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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     39393939    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        28282828    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

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Andrea Canelo Matito

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

3333).-).-).-).-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 LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEIPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEIPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEIPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEI    
DDDD''''ASSEGURANCES DE VIDA I ACCIDENTS COL·LECTIU DE LASSEGURANCES DE VIDA I ACCIDENTS COL·LECTIU DE LASSEGURANCES DE VIDA I ACCIDENTS COL·LECTIU DE LASSEGURANCES DE VIDA I ACCIDENTS COL·LECTIU DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    
PER A LES ANUALITATSPER A LES ANUALITATSPER A LES ANUALITATSPER A LES ANUALITATS    2015201520152015    IIII    2016201620162016,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT I DECLARARPUBLICITAT I DECLARARPUBLICITAT I DECLARARPUBLICITAT I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe tècnic  emès per la directora de Servei de Govern, on es justifica la necessitat d'iniciar 
expedient licitatori per a procedir a la contractació de les assegurances de vida i accidents col.lectius 
del personal que integra l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat 
per un període de 24 mesos amb efectes des de les 0:00 hores l'1 de gener de 2015 fins les 24:00 
hores del  dia  31 de desembre de 2016.

El pressupost tipus màxim de la contractació és 50.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
H151.92010.16205,  amb la distribució següent:

    2015201520152015 2016201620162016 TotalTotalTotalTotal
assegurances de vida i accidents col·lectiu 25.000 € 25.000 € 50.000 €

El valor total  estimat de la contractació és de 60.000 euros, segons a detall a continuació:

 Preu licitació contracte: 50.000,00 euros.

-Modificació contracte (20% de l'import de licitació): 10.000,00 euros.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
de conformitat al 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 privat de serveis procediment negociat sense publicitat 
per raó del seu import.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi H151.92010.16205    per fer front a la 
despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual , de conformitat amb l'article 
174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

La responsable del contracte serà la senyora M. Àngels Badia Busquets, Directora de Servei de 
Govern de l'Ajuntament de Granollers.

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

- Article  20 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 privats de serveis 
compresos en la categoria 6 de l'Annex II  i la seva preparació i adjudicació.

- 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.
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- 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 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori i autoritzar la despesa de la contractació del servei 
d'assegurances de vida i accidents col·lectiu de l'Ajuntament de Granollers per a les anualitats 2015 i 
2016, mitjançant procediment negociat sense publicitat  per a un import màxim de 50.000 euros 
(exempt d'IVA), amb aplicació al codi pressupostari H151.92010.16205, de conformitat amb els fets i 
fonaments invocats i amb la distribució següent: 

    2015201520152015 2016201620162016 TOTALTOTALTOTALTOTAL
Assegurances col·lectiva vida i Accidents  

col·lectiu
25.000€ 25.000€ 50.000 €

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 privat del servei d'assegurances de vida i accidents 
col·lectiu de l'Ajuntament de Granollers que s'executarà durant  els exercicis 2015 i 2016 , d'acord 
amb la següent distribució econòmica indicada en el punt primer

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-     Designar com a responsables del contracte, a la  senyora Carme Ruiz Orozco, responsable 
de Patrimoni, 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 aplicació al codi pressupostari indicat en el punt 
primer.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEISPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEISPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEISPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS    
DDDD''''ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES PER A LASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES PER A LASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES PER A LASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES PER A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER    
A LES ANUALITATSA LES ANUALITATSA LES ANUALITATSA LES ANUALITATS    2015201520152015    IIII    2016201620162016,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT    
I DECLARARI DECLARARI DECLARARI DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

L'informe tècnic emès per la Directora de Servei de Govern justifica la necessitat d'iniciar expedient 
licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat d 'un contracte  
privat de serveis d'assegurança de la flota de vehicles per a  l'Ajuntament de Granollers per un període 
de 24 mesos amb efectes des de les 0:00 hores l'1 de gener de 2015 fins les 24:00 hores del  dia  31 
de desembre de 2016.

El pressupost tipus de la contractació és 38.165,00 euros amb la distribució següent:

    2015201520152015 2016201620162016 TotalTotalTotalTotal
 Flota de vehicles 19.082,50 € 19.082,50 € 38.165,00 €

El valor total  estimat de la contractació és de 45.798,00 euros
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Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
de conformitat al 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 privat de serveis procediment negociat sense publicitat 
per raó del seu import.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi H112.93310.22404    per fer front a la 
despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual , de conformitat amb l'article 
174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

La responsable del contracte serà la senyora M. Àngels Badia Busquets, Directora de Servei de 
Govern de l'Ajuntament de Granollers.

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

- Article  20 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 privats de serveis 
compresos en la categoria 6 de l'Annex II  i la seva preparació i adjudicació.

- 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 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori i autoritzar la despesa de la contractació del servei  
d'assegurança de la flota de vehicles per a l'Ajuntament de Granollers per a les anualitats 2015 i 2016, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat  per a un import màxim de 38.165,00 euros (exempt 
d'IVA), amb aplicació al codi pressupostari H112.93310.22404, de conformitat amb els fets i 
fonaments invocats i amb la distribució següent:

    2015201520152015 2016201620162016
 Flota de vehicles 19.082,50 € 19.082,50 €

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 privat del servei d'assegurança de la flota de 
vehicles de l'Ajuntament de Granollers que s'executarà durant  els exercicis 2015 i 2016 , d'acord amb 
la següent distribució econòmica indicada en el punt primer

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-     Designar com a responsables del contracte, a la  senyora Carme Ruiz Orozco, responsable 
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de Patrimoni, 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 aplicació al codi pressupostari indicat en el punt 
primer.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-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 LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEISPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEISPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEISPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS    
DDDD''''ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE CONTRACTES DASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE CONTRACTES DASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE CONTRACTES DASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE CONTRACTES D''''ASSEGURANCES PRIVADES PER AASSEGURANCES PRIVADES PER AASSEGURANCES PRIVADES PER AASSEGURANCES PRIVADES PER A    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LES ANUALITATSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LES ANUALITATSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LES ANUALITATSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LES ANUALITATS    2015201520152015    IIII    2016201620162016,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

L'informe tècnic emès per la Directora de Servei de Govern justifica la necessitat d'iniciar expedient 
licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat d 'un contracte  
privat de serveis d'assessorament i mediació de contractes d'assegurances privades per a les 
anualitats 2015 i 2016

El pressupost tipus de la contractació és 24.000,00 euros amb la distribució següent:

 2015 2016 Total
assegurances privades 12.000 € 12.000 € 24,000 €

El valor total  estimat de la contractació és de 24,000 euros

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
de conformitat al 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 privat de serveis procediment negociat sense publicitat 
per raó del seu import.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi H112.93310.22404    per fer front a la 
despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual , de conformitat amb l'article 
174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

La responsable del contracte serà la senyora M. Àngels Badia Busquets, Directora de Servei de 
Govern de l'Ajuntament de Granollers.

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

- Article  20 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 privats de serveis 
compresos en la categoria 6 de l'Annex II  i la seva preparació i adjudicació.

- 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.
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- 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 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori i autoritzar la despesa de la contractació del servei   
d'assessorament i mediació de contractes d'assegurances privades per a les anualitats 2015 i 2016, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat  per a un valor total  estimat de  24.000 euros (exempt 
d'IVA), amb aplicació al codi pressupostari H112.93310.22404, de conformitat amb els fets i 
fonaments invocats i amb la distribució següent:

    2015201520152015 2016201620162016
assessorament i mediació 12.000 € 12.000 €

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 privat del servei  d'assessorament i mediació de 
contractes d'assegurances privades que s'executarà durant  els exercicis 2015 i 2016 , d'acord amb la 
següent distribució econòmica indicada en el punt primer

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-     Designar com a responsables del contracte, a la  senyora Carme Ruiz Orozco, responsable 
de Patrimoni, 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 aplicació al codi pressupostari indicat en el punt 
primer.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-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 LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEIPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEIPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEIPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEI    
DDDD''''ASSEGURANCES DE LASSEGURANCES DE LASSEGURANCES DE LASSEGURANCES DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    ((((LOTLOTLOTLOT    1111    ASSEGURANÇA DE DANYSASSEGURANÇA DE DANYSASSEGURANÇA DE DANYSASSEGURANÇA DE DANYS    
MATERIALS DE BÉNS PÚBLICS I LOTMATERIALS DE BÉNS PÚBLICS I LOTMATERIALS DE BÉNS PÚBLICS I LOTMATERIALS DE BÉNS PÚBLICS I LOT    2222    ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVILASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVILASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVILASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL    
PATRIMONIALPATRIMONIALPATRIMONIALPATRIMONIAL ))))    PER ALS ANYSPER ALS ANYSPER ALS ANYSPER ALS ANYS    2015201520152015    IIII    2016201620162016,,,,        MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT IMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT IMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT IMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe  emès per la Directora de Servei de Govern pel que es justifica la necessitat d'iniciar 
expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert d'un contracte de privat 
de serveis per a la prestació de les assegurances de l'Ajuntament de Granollers amb els següents 
lots:

• LOT 1: DANYS MATERIALS DE BENS PÚBLICS

     El pressupost tipus o preu màxim  d'aquest lot es fixa en la quantitat de VUITANTA-QUATRE MIL 
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NOU-CENTS EUROS (84.900,00 euros), exempts d'IVA

• LOT 2: RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL

    El pressupost tipus o preu màxim d'aquest lot es fixa en la quantitat de NORANTA SET MIL 
SET-CENTS SETANTA QUATRE EUROS (97.774,00 euros), exempts d'IVA

per a un període de 24 mesos amb efectes des de les 0:00 hores l'1 de gener de 2015 fins les 24:00 
hores del  dia  31 de desembre de 2016

El pressupost tipus  total de la contractació es 182.674,00 € exempts d'IVA,  
El valor total  estimat de la contractació també és de 182.674,00  euros exempts d'IVA

A continuació indiquem imports per anualitats i lots :

2015
Import € exempt d'IVA

2016
Import € exempt d'IVA

Total
Import € exempt d'IVA

LOT 1 42.450,00 42.450,00 84.900,00

LOT 2 48.887,00 48.887,00 97.774,00

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és el contracte privat de serveis (categoria 6 de l'Annex II) procediment 
obert i tramitació ordinària.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida H112.93310.22404 fer front a la 
despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual , de conformitat amb l'article 
174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.

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 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que 
aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

La responsable del contracte serà la senyora Maria Àngels Badia i Busquets, d'acord amb l'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.

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

Article  20 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 privats de serveis 
compresos en la categoria 6 de l'Annex II  i la seva preparació i adjudicació.

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.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    ����
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació anticipada del contracte privat de serveis
per a la contractació d'assegurances per l'Ajuntament de Granollers, a continuació indicades:
Lot 1:  Pòlissa d'assegurança de danys materials de béns públics.
Lot 2: Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil patrimonial . 
per als anys 2015 i 2016, mitjançant procediment obert. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte privat de serveis per a la contractació d'assegurances 
per l'Ajuntament de Granollers(Lot 1 i Lot 2)  per a un import total de 182.674,00 € exempts d'IVA,  
amb el següent desglos:
Lot 1:  Pòlissa d'assegurança de danys materials de béns públics per import de 84.900,00 euros.
Lot 2: Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil patrimonial per import de  97.774,00 euros.
i una durada de 24 mesos  amb efectes des de les 0:00 hores l'1 de gener de 2015 fins les 24:00 hores 
del  dia  31 de desembre de 2016, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat del contracte  privat de serveis per a la contractació 
d'assegurances per l'Ajuntament de Granollers(Lot 1 i Lot 2)  mitjançant procediment obert que 
s'executarà durant els exercicis 2015 i 2016, d'acord amb la següent distribució econòmica per any/lot:

2015
Import € exempt d'IVA

2016
Import € exempt d'IVA

Total
Import € exempt d'IVA

LOT 1 42.450,00 42.450,00 84.900,00

LOT 2 48.887,00 48.887,00 97.774,00

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 el pressupost ordinari dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida H112.93310.22404....

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-  Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB, al perfil del contractant de 
la web municipal i al tauler d'anuncis municipal (e-tauler).

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Designar com a responsables del contracte, a la  senyora Carme Ruiz Orozco, 
responsable de Patrimoni, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP..

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONSPROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONSPROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONSPROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS    2014201420142014    
DE COOPERACIÓ I SOLIDARITATDE COOPERACIÓ I SOLIDARITATDE COOPERACIÓ I SOLIDARITATDE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

1111....    La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2013, va aprovar 
les Bases específiques i particulars per a la concessió de subvencions de Cooperació i Solidaritat, i 
l'obertura del termini per a la presentació de projectes fins al 28 de febrer de 2014, període durant el 
qual les diferents entitats han sol·licitat el suport municipal per a un total de  16 projectes, 12 dels quals 
són de l'àmbit de cooperació al desenvolupament i 4 de l'àmbit de sensibilització.

2222....    Posteriorment, tres entitats han presentat renúncia a continuar amb el procediment de sol·licitud de 
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subvenció:

2.1. En  data 11 de juliol (núm. de registre 15.374), la Fundació Pau i Solidaritat - CCOO, en relació 
amb el projecte de cooperació "Ampliación del espacio físico y de los servicios a la ciudadanía de 
Villanueva (Nicaragua)", registrada amb el número 3692.

2.2. En data 25 de juliol de 2014 (núm. de registre 16.226), la Fundació Josep Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris, en relació amb el projecte de sensibilització "Edició del llibre Deu dones 
construint la pau a Colòmbia", registrada amb el número 3286.

2.3. En data 2 de setembre de 2014 (núm. de registre 17.696), Mans Unides, en relació amb el 
projecte "Accions de sensibilització 2014", registrada amb el número 3490

3333....    L'Òrgan avaluador de la convocatòria  es va reunir els dies 22 i 29 de juliol d'enguany a Can Jonch, 
Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19) , i va atorgar, d'acord amb el barem de puntuacions que es 
publica a les Bases específiques i particulars que regulen la concessió de subvencions de cooperació 
i solidaritat, les puntuacions als projectes que han sol·licitat subvenció , amb el resultat següent:

CooperacióCooperacióCooperacióCooperació TOTAL V. econ.

Sobre 10

Mín. 6,5

3284

Fundació Josep 
Comaposada - 
Sindicalistes 

Solidaris Marroc
Programa de formació i d'inserció al mercat treball joves 
wilaya Tetuan 6,830875 SÍ

3490 Mans Unides Togo
Millora de l'accés a l'aigua potable i sanejament en 
poblacions comunitat rural de Kara 8,2123 SÍ

3672 Global Infantil Etiopía Programa de formación infantil 6,731 SÍ

3762

Fundació Pau i 
Solidaritat - 

CCOO Guatemala
Enfortiment mecanismes promoció i defensa treball  
digne a Guatemala 7,09025 SÍ

3771

Fundació Privada 
Educació 

Solidària - Escola 
Pia Senegal

Suport a l'educació secundària del departament  
d'Oussouye 7,083 SÍ

3799 Fundación Adra El Salvador Granjas avícolas familiares en Nahualingo (El Salvador) 6,8263 SÍ

3846

Associació Duna 
Petits Grans de 
Sorra El Salvador

Empoderament dones joves, educació per la pau, 
gènere, estratègies 6,62 SÍ

3881
Fundació Ajuda 

en Acció Bolívia
Fortalecimiento del sistema de salud local para la  
prevención del chagas 6,51925 SÍ

3883
Medicus Mundi 

Catalunya
Angola i 

Moçambic Enfortiment serveis públics salut 6,685 SÍ

3959
Fundación 

Vicente Ferrer Índia Construcció embassament comunitat 4,69 NO

4131
Associació  

Cooperacció El Salvador Mejora posicionamiento político 7,5173 SÍ

SensibilitzacióSensibilitzacióSensibilitzacióSensibilització

TOTAL V. econ.

Sobre 7,75
Mín. 5,0375

2882

Associació 
Cultural Amics de 

l'Àfrica Granollers Activitats de sensibilització 2014 5,1513 SÍ

3800 Fundación Adra Granollers Exposición fotográfica “Admiremos Etiopía” 4,8983 NO

4444....        D'acord amb l'article 2.1 - pressupost i distribució del pressupost- de les bases específiques de 
subvenció, l'import total de 104.640 € s'ha de distribuir entre els àmbits de cooperació internacional al 
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desenvolupament (65%, ), sensibilització (25%,) i cultura de pau (10%,). 

No havent-se presentat projectes en l'àmbit de cultura de pau i havent-hi un sobrant a sensibilització, 
d'acord amb l'article 2.2 -redistribució d'imports-, de les bases específiques i particulars, les quantitats 
que es proposen de distribuir són 103.765 € en l'àmbit de cooperació i 875 € en l'àmbit de 
sensibilització.

5555....    A partir de les puntuacions obtingudes i tenint en compte el pressupost total del projecte i la 
quantitat subvencionada, l'Òrgan avaluador de la convocatòria fa la següent proposta d'atorgament de 
subvencions, que s'especifiquen a continuació, i que en cap cas l'import de la subvenció supera el 
límit del 50 % de l'import del projecte:

CooperacióCooperacióCooperacióCooperació 103103103103....765765765765,,,,00000000    €€€€
Pressupost 
total Subvenció %

3284

Fundació 
Josep 

Comaposada - 
Sindicalistes 

Silidaris Marroc
Programa de formació i d'inserció al 
mercat treball joves wilaya Tetuan 153.200,00 € 11.836 € 7,73%

3490 Mans Unides Togo

Millora de l'accés a l'aigua potable i 
sanejament en poblacions comunitat  
rural de Kara 246.022,00 € 8.243 € 3,35%

3672 Global Infantil Etiopía Programa de formación infantil 51.040,00 € 8.747 € 17,14%

3762

Fundació Pau i 
Solidaritat - 

CCOO Guatemala
Enfortiment mecanismes promoció i 
defensa treball digne a Guatemala 109680,63 12.900 € 11,76%

3771

Fundació 
Privada 

Educació 
Solidària - 
Escola Pia Senegal

Suport a l'educació secundària del 
departament d'Oussouye 117.450,53 € 7.364 € 6,27%

3799
Fundación 

Adra El Salvador
Granjas avícolas familiares en 
Nahualingo (El Salvador) 56.018,07 € 9.524 € 17%

3846

Associació 
Duna Petits 
Grans de Sorra El Salvador

Empoderament dones joves, educació 
per la pau, gènere, estratègies 54.556,00 € 14.547 € 26,66%

3881
Fundació Ajuda 

en Acció Bolívia
Fortalecimiento del sistema de salud 
local para la prevención del chagas 41.730,47 € 8.472 € 20,30%

3883
Medicus Mundi 

Catalunya
Angola i 

Moçambic Enfortiment serveis públics salut 354.135,54 € 12.363 € 3,49%

4131
Associació 

Cooperacció El Salvador Mejora posicionamiento político 33.740,00 € 9.769 € 28,95%

103103103103....765765765765    €€€€

SensibilitzacióSensibilitzacióSensibilitzacióSensibilització 875875875875,,,,00000000    €€€€

2882

Associació 
Cultural Amics 

d'Àfrica del 
Vallès Oriental Granollers Activitats de sensibilització 2014 1.750,00 € 875,00 € 50,00%

875875875875,,,,00000000    €€€€

6666....    Atès l'informe favorable del responsable del tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, 
Joan Carles Cusell, de 7 d'octubre de 2014, en relació a la proposta d'atorgament de subvencions feta 
per l'òrgan avaluador, per a les diferents entitats, i al qual també es proposa la concessió de bestretes 
del 100 % de les subvencions, sense acordar cap aval, per les raons següents:

6.1. La naturalesa d'aquestes associacions i del tipus de projectes fa difícil el desenvolupament de les 
activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient, com també les raons d'insuficiència 
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financera de les entitats de l'àmbit de la cooperació i la solidaritat .

6.2.  La finalitat social d'alt interès que satisfan. 

6.3. Les entitats Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris, Mans Unides, Global Infantil, 
Fundació Pau i Solidaritat - CCOO, Fundació Privada Educació Solidària - Escola Pia, Fundación 
Adra, Fundació Ajuda en Acció, Associació  Cooperacció i Associació Cultural Amics de l'Àfrica del 
Vallès Oriental que presenten projecte i són objecte de proposta, són membres del Consell Municipal 
de Cooperació i Solidaritat i fins el dia d 'avui hi ha una relació de confiança amb l'Ajuntament.

6.4. L'entitat Medicus Mundi Catalunya no té representació en el Consell Municipal de Cooperació i 
Solidaritat, però és una entitat de reconegut prestigi i fins el dia  d'avui hi ha una relació de confiança 
amb l'Ajuntament.

6.5. L'Associació Duna Petits Grans de Sorra és una entitat de Granollers, que ha sol·licitat ser 
membre del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i les persones que l'encapçalen i en formen 
part han estat representants del Consell com a membres d'altres grups i entitats, amb els quals hi ha 
hagut i hi ha relació de confiança fins el dia d'avui una relació de confiança amb l'Ajuntament.

7777.... Atesa l'existència de crèdit suficient a la partida pressupostària en la partida H 241.92910.48601

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

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

2222....    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.

3333.... 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.

4444....    Les bases específiques de subvencions de Barris, convocatòria 2014, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 17 de desembre de 2013.

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 de les subvencions de la convocatòria 2014, per import total de 104.640 
€, amb càrrec a la A-1608, de la partida H241.92910.48601 "Atencions al Tercer Món Cooperació i 
Solidaritat",  als projectes i entitats que es relacionen a continuació amb els imports totals de les 
respectives subvencions:

Cooperació
Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost 

total
 Subvenció  %

3284 Fundació Josep 
Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris

G-5993633
6

Programa de formació i 
d'inserció al mercat de 
treball joves wilaya de 
Tetuan (Marroc)

153.200 € 11.836 € 7,73%

3490 Mans Unides G-2856779
0

Millora de l'accés de 
l'aigua potable i 
sanejament en 
poblacions de la 
comunitat rural de 
(Kara (Togo)

246.022 € 8.243 € 3,35%

3672 Global Infantil G-6227228
1

Programa de formación 
infantil en Addis Abeba 
(Etiopía)

51.040 € 8.747 € 17,14%

3762 Fundació Pau i G-6153818Enfortiment 109.680,63 € 12.900 € 11,76%
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Solidaritat - CCOO 7 mecanismes promoció i 
defensa del treball 
digne (Guatemala)

3771 Fundació Privada 
Educació Solidària

G-6175436
2

Suport a l'educació 
secundària del 
departament 
d'Oussouye (Senegal))

117.450,53 € 7.364 € 6,27%

3799 Fundación Adra 
(Agencia Adventista 
para el Desarrollo)

G-8226293
2

Granjas avícolas 
familiares en 
Nahualingo (El 
Salvador)

56.018,07 € 9.524 € 17%

3846 Associació Duna Petits 
Grans de Sorra

G-6616150
6

Empoderament dones 
joves, educació per la 
pau, gènere, estratègies 
(El Salvador)

54.556 € 14.547 € 26,66%

3881 Fundació Ajuda en 
Acció

G-8225706
4

Fortalecimiento dels 
sistema de salud local 
para la prevención del 
chagas (Bolívia)

41.730,47 € 8.472 € 20,30%

3883 Medicus Mundi 
Catalunya

G-5994431
4

Enfortiment serveis 
públics salut a Angola i 
Moçambic

354.135,54 € 12.363 € 3,49%

4131 Associació CooperaccióG-6040131
2

Mejora 
posicionamiento 
político (El Salvador)

33.740 € 9.769 € 41,31%

Sensibilització
2882 Associació Cultural 

Amics de l'Àfrica del 
Vallès Oriental

G-6028684
6

Activitats de 
sensibilització 2014

1.750 € 875 € 50%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Denegar la concessió de subvenció als projectes i entitats següents, en no haver arribat a la 
puntuació mínima exigida de 6,5 punts, prevista a la base 12.2 de les bases específiques de 
subvencions de Cooperació i Solidaritat, convocatòria 2014, aprovades per la Junta de Govern Local 
del dia 17 de desembre de 2013:

4.1. Àmbit de cooperació. Núm. de registre: 3959. Entitat: Fundación Vicente Ferrer. Projecte: 
"Construcció embassament comunitat". Puntuació obtinguda: 4,69.
4.2. Àmbit de sensibilització. Núm. de registre: 3800. Entitat: Fundación Adra. Projecte: "Exposición: 
Admiremos Etiopía". Puntuació obtinguda: 4,8983.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Acceptar la renúncia a la sol·licitud de subvenció presentada per les entitats que s'indiquen a 
continuació: 

3.1. Núm. de registre: 3692. Fundació Pau i Solidaritat - CCOO. Projecte de cooperació "Ampliación 
del espacio físico y de los servicios a la ciudadanía de Villanueva (Nicaragua)". Data i número de 
registre de renúncia: 11 de juliol (núm. de registre 15.374).

3.2. Núm. de registre: 3286. Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris. Projecte de 
sensibilització "Edició del llibre Deu dones construint la pau a Colòmbia". Data i número de registre de 
renúncia: 25 de juliol de 2014 (núm. de registre 16.226).

3.3. Núm. de registre: 3490. Mans Unides. Projecte "Accions de sensibilització 2014". Data i número 
de registre de renúncia: 2 de setembre de 2014 (núm. de registre 17.696).

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de cada entitat beneficiària, per import 
indicat al primer punt de la part dispositiva, amb càrrec a l'aplicació pressupostària  A-1608, de la 
partida H241.92910.48601 "Atencions al Tercer Món Cooperació i Solidaritat".
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CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Disposar que, per a l'efectivitat de la subvenció, caldrà l'acceptació l'expressa i sense 
reserves per part de l'entitat beneficiària, tnt de la subvenció com de les condicions i càrregues amb 
les quals s'ha concedit, en el termini d'un mes de la notificació de l'atorgament, mitjançant la 
presentació del document normalitzat que li serà facilitat per l 'Ajuntament de Granollers.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Aprovar la concessió d'una bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada a cada 
entitat beneficiària, d'acord a l'establert al punt primer del present acord, perquè la naturalesa 
d'aquestes entitats i els projectes dels àmbits de cooperació i sensibilització 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 garantia ni aval per 
les raons financeres esmentades, i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes 
entitats en les seves finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió 
d'anteriors convocatòries. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,    SSSS....AAAA....    I GASI GASI GASI GAS    
NATURAL SNATURAL SNATURAL SNATURAL S....UUUU....RRRR....    SDGSDGSDGSDG,,,,    SSSS....AAAA....    PEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS,,,,    DEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODE    
DELDELDELDEL    06060606    DE MARÇ ALDE MARÇ ALDE MARÇ ALDE MARÇ AL     13131313    DDDD''''AGOST DEAGOST DEAGOST DEAGOST DE    2014201420142014....

Les empreses  Gas Natural Servicios SDG S.A i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.   han presentat en les 
dates indicades en la relació annexa a aquest acord,, les factures que es relacionen  pel concepte de 
subministrament de gas durant el període del 06 de març al 13 d'agost de 2014.

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

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
en data 9 de juliol de 2014 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
estat reconeguda en l'exercici en el que s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha 
seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

Per a l'exercici de les seves activitats d'àmbit públic l'Ajuntament de Granollers ha de contractar 
necessàriament  el subministrament de gas natural amb una comercialitzadora autoritzada i amb uns 
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preus adequats al mercat.

Actualment l'Ajuntament de Granollers no té subscrit un contracte global amb cap comercialitzadora 
del mercat lliure per al subministrament de gas, per aquest motiu s'està tramitant un expedient 
(Nº43-14) per la licitació d'aquest subministrament. Es preveu la seva adjudicació a principis del 2015. 
Mentrestant es va considerar l'adhesió al contracte de subministrament de gas de la Comissió 
Executiva del Consorci Català del Desenvolupament Local, com a millor manera per disposar d'una 
forma ràpida d'un contracte amb una comercialitzadora del mercat de lliure al llarg del període de 
tramitació de l'expedient propi.

La Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2014, va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de 
Granollers a l'acord marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local i adjudicat a l'empresa Gas Natural 
Servicios  SDG, S.A.

El contracte derivat de l'acord marc de subministrament de gas natural no ha estat formalitzat per 
l'Ajuntament de Granollers amb l'empresa  Gas Natural Servicios SDG, S.A. , com a conseqüència de 
que els preus proposats per aquesta última eren superiors als adjudicats per la Comissió Executiva 
del Consorci Català pel Desenvolupament Local, i per tant Gas Natural Servicios SDG, S.A. no ha 
justificat aquest increment.

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

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

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

H232.33730.22102/H416.32110.22102/H422.34200.22.102/H422.34210.22102/H412.32120.22102/
H413.32315.22102/H430.33000.22102/H314.92040.22102/H403.23000.22102/H419.32210.22102/
H418.32140.22102 i H441.33721.22102

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s 'indiquen en la relació  annexa 
a aquest acord  presentades per la empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. (CIF A-08431090) per un 
import de 6.341,52 euros i l'empresa  Gas Natural S.U.R  SDG, S.A. (CIF A-65067332) per un import 
de 6.648,90 euros, fent un import total de 12.990,42 euros.   

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE LDICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE LDICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE LDICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE L''''ADHESIÓ DE LADHESIÓ DE LADHESIÓ DE LADHESIÓ DE L''''AJUNTMENT DEAJUNTMENT DEAJUNTMENT DEAJUNTMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    EL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU I LEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU I LEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU I LEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU I L''''ENTITAT GRANOLLERSENTITAT GRANOLLERSENTITAT GRANOLLERSENTITAT GRANOLLERS    
AUDIOVISUAL SL A LAUDIOVISUAL SL A LAUDIOVISUAL SL A LAUDIOVISUAL SL A L''''ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINATACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINATACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINATACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT    
ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT AL CONSORCI CATALÀ PELALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT AL CONSORCI CATALÀ PELALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT AL CONSORCI CATALÀ PELALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT AL CONSORCI CATALÀ PEL    
DESENVOLUPAMENT LOCAL ADJUDICAT A LDESENVOLUPAMENT LOCAL ADJUDICAT A LDESENVOLUPAMENT LOCAL ADJUDICAT A LDESENVOLUPAMENT LOCAL ADJUDICAT A L ''''EMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SGD SAEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SGD SAEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SGD SAEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SGD SA ....

La Junta de Govern Local celebrada el dia 17 de juny de 2014 va acordar l'adhesió de l'Ajuntament de 
Granollers, el Patronat Municipal de Museu i l'entitat Granollers Audiovisual, S.L. a la pròrroga de 
l'acord marc del subministrament de gas natural destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel 
Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa Gas Natural Servicios SDG,S.A., per un 
termini de sis mesos, des de l'1 de juliol de 2014 al 31 de desembre de 2014.

Atès  l'informe emès pel cap del Servei Municipals i Manteniment, el Sr. Àngel Mera Barrientos el dia 
30 de setembre de 2014 en el que s'exposa el següent: 

1.- Per a l'exercici de les seves activitats d'àmbit públic, l'Ajuntament de Granollers, el Patronat 
Municipal del Museu i l'entitat Granollers Audiovisual SL, han de contractar necessàriament el 
subministrament de gas natural amb una comercialitzadora autoritzada i amb uns preus adequats al 
mercat.

Actualment l'Ajuntament de Granollers i els seus ens municipals no tenen subscrit un contracte global 
amb cap comercialitzadora del mercat lliure per al subministrament de gas per aquest motiu s’està 
tramitant un expedient (Nº43-14) per la licitació d'aquest subministrament. Es preveu la seva 
adjudicació a principis del 2015. Mentrestant es va considerar l'adhesió al contracte de 
subministrament de gas de la Comissió Executiva del Consorci Català del Desenvolupament Local, 
com a millor manera per disposar d'una forma ràpida d'un contracte amb una comercialitzadora del 
mercat lliure al llarg del període de tramitació de l'expedient propi.

2.- En sessió del 30 d'octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica i gas natural amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Ex.2012/01). En el cas d’adhesió al contracte de 
subministrament de gas, aquests plecs restaran integrats com a documents contractuals en 
l’expedient del contracte derivat.

3.- L'11 de juny de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va 
adjudicar el subministrament de gas natural, destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 
Consorci (Exp. 2012/01), a l'empresa Gas Natural Servicios SDG SA, amb una durada d'un any, des 
de l'1 de juliol de 2013 fins al 30 de juny de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es 
detallen:

Sublots Preu tarifa
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 57,508
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 50,789
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 53,762
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 50,757

4.- En data 29 d'abril de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la tramitació de l'expedient de 
prorroga pel període de sis mesos, des de l'1 de juliol de 2014 al 31 de desembre de 2014, del 
contracte pel subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya, formalitzat 
en data 1 de juliol de 2013 entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l'empresa Gas 
Natural Servicios SDG,SA amb la corresponent actualització de preus, tal com disposa la clàusula 
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vint-i-sisena del Plec de l'Acord Marc.

5. La Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2014, va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Granollers, el Patronat Municipal del Museu i l'entitat Granollers audiovisual SL, a l'acord marc de 
subministrament de gas natural destinat als ens loc als de Catalunya adjudicat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local i adjudicat a l'empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA, 
(Exp. 2012/1), per un termini de sis mesos, des de l'1 de juliol de 2014 al 31 de desembre de 2014, 
amb les següents condicions econòmiques:

Sublots Preu tarifa
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 57,508
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 50,789
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 53,762
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 50,757

6. El contracte derivat  de l'acord marc de subministrament de gas natural no ha estat formalitzat per 
l’Ajuntament de Granollers, el Patronat Municipal del Museu i l'entitat Granollers Audiovisual SL, amb 
l’empresa Gas Natural Servicios SDG SA, com a conseqüència de que els preus proposats per 
aquesta última eren superiors als adjudicats per la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local, i per part de Gas Natural Servicios SDG SA no s’ha justificat aquest 
increment. Per la qual cosa el contracte no ha estat perfeccionat d'acord amb l'article 27 i 156 del reial 
Decret Legislatiu 3/2011. de 14 de novembre,pel qual s'aprova de la Llei de contractes del sector 
públic (TRLCSP).

Fonaments de Dret:

Article 27 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós �

de la LLei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.
Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la LLei �

municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de disposicions vigents en matèria de règim local 
que regulen el funcionament i competències de l'Ajuntament.

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.-  Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2014, pel 
qual s’aprovava l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers, el Patronat Municipal del Museu i l'entitat 
Granollers Audiovisual SL, a l'acord marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals de 
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local adjudicat a l'empresa Gas 
Natural Servicios SDG SA (Exp. 2012/1), per un termini de sis mesos, des de l'1 de juliol de 2014 al 31 
de desembre de 2014, d’acord amb els fets invocats en la part expositiva d’aquest informe.

SEGONSEGONSEGONSEGON:::: Anul.lar els documents comptables AD realitzats a l 'efecte, i alliberar els imports de cada una 
de les següents partides pressupostàries:

Ens Partida pressupostària 2014 Import (IVA inclòs)
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS H200.92070.22102 454,44

H232.33730.22102 5.965,94
H314.92040.22102 11.357,67
H403.23000.22102 2.251,37
H412.32120.22102 46.266,80
H413.32315.22102 110,22
H416.32110.22102 7.407,66
H418.32140.22102 5.577,23
H419.33210.22102 7.675,90
H422.34200.22102 11.236,99
H422.34210.22102 22.071,52
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H430.33000.22102 2.122,51
H441.33721.22102 2.261,46
TOTAL  AJUNTAMENT 124.759,70

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU H435.33320.22102 1.478,29
TOTAL MUSEU 1.478,29

TERCERTERCERTERCERTERCER::::    Notificar aquest acord a l'àrea de Govern i Economia, Servei de Comptabilitat i a l'empresa 
Granollers Audiovisual.

QUARTQUARTQUARTQUART::::    Assabentar d'aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007 Barcelona).

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR INICIALMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR INICIALMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR INICIALMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR INICIALMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DE L''''ILLAILLAILLAILLA    
DE RECKITTDE RECKITTDE RECKITTDE RECKITT----BENCKISERBENCKISERBENCKISERBENCKISER    ((((GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS )))),,,,    DELIMITADA PER L’AVINGUDA DE L’ESTACIÓ DELDELIMITADA PER L’AVINGUDA DE L’ESTACIÓ DELDELIMITADA PER L’AVINGUDA DE L’ESTACIÓ DELDELIMITADA PER L’AVINGUDA DE L’ESTACIÓ DEL    
NORDNORDNORDNORD,,,,    ELS CARRERS DELS CARRERS DELS CARRERS DELS CARRERS D''''IGNASI IGLESIASIGNASI IGLESIASIGNASI IGLESIASIGNASI IGLESIAS,,,,    JOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELL,,,,    MATARÓMATARÓMATARÓMATARÓ,,,,    ENRICENRICENRICENRIC    
GRANADOS I PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒSGRANADOS I PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒSGRANADOS I PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒSGRANADOS I PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS ,,,,    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

El dia 4 d'agost de 2014 i registre d'entrada número 6754, el senyor Josep Pueyo Flaqué, en 
representació de la mercantil RECKITT-BENCKISER (GRANOLLERS), SLU, amb NIF núm. 
B-66220609 i domicili a efectes de notificacions al carrer Mataró, 28 de Granollers, com a propietària 
única del sòl de l'illa delimitada per l’avinguda de l’Estació del Nord, els carrers d'Ignasi Iglesias, 
Joanot Martorell, Mataró, Enric Granados i Passeig de la Conca del Besòs, va presentar 
documentació per a la tramitació del Pla de Millora Urbana a l'illa de RECKITT-BENCKISER 
(GRANOLLERS).

En data 16 d'octubre de 2014, la Directora de l'Oficina de Gestió del POUM emet el següent informe:

""""AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents
El 19 de juny de 2014 i RE 13.585, Josep Pueyo Flaqué actuant en representació de Reckitt-Benckiser 
(Granollers) SLU. presenta documentació corresponent al Pla de Millora Urbana PMU- de l’illa 
ocupada per Reckitt-Benckiser (Granollers) SLU, redactat per l’arquitecte Joan Torres Segura,  per a 
la seva tramitació.
El  4 d’agost de 2014 i RE 6.754,  Josep Pueyo Flaqué actuant en representació de Reckitt-Benckiser 
(Granollers) SLU, presenta  documentació nova corresponent al Pla de Millora Urbana PMU- de la illa 
ocupada per Reckitt-Benckiser (Granollers) SLU, per tal de substituir-la,  abans de continuar amb la 
seva tramitació.
L’illa definida per l’avinguda de l’Estació del Nord, els carrers de Ignasi Iglesias, Joanot Martorell, 
Mataró, Enric Granados i Passeig de la Conca del Besòs, ocupada per l’indústria Reckitt-Benckiser 
ocupa una extensió de 52.616,20 m2. i per modificar-ne la parcel·lació, d’acord amb l’article 220.C de 
les NNUU del POUM s’ha de fer mitjançant un PMU.
L’àmbit està constituït per sòl industrial que pot ser objecte, mitjançant un Pla de Millora  Urbana, de 
modificació de parcel·lació amb l’objectiu de possibilitar el desenvolupament d’activitats econòmiques 
coherents amb les noves formes de producció,  en el marc d’un procés de millora de la qualitat 
urbana, i això és el que es pretén.
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La qualificació urbanística d’aquesta parcel·la, d’acord amb el POUM vigent, publicat al DOGC núm. 
6.336 de 15/03/2013, és la de subtipus 4444CCCC3333,,,,    ((((ZONA INDUSTRIAL IZONA INDUSTRIAL IZONA INDUSTRIAL IZONA INDUSTRIAL I////O COMERCIAL ENO COMERCIAL ENO COMERCIAL ENO COMERCIAL EN    
CONDICIONS ESPECIALS–CLAUCONDICIONS ESPECIALS–CLAUCONDICIONS ESPECIALS–CLAUCONDICIONS ESPECIALS–CLAU     4444CCCC))))    un cop modificada la parcel·lació la major parcel·la  (parcel·la A 
de 48.794,07 m2.) manté la qualificació 4444CCCC3333 i els mateixos paràmetres urbanístics, mentre que a la 
segregada (parcel·la B de 3.822,03 m2) se la qualifica de subtipus 4444AAAA1111,,,,  ((((ZONA INDUSTRIALZONA INDUSTRIALZONA INDUSTRIALZONA INDUSTRIAL    
EDIFICACIÓ AÍLLADA–CLAUEDIFICACIÓ AÍLLADA–CLAUEDIFICACIÓ AÍLLADA–CLAUEDIFICACIÓ AÍLLADA–CLAU     4444AAAA)))) que correspon a la que tenen les parcel·les de l’entorn.
La documentació presentada d’aquest PMU conté els documents regulats en els articles 84 a 89 i 91 
del Reglament de la Llei d’urbanisme (D 305/2006 de 18 de juliol), per a la seva tramitació, llevat dels 
que no son necessaris ateses les finalitats del pla i la naturalesa de les actuacions o operacions 
previstes.
Analitzada la documentació presentada i  atès que compleix els paràmetres de les NNUU del POUM i  
conté els documents regulats en el Reglament de la Llei d’urbanisme per a la seva tramitació, d’acord 
amb l’article  87.2  de la Llei d’urbanisme    s’informa favorablements’informa favorablements’informa favorablements’informa favorablement     per a la seva aprovació inicial .
S’ha de procedir al tràmit d’informació pública i a la sol·licitud dels informes preceptius i vinculantspreceptius i vinculantspreceptius i vinculantspreceptius i vinculants  a 
les companyies de serveis i organismes procedents, en especial a la Direcció General de ProteccióDirecció General de ProteccióDirecció General de ProteccióDirecció General de Protecció    
Civil iCivil iCivil iCivil i    la    Direcció General de Seguretat industrialDirecció General de Seguretat industrialDirecció General de Seguretat industrialDirecció General de Seguretat industrial, ja que aquesta indústria és considerada 
respectivament Seveso nivell alt i  establiment AG (accidents greus) i a la Comissió TerritorialComissió TerritorialComissió TerritorialComissió Territorial    
dddd''''UrbanismeUrbanismeUrbanismeUrbanisme ."."."."

Atès allò que estableixen els arts. 70, 85 i 87 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, relatiu al tràmit 
d'aprovació dels Plans Urbanístics derivats i en aquest cas dels Plans de Millora Urbana .

Atès allò que estableix la resolució núm. 673/11 de data 11 de juny, en quan  a la competència 
delegada a la Junta  de Govern Local en relació a l'aprovació dels instruments de planejament de  
desenvolupament  del planejament general  del municipi no expressament atribuïdes al Ple, així com 
les seves modificacions.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana  a l'illa de RECKITT-BENCKISER 
(GRANOLLERS), delimitada per l’avinguda de l’Estació del Nord, els carrers d'Ignasi Iglesias, Joanot 
Martorell, Mataró, Enric Granados i Passeig de la Conca del Besòs, de Granollers, presentat pel 
senyor Josep Pueyo Flaqué, en representació de la mercantil RECKITT-BENCKISER 
(GRANOLLERS), SLU, amb NIF núm. B-66220609 i domicili a efectes de notificacions al carrer 
Mataró, 28 de Granollers, com a propietària única del sòl de l 'illa, d'acord amb l'informe de la Directora 
de l'Oficina de Gestió del POUM.

SegonSegonSegonSegon....  Sotmetre a informació pública l'acord precedent, pel termini d'UN MES, mitjançant la 
publicació del corresponent anunci en el BOP Barcelona, en un diari provincial de major difusió i en el 
tauler d'edictes municipal,  d'acord amb allò que disposa l'article 85.4 del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme.

TercerTercerTercerTercer :::: Sol·licitar l'emissió d'informe en l'àmbit de les seves competències a la Direcció General de 
Protecció Civil i la Direcció General de Seguretat industrial . 

QuartQuartQuartQuart:::: Sol·licitar l'emissió d'informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona,  d'acord amb 
allò que disposa l'article 87.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme 

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Notificar aquest acord a RECKITT-BENCKISER (GRANOLLERS), SLU. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''ADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTS    2014201420142014    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
CONSTRUCCIONS DEUMALCONSTRUCCIONS DEUMALCONSTRUCCIONS DEUMALCONSTRUCCIONS DEUMAL ,,,,    SASASASA

1r En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
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al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014 (obra 20/14  [752-UR-14]), a l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, per un import de 102102102102....000000000000,,,,00000000 euros més 21.420,00 euros d'IVA, el 
que fa un total de 123.420,00 euros, el que representa una baixa del 0,24% respecte al pressupost de 
licitació, amb aplicació al codi pressupostari H330.15100.61907, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària .

El 5 d'agost de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la factura número 140442 de data 30 
de setembre de 2014, per un import de 57.785,43 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra primera, del mes de setembre, relativa a les obres del ProjecteProjecteProjecteProjecte     
dddd''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments     2014201420142014 (obra 20/14 [752-UR-14]), d'aquesta ciutat.

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 22 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, de setembre de 2014, per un import total de 57.785,43 
euros (cinquanta-set mil set-cents vuitanta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims d'euro), presentada 
per l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA (CIF A-58653676) relativa a l'execució de les obres 
del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014 (obra 20/14 [752-UR-14]), d'aquesta ciutat, 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 140442 de data 
30 de setembre de 2014, per un import de 57.785,43 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400077871), presentada per l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, corresponent a la certificació primera de les obres executades 
durant el mes de setembre de 2014 del Projecte d'adequació de paviments 2014, 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.
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APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ    
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSDEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSDEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSDEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS ....    FASEFASEFASEFASE    1111

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte executiu ampliació del 
Cementiri Municipal de Granollers. Fase 1 (obra núm. 74/14 [772-ED-14]), d'aquesta ciutat, així com 
l'Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 665.603,48 euros més la quantitat de 139.776,73 
euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 805.380,21 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en les matèries de cementiris i activitats 
funeràries de conformitat amb el que estableix l'article 25.2. lletres k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar inicialment el Projecte executiu ampliació del Cementiri municipal deProjecte executiu ampliació del Cementiri municipal deProjecte executiu ampliació del Cementiri municipal deProjecte executiu ampliació del Cementiri municipal de    
GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    FaseFaseFaseFase    1111    (obra núm. 74/14 [772-ED-14]), així com l'Estudi de Seguretat i Salut, amb un 
pressupost de 665.603,48 euros més la quantitat de 139.776,76 euros en concepte del 21% d'IVA, que 
fa un total de 805.380,21 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, 
d'acord amb els fets exposats i fonaments de drets invocats.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DEL PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DE    
REHABILITACIÓ DREHABILITACIÓ DREHABILITACIÓ DREHABILITACIÓ D''''UNA NAU  A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ DUNA NAU  A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ DUNA NAU  A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ DUNA NAU  A ROCA UMBERT PER A LA CREACIÓ D''''UN ESPAI DE DANSAUN ESPAI DE DANSAUN ESPAI DE DANSAUN ESPAI DE DANSA    
----SALASALASALASALA    1111----,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de juliol de 2014 , es va 
iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres del Projecte de 
rehabilitació d'una nau a Roca Umbert per a la creació d'un espai de dansa -Sala1-, per un import de 
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licitació de 247.933,87 euros més 52.066,11 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
299.999,98 euros,  a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

Les empreses que s'han presentat són les següents:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

NÚMNÚMNÚMNÚM....    REGREGREGREG....    
D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA

1 BIGAS GRUP SLU 09/09/14 17959
2 CONSTRUCCIONS DURAN SA 09/09/14 18000
3 ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL 09/09/14 18002
4 MAHECO SA 09/09/14 18003
5 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 09/09/14 18007
6 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS 10/09/14* 18070
*La plica número 6 va enviar les propostes per correu administratiu, dins del termini establert.  

Desprès de les corresponentes obertures públiques dels sobres núm.. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor)  i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), la Mesa de Contractació va acceptar l'informe tècnic  amb la valoració final del sobre 
núm. 3; Va considerar com oferta amb valors desproporcionats, la proposada presentada per 
l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL (plica 5), per la qual cosa se li va donar tràmit 
d'audiència per tal que justifiquessin la seva oferta d'acord amb allò que estableix l'article 152.3 del 
TRLCSP.

L'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL va presentar la justificació requerida dins el termini 
establert, i va ser valorada pels tècnics de l 'Àrea Territorial.  

La Mesa de Contractació va acordar acceptar l'informe tècnic de data 13 d'octubre de 2014 emès pel 
cap d'Àrea de Territori i Ciutat i el cap del Servei d'Obres i Projectes en el qual es proposa desestimar 
l'oferta presentada per l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL. per contenir valors anormals i no 
quedar prou justificada. En el mateix acte, es proposa l'adjudicació del contracte a l'empresa 
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL  amb CIF ..B08868168, per un import de 230.616,06 euros  
més 48.429,37 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 279.045,43 euros, i que 
representa una baixa del 6,98% respecte al pressupost de licitació, i amb un termini d'execució de 2 
mesos, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig, d'acord amb la següent 
puntuació:

AAAA.-.-.-.-    Criteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valor     ((((fins afins afins afins a     48484848    puntspuntspuntspunts))))
AAAA.-.-.-.-    Proposta TècnicaProposta TècnicaProposta TècnicaProposta Tècnica :

A.1- Proposta constructiva, diagrama procés constructiu, organització de l'obra i mesures 
                   impacte. 16 punts.
A.2 - Manteniment de les obres. 10 punts.
A.3 - Millores del projecte. 10 punts.
A.4 - Resolució d'anomalies. 6 punts.
A.5 - Reposició de materials. 4 punts.
A.6 - Pla d'autocontrol de qualitat de l'obra. 2 punts.

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 BIGAS GRUP SLU 5,50 5,50 2,50 2,50 1,50 0,00 17,50
2 CONSTRUCCIONS DURAN SA 5,00 3,50 2,50 4,00 2,50 0,00 17,50
3 ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL 7,00 6,50 8,00 5,00 2,50 0,00 29,00
4 MAHECO SA 9,00 6,50 3,00 4,00 2,00 0,00 24,50
5 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 5,50 3,50 2,50 6,00 1,50 0,00 19,00
6 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS 0,50 1,50 2,50 6,00 1,00 0,00 11,50

Les motivacions d'aquesta valoració es poden trobar en l'informe tècnic adjunt a aquest acord.

BBBB.-.-.-.-    Criteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàtica ....    Preu de LicitacióPreu de LicitacióPreu de LicitacióPreu de Licitació     ((((fins afins afins afins a     42424242    puntspuntspuntspunts))))
La valoració s'ha calculat  de forma proporcional, aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, i tenint en compte els informes tècnics de data 29 de setembre de 2014 i 
de 16 d'octubre de 2014  sobre les ofertes amb valors anormals o desproporcionats, essent el resultat 
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següent:
 
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT %%%%    BAIXABAIXABAIXABAIXA TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS

1 BIGAS GRUP SLU 208.370,91 15,96 39,48
2 CONSTRUCCIONS DURAN SA 233.950,40 5,64 35,16
3 ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL 230.616,06 6,98 35,67
4 MAHECO SA 231.322,30 6,70 35,56
5 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 195.867,76 21,00 --
6 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS 220.267,95 11,16 37,35

 (mitjana d'ofertes:  220.065,90 euros)

CCCC.-.-.-.-    Criteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàtica ....    Termini dTermini dTermini dTermini d ''''execucióexecucióexecucióexecució     ((((fins afins afins afins a     5555    puntspuntspuntspunts))))
La valoració 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 BIGAS GRUP SLU 2,50 4,00
2 CONSTRUCCIONS DURAN SA 2,50 4,00
3 ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL 2,00 5,00
4 MAHECO SA 2,50 4,00
5 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 2,00 --
6 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS 2,00 5,00

DDDD.-.-.-.-    Garantia de les obresGarantia de les obresGarantia de les obresGarantia de les obres     ((((    5555    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ))))
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TERMINITERMINITERMINITERMINI TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS

1 BIGAS GRUP SLU 6,00 5,00
2 CONSTRUCCIONS DURAN SA 5,00 4,00
3 ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL 6,00 5,00
4 MAHECO SA 6,00 5,00
5 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 6,00 --
6 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS 6,00 5,00

Puntuació resultant finalPuntuació resultant finalPuntuació resultant finalPuntuació resultant final ::::
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA AAAA BBBB CCCC DDDD TOTALTOTALTOTALTOTAL    

PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS
1 BIGAS GRUP SLU 17,50 39,48 4,00 5,00 65,98
2 CONSTRUCCIONS DURAN SA 17,50 35,16 4,00 4,00 60,66
3 ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA 

SL
29,00 35,67 5,00 5,00 74,67

4 MAHECO SA 24,50 35,56 4,00 5,00 69,06
5 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 19,00 -- -- -- --
6 ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS 11,50 37,35 5,00 5,00 58,85

En data 17 d'octubre de 2014, la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, S.L amb CIF 
B08868168 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

Atès que l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, S.L ha presentat la documentació requerida 
amb data 23 de novembre de 2014 i compleix els requisits previstos en el Plec de clàusules 
administratives particulars, la cap del Servei de Contractació i Compres la ha acceptada.

Atès que la clàusula  22. del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari 
haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que 
prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

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

Assumpte: "Licitació del contracte d'obres del projecte de rehabilitació d'una nau a Roca Umbert 
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per a la creació d'un espai de dansa -Sala1-"
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 14 d'agost de 2014 .
Liquidació: Núm. 201402004958L de data 14 d'agost de 2014 per import de 224,70 euros.

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

- Article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del Sector Públic,  pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del 
contracte i la notificació de l 'adjudicació.

- Articles 160 i 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a l'adjudicació mitjançant procediment obert.

- Articles 154 i 156 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a la publicitat de la formalització del  
contracte.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-        Excloure l'oferta presentada per l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. per 
presentar oferta desproporcionada o amb valors anormals, i no quedar prou justificada en el 
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte d'obres relatives al projecte de 
rehabilitació d'una nau a Roca Umbert per a la creació d'un espai de dansa -Sala 1- de Granollers.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Adjudicar a l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA,S.L.  amb CIF B08868168 el 
contracte d'obres relatives al projecte de rehabilitació d'una nau a Roca Umbert per a la creació d'un 
espai de dansa -Sala 1- de Granollers, per un import de 230.616,06 euros  més 48.429,37 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 279.045,43 euros, el que representa una baixa del 6,98% 
respecte al pressupost de licitació, amb un  termini d'execució de 2 mesos, comptats a partir de la data 
de l'acta de comprovació del replanteig i amb aplicació al codi pressupostari H432.33310.62202 de 
l'exercici 2014, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Liquidar a l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, S.L. la quantitat de 224,70 
euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte d'obres  relatives al projecte de rehabilitació d'una nau a Roca Umbert per a la creació d'un 
espai de dansa -Sala1- de Granollers .

Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriament el número d'expedient (39/14) al que 
pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat). 
També es podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de 
Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep 7,  2a. planta de Granollers, 
dins de l'horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

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

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

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació i l'anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant i en el  
BOPB, d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP.
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VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-  Notificar aquest acord al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable 
de disposició de la despesa a nom de l'empresa adjudicatària per l'import indicat en el segon punt i 
anul·lar el crèdit no disposat del documents comptables d'autorització de la despesa A núm. 
201400058215  per import de 20.954,55 euros

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.-.-.-.-    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 30 de desembre de 2014 per les dependències 
del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DE LA LÍNIA DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DE LA LÍNIA DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DE LA LÍNIA DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES APORTACIONS ECONÒMIQUES DE LA LÍNIA DE    
DESPESES DE REPARACIONSDESPESES DE REPARACIONSDESPESES DE REPARACIONSDESPESES DE REPARACIONS,,,,    MANTENIMENT I CONSERVACIÓ PER ALS ANYSMANTENIMENT I CONSERVACIÓ PER ALS ANYSMANTENIMENT I CONSERVACIÓ PER ALS ANYSMANTENIMENT I CONSERVACIÓ PER ALS ANYS    2014201420142014    IIII    2015201520152015    
INCLOSA AL PLA ÚNIC DINCLOSA AL PLA ÚNIC DINCLOSA AL PLA ÚNIC DINCLOSA AL PLA ÚNIC D ''''OBRES I SERVEIS DE CATALUNYAOBRES I SERVEIS DE CATALUNYAOBRES I SERVEIS DE CATALUNYAOBRES I SERVEIS DE CATALUNYA     ((((PUOSCPUOSCPUOSCPUOSC))))

1r El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6263, de 8 de novembre de 2012, publica el 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, pel 
qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període.  El termini de finalització de 
presentació de sol·licituds finalitza el  27 de febrer de 2013.

Que l'estructura del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per aquest període es conforma 
amb les línies de subvenció següents:
- Línia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversions:  L'objecte d'aquesta línia són obres i serveis de 

competència municipal i preferentment les que l'article 67 del Decret legislatiu 2/2003 estableix de 
caràcter mínim.
El finançament de l'actuació subvencionada no pot superar el percentatge del 60% als municipis de 
més de 20.000 habitants.  
L'import màxim que pot rebre un ens beneficiari en la línia per a inversions és de 500.000,00 euros 
en tot el quadrienni.

- Línia de subvencions per a mantenimentLínia de subvencions per a mantenimentLínia de subvencions per a mantenimentLínia de subvencions per a manteniment:  Són subvencionables les despeses de reparació, 
manteniment i conservació d'actuacions que s'apliquin a l'article pressupostari 21 de l'annex 3 de 
l'Ordre EHA/3565/2008. 
Aquesta línia de subvenció es regeix pel procediment de simple concurrència.  
L'import de la subvenció es determinà d'acord amb el que estableixin les fórmules de l'annex 9 del 
Decret 155/2012.  El qual es comunicarà als ens locals beneficiaris i serà distribuït en un 25% a 
cada anualitat.

2n Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2014, i ratificat pel Ple de la 
corporació el 26 de febrer de 2013, es va aprovar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la inclusió de 
diverses actuacions, que es detallen seguidament, en el PUOSC 2013-2016, així com remetre els 
formularis de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics :

Línia de subvencions per a inversions:

---- AnualitatAnualitatAnualitatAnualitat     2014201420142014    ----    Projecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament desoterrament desoterrament desoterrament de    
línies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques 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

Línia de subvencions per a despeses de manteniment, reparació i conservació:

---- Memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg del 
quadrienni 2013-2016, anomenada:
""""Memòria de les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de GranollersMemòria de les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de GranollersMemòria de les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de GranollersMemòria de les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollers """"

3r La Junta de Govern Local, en data 28 de gener de 2014, va acordar comparèixer en el tràmit 



1405

d'informació pública a la formulació inicial del PUOSC 2013-2017 aprovada per la Comissió de 
Cooperació Local de Catalunya el 19 de desembre de 2013 (DOCG núm. 6528, de 24 de desembre de 
2013), per a formular l'al·legació següent:

- Renunciar a l'actuació del projecte 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, subvencionada per l'import de 500.000 euros i planificada per a l'any 2017, per 
aplicar-la a una nova actuació: Rotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull i RafaelRotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull i RafaelRotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull i RafaelRotonda en la intersecció dels carrers de Ramon Llull i Rafael    
de Casanova i adequació dels accessos i del propi aparcament de Ramon Llullde Casanova i adequació dels accessos i del propi aparcament de Ramon Llullde Casanova i adequació dels accessos i del propi aparcament de Ramon Llullde Casanova i adequació dels accessos i del propi aparcament de Ramon Llull ,,,,    per a l'anualitatanualitatanualitatanualitat     
2016201620162016 i un import de 500.000,00 euros.

4t El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, va aprovar 
determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya, pel qual s'ha aprovat la concessió de les subvencions de la línia de despeses de 
manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015.

Les aportacions que per aquest concepte corresponent a l'Ajuntament de Granollers són les següents, 
així com els terminis d'imputació i justificació de la despesa següents :

Línia per a despeses de manteniment, reparació i conservació 2014-2015

AnyAnyAnyAny AportacióAportacióAportacióAportació     
Data facturesData facturesData facturesData factures     ////
CertificacionsCertificacionsCertificacionsCertificacions

Data justificacióData justificacióData justificacióData justificació     
((((a partir dea partir dea partir dea partir de ))))

Termini perTermini perTermini perTermini per     
justificarjustificarjustificarjustificar     

2014201420142014 65656565....620620620620,,,,07070707    €€€€ 01/01/2013 a 30/09/2014 25/07/2014 31313131////03030303////2015201520152015

2015201520152015 65656565....620620620620,,,,07070707    €€€€ 01/10/2014 a 30/09/2015 01/10/2014 31313131////03030303////2016201620162016

131131131131....240240240240,,,,14141414    €€€€

D'altra banda, l'esmentat Decret 104/2014, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) núm. 6671 de 24 de juliol de 2014, va derogar la línia de subvencions per a inversions, per la 
qual cosa queda sense efecte la planificació aprovada per la Comissió de Cooperació Local de 
Catalunya el 19 de desembre de 2013.

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

D'acord amb el que estableix la base segona i setena de l'annex 3 del Decret 155/2012, de 20 de 
novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període, pel que fa a 
les despeses subvencionables i a la justificació de les despeses de la concessió de subvencions de la 
línia de reparació, manteniment i conservació, respectivament. Publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6263, de 8 de novembre de 2012, publica el Decret 155/2012.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Acceptar la concessió de subvencions de la Línia de subvencions per a despeses de 
reparacions, manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya (PUOSC), per un import total de 131.240,14 euros, atorgada pel Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la distribució 
detallada al punt quart de la part expositiva d'aquest acord, que s'imputarà a la partida d'ingressos 
H353.45072 PUOSC manteniment espais verds del Pressupost de les anualitats 2014 i 2015.

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat de l 'Ajuntament de Granollers. 

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

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓDE BARCELONA EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓDE BARCELONA EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓDE BARCELONA EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ    ((((PFIPFIPFIPFI)))),,,,    EN LA MODALITAT DEEN LA MODALITAT DEEN LA MODALITAT DEEN LA MODALITAT DE    
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLPLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLPLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLPLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL     ((((PTTPTTPTTPTT))))

Des de l'any 2007 l'Ajuntament de Granollers ve desenvolupant PQPI en modalitat de PTT. Durant el 
curs 2014-2015, la Generalitat de Catalunya canvia el nom de PQPI per PFI. Concretament i fins al 
curs 2011-2012 realitzava 2 especialitats de PTT i a partir del curs 2012-2013 realitza tres 
especialitats, que acullen uns 46 alumnes anuals, alumnes que no han superat la ESO i que se'ls 
dóna una nova oportunitat per adquirir els coneixements i estar millor preparats per l'entrada al mercat 
laboral.

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

En el marc de l'esmentat Protocol, l'Ajuntament de Granollers va sol·licitar a la Diputació per a aquest 
exercici la concertació de recursos consistents en ajut econòmic per a l’actuació del  Programa de 
Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball  (PTT).

La sol·licitud anterior s'ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic el text del qual 
va ser aprovat per decret de la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció a les 
Persones de data 30 de setembre de 2014.

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

La Llei Catalana d'Educació en el seu article 159, apartat 9 diu que és competència de l'administració 
local el desenvolupament de programes de qualificació professional inicial, actualment Programes de 
Formació i Inserció. A més l'interès específic de l'ens es palesa en la clàusula general d'habilitació que 
conté al seu favor l'article 4 de la Carta Europea d'Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals.

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 el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, en referència al PFI, en 
modalitat de PTT, que desenvolupa el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers, segon el 
redactat següent:

CONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFIC

Dades identificativesDades identificativesDades identificativesDades identificatives
Codi XGL  14141414////YYYY////110839110839110839110839
Ens destinatari Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers
NIF PPPP0809500080950008095000809500 BBBB
Actuació Programa de Formació i InsercióPrograma de Formació i InsercióPrograma de Formació i InsercióPrograma de Formació i Inserció    ((((PFIPFIPFIPFI)))),,,,    en la modalitat de Pla deen la modalitat de Pla deen la modalitat de Pla deen la modalitat de Pla de    

Transició al TreballTransició al TreballTransició al TreballTransició al Treball     ((((PTTPTTPTTPTT))))
Tipus de recurs Recurs econòmicRecurs econòmicRecurs econòmicRecurs econòmic
Classe de recurs Ajut econòmicAjut econòmicAjut econòmicAjut econòmic
Aportació de la Diputació 25252525....000000000000,,,,00000000    €€€€
Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics localsGarantia de la prestació adequada de serveis públics localsGarantia de la prestació adequada de serveis públics localsGarantia de la prestació adequada de serveis públics locals
Centre gestor Gerència de Serveis dGerència de Serveis dGerència de Serveis dGerència de Serveis d ''''EducacióEducacióEducacióEducació

 
ENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENEN
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l'Àrea 
d'Atenció a les Persones, Mercè Conesa i Pagès, i facultada d'acord amb la Refosa 1/2014, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada per decret de la Presidència d'aquesta corporació d'11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat 
al BOPB de 23/12/2013; assistida pel secretari delegat, Ferran Gonzalo i Sánchez, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al 
BOPB de data 20/01/2014.

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, representat per l'alcalde, Josep Mayoral Antigas, assistit per la 
secretària de l'ens, Aurora Corral García, degudament autoritzats.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

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

II. En el marc de l'esmentat Protocol, l'Ajuntament de Granollers ha sol·licitat a la Diputació per a aquest 
exercici la concertació de recursos consistents en ajut econòmic per a l'actuació Programa de Formació iPrograma de Formació iPrograma de Formació iPrograma de Formació i    
InsercióInsercióInsercióInserció     ((((PFIPFIPFIPFI)))),,,,    en la modalitat de Pla de Transició al Treballen la modalitat de Pla de Transició al Treballen la modalitat de Pla de Transició al Treballen la modalitat de Pla de Transició al Treball     ((((PTTPTTPTTPTT).).).).

III. La sol·licitud anterior s'ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic el text del qual va 
ser aprovat per decret de la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones 
de data 30 de setembre de 2014.

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

PACTESPACTESPACTESPACTES

1111....    Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni

1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a l'actuació 
següent:

Actuació a realitzar Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al 
Treball (PTT)

Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals

1.2. L'actuació anterior es concreta en l’establert a la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual 
s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-15 i que contempla les necessitats 
específiques dels Ajuntaments:

1.2.1. Objecte: Els Programes de Formació i Inserció (PFI) van adreçats a joves no ocupats que 
compleixin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat 
l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no 
segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació .
1.2.2. Finalitat: Els Programes de Formació i Inserció (PFI) tenen una finalitat formativa i 
professionalitzadora en un perfil professional concret .
1.2.3. Estructura: Els Programes de Formació i Inserció (PFI) s'estructuren en:
a. Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de 
facilitar l'assoliment de les competències professionals .
b. Mòduls de formació professional, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de 
treball.
c. Accions de seguiment i orientació de l 'alumne.
1.2.4. Durada: La durada dels Programes de Formació i Inserció (PFI) és d'un curs i comprèn un mínim 
de 750 hores i un màxim de 1.050 hores.

1.3. Els Programes de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), es 
desenvoluparan en els següents perfils professionals :

1.3.1. Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic.
1.3.2. Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració.
1.3.3. Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques .

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

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

entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació d'assistència i cooperació envers 
els municipis i els objectius d'aquesta Diputació per fer-la efectiva.

2222....    Obligacions de les partsObligacions de les partsObligacions de les partsObligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents:

Per part de la DiputacióPer part de la DiputacióPer part de la DiputacióPer part de la Diputació ::::����

a. La prestació del següent suport :

Tipus de recurs Classe de recurs Aportació de la
Diputació

Aplicació pressupostària

Recurs econòmic  Ajut econòmic  25.000,00 €  G/60500/323A0/46252

b. La quantitat aportada per la Diputació de Barcelona s 'atorga pel període de vigència d'aquest conveni 
i no supedita ni obliga a la Diputació a futures subvencions pel mateix concepte .

c. La Diputació de Barcelona, mitjançant els tècnics adscrits a la Gerència de Serveis d'Educació de 
l'Àrea d'Atenció a les Persones, prestarà suport i acompanyament tècnic en l'execució de l'activitat 
subvencionada.

Per part de lPer part de lPer part de lPer part de l ''''ens destinatariens destinatariens destinatariens destinatari����

a. La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni .
b. Tenir un referent tècnic municipal.
c. Participar en la reunió de coordinació, a la seu de la Diputació de Barcelona (octubre de 2014), a la 
que assistiran tots els referents tècnics municipals dels PFI -PTT.
d. Participar en la reunió de seguiment.
e. Organitzar, conjuntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l'acte 
de cloenda del PFI-PTT.
f. Realitzar una memòria del projecte. 
g. A informar a la Diputació de Barcelona de tots els actes de difusió del PFI -PTT en el territori. 
h. A informar a la Diputació de Barcelona dels projectes que es realitzin en el PFIPTT i que suposin una 
col·laboració amb el territori. 
i. A disposar de protocols d'actuació per a fer el seguiment, acadèmic i professional, de tots els alumnes 
del PFI-PTT, especialment dels que deixin el curs abans d’acabar -lo.

3333....    Vigència del conveniVigència del conveniVigència del conveniVigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva vigència fins el 30 de 
setembre de 2015.

4444....    Execució i justificacióExecució i justificacióExecució i justificacióExecució i justificació
4.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d'execució de l'ajut, establert en el període 

comprés entre l'1 de setembre de 2014 i el 30 de juny de 2015.
4.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització del termini d'execució 

establert per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions objecte d’ajut .
4.3. La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de depeses de l'ens 

destinatari.
4.4. Per justificar les despeses de l'actuació caldrà que l'ens destinatari presenti el model normalitzat de 

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

4.5. El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les desviacions que s'hagin 
produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial .
Quan el cost de l'actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa superior al 75 per cent 
respecte del cost que es va informar en la sol·licitud, el centre gestor podrà proposar, previ informe 
justificatiu de la mesura, la revocació de l'ajut o la reducció a la baixa.

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

4.7. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d'un pagament a l'ens 
destinatari inferior a l'import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 dies 
des de l'entrada de la Àrea d'Atenció a les Persones Comte Urgell, 187, 08036 Barcelona Gerència de 
Serveis d'Educació Tel. 934 022 977 Fax. 934 022 498 justificació al Registre General de la Diputació 
de Barcelona, enviarà un escrit a l'ens destinatari per tal de que aquest pugui presentar una nova 
justificació o una justificació complementària .
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4.8. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre gestor, en el termini 
màxim de 15 dies des de l'entrada de la justificació al Registre General de la Diputació de Barcelona, 
informarà a l'ens destinatari dels defectes observats, demanant-li, si escau, l'emissió d'una justificació 
rectificativa.

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

4.10. Es podran justificar despeses indirectes fins al  5 per cent de les despeses directes imputades .
4.11. Els ens instrumentals de l'ens destinatari o que integren el seu sector públic poden executar i aprovar 

les despeses corresponents a les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat queda condicionada a 
l'acreditació que l'executor és un ens instrumental de l 'ens destinatari o que integra el seu sector públic .

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

5555....    Documentació tècnicaDocumentació tècnicaDocumentació tècnicaDocumentació tècnica
Juntament amb el model normalitzat de justificació de despeses, l'ens destinatari haurà d'aportar una 
memòria tècnica justificativa de l'execució de l'actuació que contindrà l'informe final pedagògic (document 
que lliuren els tutors al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), l'acta de la reunió de 
seguiment i el compliment d'un qüestionari de valoració (aquest qüestionari el lliurarà la Diputació de 
Barcelona a finals de juny).

6666....    PagamentPagamentPagamentPagament
6.1. S'estableix un sol pagament avançat per l'import total de la subvenció atorgada, és a dir, vint-i-cinc mil 

euros (25.000,00 €) que es farà efectiu un cop signat el conveni per ambdues parts. En tractar-se d'una 
mesura adreçada a lluitar contra la crisi , i per tal que els ens puguin endegar aquestes en el termini més 
breu possible, s'estima necessari l'avançament de la subvenció.

6.2. En el cas d'haver participat l'any 2013 en la mateixa línia d'ajut, serà requisit indispensable, per avançar 
el pagament, haver justificat la subvenció atorgada corresponent .

7777....    Identificació i senyalitzacióIdentificació i senyalitzacióIdentificació i senyalitzacióIdentificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l'ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca 
corporativa de la Diputació en un lloc preferencial . Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació , cal 
seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació .

8888....    ModificacionsModificacionsModificacionsModificacions
8.1. En cas d'impossibilitat de complir amb els terminis d'execució i/o justificació previstos, l'ens destinatari 

haurà de comunicar-ho al centre gestor.
8.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l'ens manifesti que s'ha produït un canvi en l'actuació objecte 

d'aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que quedi recollida en el clausulat .
8.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i degudament 

motivada per part de l'Alcalde/essa (president/a) de l'ens destinatari presentada a la Diputació com a 
molt tard un mes abans de la finalització del període d 'execució.

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

9999....    IncomplimentIncomplimentIncomplimentIncompliment
9.1. L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 

resolució.
9.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 

interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La 
desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.

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

10101010....    Formes dFormes dFormes dFormes d ''''extincióextincióextincióextinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents :
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència .
- Per resolució, d'acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries .
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin 
incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació .

11111111....    Marc normatiuMarc normatiuMarc normatiuMarc normatiu
11.1. Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla “Xarxa de 

Governs Locals 2012-2015”, constitueixen la llei del present conveni .
11.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d'aplicació:
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- La Carta Europea d'Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada per instrument 
de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local .
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic La resta de la normativa concordant relativa a l 'assistència i la cooperació local i , amb caràcter 
supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12121212....    Jurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.

13131313....    Relacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud 
corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos ens els 
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui 
preceptiu.

14141414....    Responsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d'aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions .

15151515....    Protecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dades
15.1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció 
de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l'art. 20 
sobre creació i modificació de fitxers sempre que ostentin la condició de Responsables dels fitxers de les 
dades personals a tractar en el decurs dels treballs .
15.2. L'ens destinatari autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, per 
subcontractar a un tercer la realització d'aquells tractaments de dades que siguin necessaris i que tinguin 
per finalitat la realització de les actuacions pròpies de l'objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per 
a la realització d'estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la 
Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el subcontractista respectant 
les obligacions fixades a l 'art. 12 de la LOPD.
15.3. La Diputació tindrà a disposició de l'ens destinatari còpia del contracte subscrit amb el subcontractista 
per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subcontractista i els tractaments 
subcontractats.
15.4. En cas que l'ens destinatari actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) i la 
Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició d'encarregat del tractament i que disposa de 
l'autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els termes previstos a l'art. 12 de la LOPD per al 
subencàrrec a la Diputació.
15.5. El tractament de les dades personals es durà a terme d 'acord amb les previsions següents:
- Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la realització de 
les actuacions previstes en l'objecte del recurs sol·licitat i per a la realització d'estudis i enquestes sobre el 
grau de satisfacció dels serveis oferts .
- La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que intervinguin en 
el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a 
totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les dades, d'acord amb les 
previsions establertes a l’art . 10 de la LOPD.
- Un cop finalitzat el període d'autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o destrucció 
de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació 
es projectarà també sobre l'empresa o empreses subcontractades.
- No es realitzarà cap transferència internacional de dades sense disposar prèviament de la corresponent 
autorització del director de l 'Agència Espanyola de Protecció de Dades .”
15.6. Respecte dels recursos econòmics atorgats, els ens destinataris facilitaran les dades necessàries per 
a la justificació de la despesa en els termes previstos en aquest règim de concertació i en els formularis 
corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de 
l'execució de l'ajut.
15.7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents originals que es 
requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o ampliar la informació a 
efectes de la justificació de la despesa .
15.8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les dades i no 
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aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l 'ajut.
15.9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s'inclouran al fitxer "Gestió 
econòmica" amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l 'ajut.
L'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la 
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, Àrea d'Atenció a les Persones Comte Urgell, 187, 08036 
Barcelona Gerència de Serveis d'Educació Tel. 934 022 977 Fax. 934 022 498 núm. 126, 08008, Barcelona, 
o a qualsevol altra oficina del Registre general de la Diputació de Barcelona (http
://www.diba.cat/web/registre/).

SEGON. Designar responsable tècnic, tal i com se sol·licita en el conveni, al senyor Pere Gabern, 
coordinador del Centre Vallès.

TERCER. Notificar aquest acord a la Diputació i a l 'Àrea Econòmica.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS    
CONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS EDUCATIVES PER A LA CONCESSIÓ DCONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS EDUCATIVES PER A LA CONCESSIÓ DCONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS EDUCATIVES PER A LA CONCESSIÓ DCONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS EDUCATIVES PER A LA CONCESSIÓ D''''AJUTS IAJUTS IAJUTS IAJUTS I    
SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURSSUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURSSUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURSSUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURS    
2013201320132013----2014201420142014

En sessió de data 10 de desembre de 2013, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
va atorgar la concessió d'ajuts extraordinaris als centres educatius públics per al curs 2013/2014 que 
s'indiquen a continuació:

Nom del centreNom del centreNom del centreNom del centre NIFNIFNIFNIF Concepte demanat a subvencionarConcepte demanat a subvencionarConcepte demanat a subvencionarConcepte demanat a subvencionar Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Escola Fàtima Q5855792G Sortides de colònies i llibres de 
biblioteca

1.366,00 €

Escola Ferrer i Guàrdia Q5855720H Sortides 1.806,00 €

Escola Granullarius Q5855762J Sortides i material didàctic 1.865,00 €

Escola Lledoner Q0801475E Sortides i material didàctic 1.625,00 €

Escola Mestres Montaña Q5856045I Transport per activitats artístiques 1.625,00 €

Escola Pau Vila Q5855829G Material didàctic i activitats 
complementàries

1.806,00 €

Escola Pereanton Q5855908I Activitats complementàries i sortides 1.686,00 €

Escola Ponent Q5856218B Material didàctic per les aules 2.105,00 €

Escola Salvador Espriu Q5856066E Material didàctic, activitats 
complementàries i sortides

1.506,00 €

As.P. Salvador Llobet G63214399 Sortides i colònies escolars 1.685,00 €

IES A. Cumella Q5855523F Material didàctic i activitats 
complementàries

1.266,00 €

IES C.Bellera Q5850031E Activitats complementàries 1.266,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 19191919....607607607607,,,,00000000    €€€€

L'article 9 de les bases específiques i particulars de la convocatòria d'aquests ajuts extraordinaris  
preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació subvencionada abans del dia 30 de juny de 
2014.
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En les dates i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer de la part dispositiva 
d'aquest acord totes les entitats beneficiàries de les subvencions indicades han presentat la 
justificació requerida.

D'acord amb els informes emesos en data 15 de setembre de 2014 per la cap del Servei d'Educació, 
que justifiquen la procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han 
indicat perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import 
de l'actuació subvencionada i acredita la correcta execució de les actuacions subvencionades de 
conformitat amb les condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat 
primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

- Article 10 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de gener de 2013, pel que fa 
al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de les subvencions concedides a diferents entitats educatives per a la 
concessió d'ajuts i subvencions extraordinàries per als centres educatius públics per al curs 
2013-2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    númnúmnúmnúm....    
RGERGERGERGE

Nom del centreNom del centreNom del centreNom del centre NIFNIFNIFNIF Concepte demanat aConcepte demanat aConcepte demanat aConcepte demanat a     
subvencionarsubvencionarsubvencionarsubvencionar

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

01-09-2014
núm. 17647

Escola Fàtima Q5855792G Sortides de colònies i llibres 
de biblioteca

1.366,00 €

27-06-2014
núm. 14181

Escola Ferrer i 
Guàrdia

Q5855720H Sortides 1.806,00 €

30-06-2014
núm. 14388

Escola Granullarius Q5855762J Sortides i material didàctic 1.865,00 €

27-02-2014
núm. 3736

Escola Lledoner Q0801475E Sortides i material didàctic 1.625,00 €

27-06-2014
núm. 14262

Escola Mestres 
Montaña

Q5856045I Transport per activitats 
artístiques

1.625,00 €

27-06-2014
núm. 14251

Escola Pau Vila Q5855829G Material didàctic i activitats 
complementàries

1.806,00 €

30-06-2014
núm. 14332

Escola Pereanton Q5855908I Activitats complementàries i 
sortides

1.686,00 €



1413

02-07-2014
núm. 14607

Escola Ponent Q5856218B Material didàctic per les 
aules

2.105,00 €

30-06-2014
núm. 14379

Escola Salvador 
Espriu

Q5856066E Material didàctic, activitats 
complementàries i sortides

1.506,00 €

30-06-2014
núm. 14386

Assoc. P. Salvador 
Llobet

G63214399 Sortides i colònies escolars 1.685,00 €

30-06-2014
núm. 14424

IES A. Cumella Q5855523F Material didàctic i activitats 
complementàries

1.266,00 €

30-06-2014
núm. 14409

IES C.Bellera Q5850031E Activitats complementàries 1.266,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 19191919....607607607607,,,,00000000    €€€€

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARSDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARSDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARSDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARS    
DDDD''''INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DEINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DEINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DEINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE    
FINANÇAMENT DE LES LLARS DFINANÇAMENT DE LES LLARS DFINANÇAMENT DE LES LLARS DFINANÇAMENT DE LES LLARS D''''INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL,,,,    PER EL CURSPER EL CURSPER EL CURSPER EL CURS    
2013201320132013----2014201420142014,,,,        EN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DEL    """"PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA XARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    DE LADE LADE LADE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA

El 9 d'octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona  va aprovar el dictamen que 
proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el “Programa 
complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal per el curs 2013-2014”, el 
seu règim de concertació i la corresponent resolució de concessió d 'ajuts.

El “Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal”, té per 
finalitat contribuir al sosteniment de les llars d'infants de titularitat municipal i, molt especialment, 
garantir la coberta de costos de funcionament d'aquests centres i contribuir al sosteniment de les 
places, tot complementant les aportacions realitzades en el marc del Programa complementant 
d'urgència social aprovat per la Diputació en data 7 de novembre de 2013 i que la Junta de Govern de 
l'Ajuntament de Granollers en data 10 de desembre de 2013 va acceptar la concessió de la línia de 
suport “Escolarització 0-3 anys” establert en  Programa complementant d'urgència social.

És necessari acollir-se a aquesta nova convocatòria de finançament del funcionament de les llars 
d'infants municipals donat que el Departament d'Ensenyament no les subvenciona.

A l'article 5 de l'anunci diu que els ajuts concedits a l'empara d'aquest règim regulador s'hauran de 
destinar a finançar despeses del curs escolar 2013-2014.

A l'article 7, entre d'altres diu que l'import màxim de l'ajut a atorgar per alumnes matriculat i equivalent 
del curs 2013-2014 no podrà superar l'import de 875€.

L'ajut atorgat (article 16), així com les condicions generals i específiques que li siguin d'aplicació, 
s'entendrà acceptat amb la presentació de la justificació dins el termini conferit a l'efecte que és el 30 
de juny de 2015.

A l'acord també es recull (article 18), que els ajuts atorgats als ens destinataris seran compatibles amb 
qualsevol altra subvenció concedida per altres ens públics o privats. Tanmateix, l'import total dels 
ingressos, tenint en compte les subvencions rebudes per la mateixa finalitat,no podrà superar el cost 
total del servei.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

L'article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 estableix com a competència dels ens 
locals la planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil.

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. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona suport per el finançament de les escoles bressols 
municipals, en la línia d'ajuts del “Programa complementari de finançament de les llars d'infants de 
titularitat municipal per el curs 2013-2014” en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de 
la Diputació de Barcelona, per a despeses generades en el funcionament  en el curs 2013-2014.

SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERS AMBENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERS AMBENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERS AMBENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERS AMB    
MOTIU DE LA REALITZACIÓ DEL XXV TORNEIG INTERNACIONAL CIUTAT DE GRANOLLERSMOTIU DE LA REALITZACIÓ DEL XXV TORNEIG INTERNACIONAL CIUTAT DE GRANOLLERSMOTIU DE LA REALITZACIÓ DEL XXV TORNEIG INTERNACIONAL CIUTAT DE GRANOLLERSMOTIU DE LA REALITZACIÓ DEL XXV TORNEIG INTERNACIONAL CIUTAT DE GRANOLLERS    
DDDD''''HANBOLHANBOLHANBOLHANBOL    2014201420142014

El pressupost municipal per a l'exercici 2014 preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor 
del Club Balonmano Granollers, a càrrec de la partida H113 91220 48401 per un import de 100.000,00 
euros segons conveni aprovat en data de 2011. Igualment compta amb una altra subvenció nominativa 
a càrrec de la partida H421 34150 48401 per un import de 5.000,00 euros destinada a la celebració del 
Torneig Internacional Ciutat de Granollers d'handbol.

En data 28 de març de 2014 i amb número de registre d'entrada 6302, el senyor Josep Blanchar 
Santacreu, gerent del Club Balonmano Granollers, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

-  Document de sol·licitud de subvenció i explicació de l’esdeveniment  .    
-  Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
 - Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

L'informe emès en data 10 d'octubre de 2014 pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l 'entitat té per objecte la promoció de l'esport, 
que alhora és una finalitat pública i  reconeix la tasca que està realitzat el Club Balonmano Granollers i  
considera que aquesta s'ha de recolzar per mitjà d’un conveni de col·laboració com a forma de suport 
estable a aquesta entitat.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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 Presssupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa reguladora 
d'aquestes subvencions...

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

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

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

Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei �

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb 
l'assignació pressupostària
b) Crèdit pressupostari al què s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en el 
seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos.
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals.
d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats 
i bestretes, així com el règim de garanties que, en 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 ::::    

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Club Balonmano Granollers amb NIF 
G-08947293 per un import de 5.000 euros destinada a la celebració del XXV Torneig Internacional 
Ciutat de Granollers en base al pressupost presentat per l’entitat i que és de 23.700 euros, el que 
representa un finançament del 21.10% del cost de l’activitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 5.000,00 € amb càrrec a 
la partida H421 34150 48401 del vigent Pressupost. 

TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat Club Balonmano Granollers que regula 
l'atorgament d'aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

" CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT  CLUB 
BALONMANO GRANOLLERS  PER  LA CELEBRACIÓ DEL XXV TORNEIG INTERNACIONAL CIUTAT DE 
GRANOLLERS D'HANDBOL 2014.  

Granollers,  ... d'octubre de 2014  

                                                                      REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número P-0809500-B, facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data  9 de setembre de 2014 per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la 
secretària general, senyora Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, el senyor Josep Pujadas i Maspons,  amb DNI núm. 36.501.039 Q  president del club 
Balonmano Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF número G-08947293 facultat 
per l’article 34  dels estatuts que regeixen l’entitat per a la formalització d’aquest acte .



1416

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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Que l’entitat Club Balonmano Granollers , en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat del 
municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus esportiu  i en 
concret, la organització i celebració de entre altres , el Torneig Internacional Ciutat de Granollers.
SegonSegonSegonSegon.... Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol rebre col·laboració de 
l’Ajuntament de la ciutat per poder fer front a les despeses del XXV Torneig Internacional Ciutat de 
Granollers d’handbol de 2014 en els termes que es recullen en la documentació presentada al registre 
general de l’Ajuntament de Granollers en data  28 de març de 2014 amb una despesa prevista per a 
l’exercici 2014 de 23.700 €
TercerTercerTercerTercer .... Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l’entitat beneficiària en les activitats de tipus esportiu  i en la vida associativa del municipi i vol 
fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats del 
municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció de l’esport , que alhora és una finalitat pública. 
QuartQuartQuartQuart ....    Que l’Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquesta vila de l’entitat beneficiària des de la 
seva creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un conveni de col·laboració com a forma 
de suport estable a aquesta entitat .

PACTENPACTENPACTENPACTEN

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

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L’activitat subvencionada és la prevista en el documents presentats en el registre general de l’Ajuntament de 
Granollers en data 28 de març de 2014 i en concret, amb la organització i celebració del XXV Torneig 
Internacional Ciutat de Granollers d’handbol .  

Aquesta activitat s’ha dut a terme el dia  26 d’agost de 2014. 

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de  23.700  euros corresponents a : 

Despeses:
publicitat 2.000
Prestació serveis 1.300
arbitratges 1.500
transport 16.000
Trofeigs 1.500
altres 1.400

TOTALTOTALTOTALTOTAL 23232323....700700700700

Ingressos

Subvenció Ajuntament 9.000
Altres subvencions 2.000
Venda d’entrades 1.000
patrocinadors 2.500
Aportació pròpia 9.200

TOTALTOTALTOTALTOTAL 23232323....700700700700

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

No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 
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QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari

La subvenció nominativa atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del XXV Torneig 
Internacional Ciutat de Granollers d’handbol és de 5.000 euros, el que representa un finançament del 21,10 
% del cost de l’activitat.

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

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

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

Per poder dur a terme l’activitat subvencionada, l’Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l’entitat 
beneficiària la següent infraestructura : 

Utilització Palau d'Esports 1.910,00 €
1111....910910910910,,,,00000000    €€€€

SisèSisèSisèSisè....    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 . �

Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat �

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

Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors .
Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, �

ajudes, ingressos o recursos que financiïn l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot 
cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció .
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la �

finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents �

electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de �

17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la �

Seguretat Social.
Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers .�

El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipògraf`fics a aprovats que seran �

facilitats a l’entitat pel servei municipal corresponent .

SetèSetèSetèSetè....    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 que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l’Ajuntament de 
Granollers per un import de  5.000 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
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L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
2 de març de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 

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

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

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

NovèNovèNovèNovè....        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: 

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

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

DesèDesèDesèDesè....    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.

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit . 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció. 

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d'aquest 
conveni. d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’ 
incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos 



1419

assumits per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que 
fonament la concessió de la subvenció . 
g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos 
assumits per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció , diferents dels enumerats a l'apartat 
f), quan es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i 
regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la 
Unió Europea o d'organismes internacionals.

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

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

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONTRACTE D''''ARRENDAMENT DEL LOCAL DEARRENDAMENT DEL LOCAL DEARRENDAMENT DEL LOCAL DEARRENDAMENT DEL LOCAL DE    
PROPIETAT MUNICIPALPROPIETAT MUNICIPALPROPIETAT MUNICIPALPROPIETAT MUNICIPAL,,,,SITUAT AL CARRER JOAN CAMPS I GIRÓSITUAT AL CARRER JOAN CAMPS I GIRÓSITUAT AL CARRER JOAN CAMPS I GIRÓSITUAT AL CARRER JOAN CAMPS I GIRÓ,,,,NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    3333    AMB LAMB LAMB LAMB L''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT    
BENITO MENNI COMPLEX ASSISTENCIAL EN SALUT MENTALBENITO MENNI COMPLEX ASSISTENCIAL EN SALUT MENTALBENITO MENNI COMPLEX ASSISTENCIAL EN SALUT MENTALBENITO MENNI COMPLEX ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL,,,,    DESTINAT ALDESTINAT ALDESTINAT ALDESTINAT AL    
DESENVOLUPAMENT DE LDESENVOLUPAMENT DE LDESENVOLUPAMENT DE LDESENVOLUPAMENT DE L''''ATENCIÓ EN DROGODEPENDÈNCIESATENCIÓ EN DROGODEPENDÈNCIESATENCIÓ EN DROGODEPENDÈNCIESATENCIÓ EN DROGODEPENDÈNCIES,,,,    DDDD''''ACORD AMB LAACORD AMB LAACORD AMB LAACORD AMB LA    
CLÀUSULACLÀUSULACLÀUSULACLÀUSULA    2222....2222    DEL CONVENI DE COLDEL CONVENI DE COLDEL CONVENI DE COLDEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ FORMALITZAT ENTRE LLABORACIÓ FORMALITZAT ENTRE LLABORACIÓ FORMALITZAT ENTRE LLABORACIÓ FORMALITZAT ENTRE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS I LGRANOLLERS I LGRANOLLERS I LGRANOLLERS I L ''''ENTITAT BENITO MENNI EN DATAENTITAT BENITO MENNI EN DATAENTITAT BENITO MENNI EN DATAENTITAT BENITO MENNI EN DATA     1111    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2012201220122012

Atès que en data 10 de juliol de 2012 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va ratificar la 
resolució d'alcaldia número 783/2012,mitjançant la qual s'aprova el conveni de col.laboració entre 
l'Ajuntament de Granollers i l'entitat Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental, per a la 
cessió d'espais per al desenvolupament de l'atenció en Salut Mental i en  drogodependències  a 
Granollers.

A la clàusula segona, apartat segon, de l'esmentat conveni " L'Ajuntament de Granollers fa una 
cessió en ús de l'immoble situat al carrer Joan Camps i Giró,3 (excepte laboratori municipal) per un 
període de 2 anys, de forma gratuïta a favor de l'entitat Benito Menni perquè estigui destinat 
exclusivament a l'activitat del CAS de drogodependències.
Passat aquest període, l'Ajuntament formalitzarà un contracte d'arrendament amb l'entitat Benito 
Menni per al desenvolupament de l'activitat del CAS de drogodependències en aquestes 
dependències, un cop desafectat l'immoble del servei públic
El preu d'aquest lloguer es fixa en 1.820 euros mensuals (IVA exclòs), i es fixa en funció del preu del 
mercat actual a la baixa (6,5 euros el metre quadrat per 280 metres quadrats)."
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    D'acord amb aquesta clàusula la cap del Servei de Contractació i Compres i del Servei de Salut 
Pública i Consum, han emès el següent informe en data 20 d'octubre de 2014, en el qual es dona per 
justificat el següent:

      - D'acord el  certificat urbanístic de data 7 d'octubre de 2014,el qual s'adjunta a l'expedient,  es 
verifica que es tracta d'un bé patrimonial, per la qual cosa no s'ha de procedir  a la seva desafectació.
      
     - En el mateix Conveni es regula que un cop passats aquests dos anys la cessió en ús es 
convertirà en un contracte de lloguer, per la qual cosa i tenint en compte l'art. 107 de la Llei de 
Patrimoni de les Administracions públiques, on es regula  que s'han de justificar suficientment les 
circumstàncies determinants de l'adjudicació directa, d'acord amb l'Informe de la Cap de Servei de 
Salut Pública de l'Ajuntament on s'exposa la necessitat pel ciutadà de Granollers de continuar  
prestant aquest Servei en el Marc del Conveni signat per part de l'Ajuntament de Granollers i l'entitat 
Benito Menni, aquest contracte de lloguer s'ha de realitzar amb l'esmentada entitat, atès que està 
contractada per CATSALUT per prestar els serveis públics de Salut Mental i drogodependències al 
territori de Granollers, com abans ho havia estat l'Ajuntament de Granollers, utilitzant aquestes 
mateixes instal·lacions, per la qual cosa les persones usuàries d'aquest servei han tingut un canvi de 
titular però no d'ubicació. El canvi de proveïdor d'aquest servei ha resultat, doncs, el menys molest 
possible per les persones usuàries. El local ha donat servei d'atenció a persones amb problemes de 
drogodependències des de finals dels anys 80, ja que reuneix les característiques més adequades: 
situació al centre, fàcil accés, els professionals són els mateixos de quan la gestió era municipal, mai 
ha estat cap problema el fet que es trobés entre d'altres equipaments, etc.

Per tot l'exposat,  la cap del Servei de Salut Pública i Consum, fa la següent proposta:

- Aprovar el contracte d'arrendament de l'immoble de propietat municipal, situat al carrer Joan Camps i 
Giró 3 (excepte laboratori municipal) entre l' Ajuntament de Granollers i l'entitat Benito Menni Complex 
Assistencial en Salut Mental per al desenvolupament de l'atenció en drogodependències, per un 
període de tres anys, prorrogable de forma expressa per períodes anuals, fins a un màxim de dos 
anys,i amb una renda mensual de 1.820,00 euros (IVA exclòs).

-Efectuar l' ingrés dels diners a la partida  H451.54106. ARRENDAMENT CAS 
DROGODEPENDÈNCIES.

- Designar com a responsable del contracte a la Sra. Anna Nadal Puig, cap del Servei de Salut Pública 
i Consum.

- Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació i, en el mateix acte, acceptar la fiança en 
metàl·lic, corresponent a dues mensualitats,  d'acord amb l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d'arrendaments urbans.

- Dipositar en el termini de dos mesos, a comptar des de la formalització del contracte, a l'Institut 
Català del Sòl,  la quantitat de 3.640 euros, en concepte de dipòsit de la fiança del contracte 
d'arrendament citat, corresponent a dues mensualitats.

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

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

1.- L'article 8 del Reglament del Patrimoni dels ens locals , Decret 336/1988, de 17 d'octubre , en que 
diu que tenen consideració de béns patrimonials els que són propietat de l'ens local i no estan 
destinats directament a l'ús públic o a l'exercici de cap servei públic de competència local o a 
aprofitament pel comú dels veïns.

2.- L'art. 72 .2 i 3 del Reglament del Patrimoni dels ens locals , Decret 336/1988, de 17 d'octubre , pel 
que estableix que l'arrendament dels béns patrimonials , s'ha de fer mitjançant subhasta  pública o, 
excepcionalment per concurs, no obstant els ens locals poden valorar motivacions de prestació de 
serveis socials , promoció i reinserció socials, que facin prevaldre una rendibilitat social  per damunt 
de la rendabilitat econòmica.
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3.- L'article 4.1.p) del Real Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, estableix que els contractes d' arrendament tenen caràcter privat i es 
regiran per la legislació patrimonial .

4-  L'article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, pel que fa al pagament 
dels costos generals i els serveis individuals de l 'immoble objecte de l'arrendament.

5-Els articles 29 a 35 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, pel que fa a la 
possibilitat d'arrendar bens immobles per a ús diferent de la vivenda.

6.-  L'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, pel que fa a la 
obligatorietat de l’exigència i la prestació de fiança en metàl·lic en una quantitat equivalent a dues 
mensualitats en l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge. 

7.-L'article 11 del Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels 
contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de fiances.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar el contracte d'arrendament de l'immoble de propietat municipal, situat al carrer Joan 
Camps i Giró 3 (excepte laboratori municipal) entre l' Ajuntament de Granollers i l'entitat Benito Menni 
Complex Assistencial en Salut Mental per al desenvolupament de l 'atenció en drogodependències, per 
un període de tres anys, prorrogable de forma expressa per períodes anuals, fins a un màxim de dos 
anys, de conformitat amb els pactes següents:

1111aaaa.-.-.-.-ObjecteObjecteObjecteObjecte

L’objecte d’aquest arrendament és exclusivament  l'immoble de propietat municipal situat al carrer 
Joan Camps i Giró, número 3 (excepte laboratori).
L'immoble es lloga amb el mobiliari i material que conté l 'annex d'aquest contracte.

2222aaaa.-.-.-.-    RendaRendaRendaRenda

Les parts convenen que la renda mensual que haurà d'abonar l'arrendatari serà de 1.820,00 euros 
(IVA exclòs), que s'acomodarà a partir de l'any 2015 i cada any a la variació percentual , si aquesta es 
a l'alça, experimentada per l'Índex General Nacional del sistema d'Índexs de Preus al Consum.

3333aaaa.-.-.-.-    DuradaDuradaDuradaDurada    

El termini de durada d’aquest contracte és de TRES ANYS  (tres anys) i començarà a regir el dia de la 
formalització del contracte, dia en què es fa entrega de la finca a l’arrendatari. Un cop arribi la data de 
venciment d’aquest contracte, l’arrendatari haurà de desallotjar la finca objecte de l’arrendament i 
posar-la totalment a disposició de l’arrendatari. Possibilitat de renovació de forma expressa per 
períodes anuals, fins a un màxim de 2 anys, si no hi ha renuncia expressa.

L’arrendatari , podrà rescindir aquest contracte d'arrendament, sempre i quan doni un preavís a 
l’arrendador mitjançant comunicació escrita amb una antelació mínima de TRES MESOS, sense cost 
addicional .

4444aaaa.-.-.-.-    DestinacióDestinacióDestinacióDestinació

El local  objecte d’aquest contracte estarà destinat única i exclusivament al desenvolupament de 
l'atenció en drogodependències . En cas que es desenvolupi una altra activitat al local, encara que 
aquesta sigui semblant a l’esmentada anteriorment, l’arrendador podrà resoldre el contracte per 
infracció d’aquesta condició per part de l’arrendatari.

5555aaaa.-.-.-.-    LloguerLloguerLloguerLloguer

a) Independentment de la renda pactada en el cos principal del contracte, aniran a càrrec de 
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l’arrendatari les despeses que a continuació s’assenyalen, així com els serveis, tributs, càrregues i 
gravàmens que corresponguin al local arrendat o als seus annexes, en cas que n’hi hagués.

A càrrec de l'arrendador:
– Despeses ComunitatDespeses ComunitatDespeses ComunitatDespeses Comunitat
– A càrrec de l'arrendatari:
– EscombrariesEscombrariesEscombrariesEscombraries

En el cas de que,  per part de l'Ajuntament  o de qualsevol altre organisme oficial, s'implantes algun 
nou impost o taxa aquest seria a càrrec de l'arrendatari.

b) També anirà a càrrec de l’arrendatari l’augment de prima en l’Assegurança d’Incendis o Multirisc de 
l’immoble, si aquesta fos conseqüència de la instal·lació o índole en els locals arrendats. A més, 
també seran d’exclusiu compte i càrrec de l’arrendatari els impostos, arbitris, contribucions i demés 
que s’imposin, corresponents al negoci o per raó d’aquest.

c) La renda actualitzada serà exigible a l’arrendatari a partir del mes següent al mes en el qual 
l'Ajuntament ho notifiqui a l’entitat part per escrit, tot expressant el percentatge d’alteració aplicat. En 
cap cas, la demora en l’aplicació de la revisió suposarà cap renúncia o caducitat d’aquesta .

d) L’arrendatari es compromet al pagament de l’Impost sobre el Valor Afegit, que en tot moment 
correspongui, aplicat sobre la contraprestació total;  a l’ingrés de la quota corresponent a la retenció 
practicada a compte de l’IRPF, si s'escau, que en el seu moment correspongui; i a facilitar el certificat 
corresponent anual que justifiqui les retencions practicades .

e) L’arrendatari haurà d’abonar mensualment la renda, i els augments i els increments legals, a més 
de les despeses i els serveis de la finca dins els cinc  primers dies de cada mes  , al número de compte 
bancari de la Corporació ES17 2100 0009 7702 0097 0736.

f) A l’emparament de l’article 121-3 del Codi Civil de Catalunya, ambdues parts convenen 
expressament la prolongació a cinc anys del termini de prescripció per exercitar les pretensions en 
reclamació de pagament de l’import dels lloguers concertats i derivats d’aquest contracte .

6666aaaa.-.-.-.-    ObresObresObresObres

L'arrendatari comunicarà i facilitarà a  l'arrendador amb una antelació de trenta dies a l'inici de les 
esmentades obres, el projecte i plànol de les mateixes. L’arrendatari  podrà dur a terme les obres 
necessàries per adequar el local a l'activitat a desenvolupar al mateix. En tot cas, les obres que hagin 
estat autoritzades així com instal·lacions i maquinaria seran a càrrec, compte i responsabilitat de 
l’arrendatari, i quedaran en benefici de la finca, sense cap dret a indemnització ni reclamació.

7777aaaa.-.-.-.-    Serveis i subministramentsServeis i subministramentsServeis i subministramentsServeis i subministraments

Els consums per serveis i subministraments de la instal·lació del CAS de drogodependències , incloses 
aquelles generades pel laboratori municipal ubicat al local de Joan Camps i Giró, 3 amb qui 
comparteix subministraments, aniran a compte i càrrec de l’arrendatari, com també la contractació, el 
canvi de nom, l’adquisició, la conservació, la reparació o la substitució d’aquests.
Així mateix es farà càrrec de les despeses de telèfon dels centre gestionat, així com del manteniment 
dels sistema de seguretat contractat amb una empresa homologada.
En cas que s’hagués d’efectuar alguna modificació, tant a les instal·lacions generals de la finca com a 
les particulars del local arrendat, el seu cost anirà íntegrament a càrrec de l’arrendatari, en cas que 
l’interessi i desitgi continuar amb el subministrament en qüestió. Tot i això, haurà de sotmetre 
prèviament a la propietat, per a la seva aprovació, l’informe i projecte de las variacions que en cada 
cas calgui dur a terme, exigides per la respectiva companyia subministradora .

La propietat i l’Administrador queden exemptes de tota responsabilitat per la manca de qualsevol 
subministrament.

8888aaaa.-.-.-.-    Característiques urbanístiquesCaracterístiques urbanístiquesCaracterístiques urbanístiquesCaracterístiques urbanístiques ,,,,    conservació i usos permesosconservació i usos permesosconservació i usos permesosconservació i usos permesos

L’arrendatari declara conèixer les característiques i l’estat de conservació del local, i ho accepta 
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expressament, així com la seva qualificació urbanística i els usos administrativament permesos. En 
conseqüència, l’arrendador no assumeix cap responsabilitat si per part dels organismes competents, 
estatals o municipals, no es concedís a l’arrendatari l’obertura, o aquesta es prohibís un cop 
autoritzada.

9999aaaa.-.-.-.-    FiançaFiançaFiançaFiança

L’arrendatari entrega en metàl·lic en aquest acte la suma de TRES MIL SIS CENTS QUARANTATRES MIL SIS CENTS QUARANTATRES MIL SIS CENTS QUARANTATRES MIL SIS CENTS QUARANTA                
((((3333....640640640640,,,,00000000))))     euros en concepte de fiança. L’arrendador tornarà a l’arrendatari l’import de l’esmentada 
fiança en el moment de finalització del contracte en cas que s’hagin complert totes les obligacions 
assumides en l’esmentat contracte, un cop  l'Institut Català del Sòl hagi retornat el dipòsit constituït al 
respecte.

L’existència d’aquesta fiança no servirà mai com a pretext per retardar el pagament de la renda o de 
qualsevol de les quantitats, els pagament de les quals hagi assumit l’arrendatari.

10101010aaaa.-.-.-.-    RenúnciesRenúnciesRenúnciesRenúncies

a) Amb expressa renúncia per part dels contractants a allò establert per l’article 34 de la LAU., 
s’acorda que l’extinció del contracte pel transcurs del termini convingut no donarà dret a l’arrendatari a 
cap indemnització a càrrec de l’arrendador.

b) L’arrendatari, amb expressa renúncia d’allò que disposa l’article 32 de la LAU., s’obliga a no cedir, 
traspassar ni subarrendar, ni part ni la totalitat, el local arrendat sense el consentiment exprés per 
escrit de l’arrendador. En el cas de què l’arrendatari incomplís aquesta condició,  l’arrendador podrà 
resoldre el contracte.

c) L’arrendatari, amb renúncia expressa a allò que disposa l’article 30 en relació amb l’article 21 de la 
LAU, s’obliga a realitzar, al seu càrrec, al local objecte del contracte totes les reparacions necessàries 
als efectes de conservar-lo en estat de servir per a l’ús convingut. Durant l’execució de les 
reparacions, l’arrendatari no tindrà dret a suspendre el contracte ni a desistir del mateix; tampoc no 
tindrà dret a cap indemnització ni a disminuir o suspendre el pagament de la renda.

d) Els contractants convenen, amb renúncia expressa a allò que disposa l’article 30 en relació amb els 
articles 22 i 26 de LAU, que, en el cas de què l’ arrendador desitgés dur a terme obres de millora en 
l’edifici, aquest ho haurà de notificar per escrit amb tres mesos d’antelació, com a mínim, a 
l’arrendatari, que no podrà oposar-s’hi sense prejudici del dret que l’assisteix, a exercitar dins el 
termini d’un mes des de l’esmentada notificació, de rescindir el contracte si les obres l’afecten de 
forma rellevant.

e) Amb expressa renúncia per part de les parts a allò que disposa l’article  31 de la LAU, es convé que, 
en cas de venda del local arrendat com a finca independent, l’arrendatari no tindrà dret d’adquisició 
preferent sobre el local objecte del contracte. 

11111111aaaa.-.-.-.-        Altres obligacions de l’arrendatariAltres obligacions de l’arrendatariAltres obligacions de l’arrendatariAltres obligacions de l’arrendatari

L’arrendatari s’obliga:

a) a no instal·lar transmissions, motors, màquines, etc., que produeixin vibracions o sorolls molestos 
per a la resta d’ocupants de l’immoble o dels contigus a la propietat, o que puguin afectar a la 
consistència, solidesa o conservació de l’immoble;

b) a no emmagatzemar ni manipular al local matèries explosives, inflamables, incòmodes o 
insalubres, i a observar en tot moment les disposicions vigents;

c) a permetre l’accés al local al propietari, a l’administrador i als operaris o industrials enviats per 
qualsevol d’aquests per a la realització, inspecció i comprovació de qualsevol classe d’obres o 
reparacions que afectin l’immoble, o per comprovar el seu estat de conservació i el de les seves 
instal·lacions;
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d) a complir en tot moment les Normes Estatutàries Reglamentàries i els acords que la Comunitat de 
Propietaris tinguin establerts o estableixin en relació amb l’ús dels serveis, els elements comuns i el 
bon règim de convivència;

e) l’arrendatari es fa directa i exclusivament responsable, i eximeix de tota responsabilitat a la 
propietat i a l’Administrador, dels danys que es puguin ocasionar a persones o objectes i que se’n 
derivin d’instal·lacions per a serveis i subministraments dels locals arrendats .

f) l’arrendatari es farà càrrec de la titularitat i de la gestió integral de les activitats del CAS de 
drogodependències, realitzant-les per compte propi.

g)  Mantenir els espais en idònies condicions de manteniment i neteja mentre les ocupin, i amb 
especial atenció a les activitats que s 'hi desenvolupen.

h) Retornar a l'Ajuntament de Granollers tot el mobiliari i utillatge de cada una de les instal·lacions 
respectivament en el moment de deixar els espais cedits.

i)  Fer us de les instal·lacions cedides únicament i exclusivament per les activitats del CAS de 
drogodependències  i en tot cas  les relacionades amb la salut mental .

j) Complir amb la normativa aplicable d'acord amb l'àmbit d'actuació de cadascuns dels centres.

12121212aaaa.-.-.-.-    IncomplimentsIncomplimentsIncomplimentsIncompliments     

a) En el supòsit de què hi hagi un retard en el pagament de la renda o de qualsevol de les quantitats 
que fossin a càrrec de l’arrendatari,  l’arrendador tindrà dret a resoldre aquest contracte.

b) Són causes de resolució d’aquest contracte, a més de les previstes expressament al conveni  i de 
les establertes per l’article 35 de la LAU, l’incompliment per qualsevol de les partes de les obligacions 
resultants d’aquest contracte.

13131313aaaa.-.-.-.-    Domicili de notificacionsDomicili de notificacionsDomicili de notificacionsDomicili de notificacions ,,,,    jurisdicció i competènciajurisdicció i competènciajurisdicció i competènciajurisdicció i competència

Als efectes de rebre qualsevol notificació relacionada amb els drets i obligacions derivats d’aquest 
contracte, les parts designen expressament com a domicili de l’arrendador el domicili indicat al principi 
d'aquest contracte  i com a domicili de l’arrendatari , el del local arrendat.

Les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals que 
corresponguin al lloc on està ubicada la finca objecte d’aquest arrendament.

Aquest contracte d’arrendament ha estat pactat i negociat per les parts de forma expressa i detallada, 
s’ha procedit a la lectura de tots i cadascun dels seus pactes i, per tal de què així consti i en prova de 
conformitat de tot l’anterior, les parts signen aquest contracte per duplicat i a un sol efecte en el lloc i 
data assenyalats al contracte."

SEGONSEGONSEGONSEGON:::: Efectuar l' ingrés dels diners a la partida  H451.54106. ARRENDAMENT CAS 
DROGODEPENDÈNCIES.

TERCERTERCERTERCERTERCER:::: Designar com a responsable del contracte a la Sra. Anna Nadal Puig, cap del Servei de 
Salut Pública i Consum.

QUARTQUARTQUARTQUART:::: Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació i, en el mateix acte, acceptar la fiança en 
metàl·lic, corresponent a dues mensualitats,  d'acord amb l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d'arrendaments urbans.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ::::    Dipositar en el termini de dos mesos, a comptar des de la formalització del contracte, a 
l'Institut Català del Sòl,  la quantitat de 3.640 euros, en concepte de dipòsit de la fiança del contracte 
d'arrendament citat.
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SISÈSISÈSISÈSISÈ:::: Facultar al senyor Alcalde de la Corporació per a la signatura del contracte i dels documents 
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ:::: Notificar a l'àrea econòmica i a l'entitat Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental.

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR ADICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR ADICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR ADICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR A    
DOMICILI EN EL SENTIT DDOMICILI EN EL SENTIT DDOMICILI EN EL SENTIT DDOMICILI EN EL SENTIT D''''AMPLIAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER INCREMENT DEAMPLIAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER INCREMENT DEAMPLIAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER INCREMENT DEAMPLIAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER INCREMENT DE    
MENÚSMENÚSMENÚSMENÚS

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 18 de 
desembre de 2012, es va adjudicar a l'empresa GUSTAURIA SCCL amb CIF F-64838360 el contracte 
de serveis de menjador a domicili per a l 'any 2013 , amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, per 
l'import de 17.288,82  euros més 1.728,88 euros en concepte d' IVA (10%), el que fa un total de 
19.017,77 euros, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 17 de 
desembre de 2013,  es va aprovar la pròrroga i revisió de preus del contracte de serveis  el contracte 
de serveis de menjador a domicili  de Granollers, per un termini de 12 mesos, des de 1 de gener fins a 
31 de desembre de 2014 formalitzat amb l'empresa GUSTAURIA SCCL amb CIF F-64838360 per un 
import de 17.325,13 euros més 1.732,51 euros en concepte d'IVA (10%), que fan un total de 19.057,64 
euros 

D'acord amb l'informe emès per el cap de Serveis Socials, es necessari ampliar el contracte de 
serveis per la prestació del servei de menjador a domicili , atès que:

- Durant el 2014 s'ha detectat un augment imprevist de la demanda d'aquest servei, els serveis socials 
municipals han observat la necessitat de cobrir aquestes noves demandes ja que responen a l'interès 
públic i els casos nous presenten dificultats i problemàtiques de mobilitat i manca de recursos que 
requereixen d'un suport al domicili i responen clarament als objectius del programa d'atenció a 
domicili. 

- La sobre-demanda d'aquest 2014 no es va poder preveure i ha estat l'avaluació de les necessitats 
cas per cas que comporten aquest augment i modificació de contracte, ja que les situacions 
detectades responen a situacions de persones grans, sense suport familiar i amb greus dificultats 
d'autonomia.  

L'empresa GUSTAURIA SCCL  , el dia 23 d'octubre de 2014, va presentar instància telemàtica, 
mostrant la seva acceptació amb la modificació contractual .

Com a conseqüència de la necessitat d'incrementar el nombre de menús oferts en el contracte de 
serveis de menjador a domicili, d'acord amb l'informe tècnic emès per el cap de Serveis Socials, es 
proposa modificar el contracte formalitzat en data 31 de desembre de 2012 , en el sentit d'augmentar  
un 40 % l'import primitiu del contracte , suposant un import d'augment de 6.930,05 euros més 693,01 
euros en concepte d'IVA , en la forma que s'indica a continuació:

- Clàusula tercera del contracte formalitzat en data 31 de desembre de 2012 , passa a tenir el següent 
redactat:

El preu del contracte es fixa en l'import total de 24.255,18 euros més 2.425,52 euros en concepte 
d'IVA el que fa un total de 26.680,70 euros.

Un cop exhaurida aquesta modificació contractual, no es podrà continuar prestant el servei, 
procedint-se a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d'una nova contractació, d'acord 
amb l'article 105.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic .
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

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

contractes del sector públic , pel que fa a les modificacions dels contractes.
Clàusula onzena del contracte formalitzat amb l'empresa GUSTAURIA SCCL pel que fa al límit de �

modificació del contracte: “Un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació podrà 
introduir-hi modificacions que no afectin a les seves condicions essencials,i d'acord amb l'article 
106 de TRLCSP s'estableix una modificació fins al 40 % sobre l'import adjudicat, tant a l'alça com 
a la baixa, que no comportara alteracions en la prestació del servei objecte del contracte i que es 
donara en els següents supòsits: augmentar o reduir el numero de menús del servei de menjador 
diari de persones amb greus dificultats de mobilitat de la ciutat de Granollers” . 

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 .... Modificar el contracte de serveis de menjador a domicili formalitzat amb l'empresa   
GUSTAURIA SCCL, amb CIF F-64838360, en el sentit d'ampliar la prestació del servei , per un import 
de 6.930,05 euros més 693,01 euros en concepte d'IVA, fent un total de 7.623,06 euros , el que 
representa un augment del 40 % de l'import primitiu del contracte, no superant el límit permès de 
modificació del 40 % establert en la clàusula  del contracte,en la forma que a continuació s'indica:

- Clàusula tercera del contracte formalitzat en data 31 de desembre de 2012 , passa a tenir el següent 
redactat:

El preu del contracte es fixa en l'import total de 24.255,18 euros més 2.425,52 euros en concepte 
d'IVA el que fa un total de 26.680,70 euros.
 
SegonSegonSegonSegon.... Complementar el documents comptable AD5991 de l'any 2014 , per import de 7.623,06 
euros.
QuartQuartQuartQuart.... Formalitzar la modificació del contracte de serveis de menjador a domicili en el termini 
de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació.

CinquèCinquèCinquèCinquè.... 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 DSERVEI DE DSERVEI DE DSERVEI DE D''''EDUCADORS DEDUCADORS DEDUCADORS DEDUCADORS D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA A GRANOLLERS A ADJUDICARACCIÓ COMUNITÀRIA A GRANOLLERS A ADJUDICARACCIÓ COMUNITÀRIA A GRANOLLERS A ADJUDICARACCIÓ COMUNITÀRIA A GRANOLLERS A ADJUDICAR    
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

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 prestació té per missió garantir un servei d'educadors   d'acció 
comunitària per millorar les relacions socials, l cooperació, la cohesió i el benestar social de les 
persones, els grups i els col.lectius presents al territori mitjançant el treball comunitari i el foment del 
bon veinatge, pel que es justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació 
mitjançant procediment obert  d'un contracte de serveis relatiu a la prestació del servei d'educadors 
d'acció comunitària  a Granollers.

El pressupost màxim de la contracte executiu és de 61.556,00 euros ,  més 6.156,00 euros en 
concepte d'IVA (10%) per un total de 67.712,00 euros , amb càrrec a la partida  pressupostaria 2015/ 
H461.23110.22799.

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. 
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El valor estimat total del contracte es de 147.734,40 euros,  segons detall a continuació:
- Preu licitació contracte: 61.556,00 euros.
-Pròrroga contracte: 61.556,00 euros.
-Modificació contracte (40% de l'import de licitació): 24.622,40 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( H461.23100.22799 ).

Atès que el responsable del contracte serà el tècnic de serveis socials Sr. Rudi Benza Alegria , 
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 93  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.

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 .

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

servei i que entre d'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.d), crear i gestionar els serveis 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).

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 i on es �

determina l'atenció social de les EBASP com a prestació garantida.

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), �
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que observa les actuacions preventives com aquelles enfocades a prevenir situacions perjudicials 
pel correcte desenvolupament del 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 per a la prestació del servei 
d'educadors d'acció comunitària a  Granollers per a l'exercici 2015 , mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària, per a un import de 61.556,00 euros, més 6.156,00 en concepte d'IVA (10%) per 
un total de 67.712,00 euros,  amb càrrec a la partida pressupostària 2015/H461.23100.22799  , 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 al tècnic de serveis socials Sr. Rudi Benza 
Alegria , 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

 
L'Alcalde proposa la inclusió per urgència d 'un nou punt a l'ordre del dia amb el següent títol:

PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D'IMPORT 174.437,00 € ATORGADA PEL 
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ DE PERSONES ATURADES, PRIORITÀRIAMENT A PARTIR DE 30 ANYS, 
QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, D'ACORD AMB 
L'ORDRE EMO/221/2014, DE 21 DE JULIOL

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

22222222).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ D''''IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    174174174174....437437437437,,,,00000000    € ATORGADA€ ATORGADA€ ATORGADA€ ATORGADA    
PEL SERVEI DPEL SERVEI DPEL SERVEI DPEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC))))    PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMAPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMAPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMAPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA    
TREBALL I FORMACIÓ DE PERSONES ATURADESTREBALL I FORMACIÓ DE PERSONES ATURADESTREBALL I FORMACIÓ DE PERSONES ATURADESTREBALL I FORMACIÓ DE PERSONES ATURADES,,,,    PRIORITÀRIAMENT A PARTIR DEPRIORITÀRIAMENT A PARTIR DEPRIORITÀRIAMENT A PARTIR DEPRIORITÀRIAMENT A PARTIR DE    30303030    
ANYSANYSANYSANYS,,,,    QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ IQUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ IQUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ IQUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I////O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓO EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓO EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓO EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ,,,,    DDDD''''ACORDACORDACORDACORD    
AMB LAMB LAMB LAMB L''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO ////221221221221////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    21212121    DE JULIOLDE JULIOLDE JULIOLDE JULIOL

1111.... El    21212121    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014 es publicà al DOGC    llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////221/2014221/2014221/2014221/2014, també de data 21 de juliol, 
per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de  
persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació  i/o el subsidi 
per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.
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2222.... El    Programa Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i Formació  estableix tres tipus d'accions:

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

----    Accions formativesAccions formativesAccions formativesAccions formatives, adreçades al desenvolupament d'una activitat formativa 
professionalitzadora per part dels participants a les accions d'experiència laboral, relacionada 
directament amb el lloc de treball pel qual han estat contractats. Aquesta formació ha de tenir una 
durada mínima dedurada mínima dedurada mínima dedurada mínima de    80808080    hores i màxima dehores i màxima dehores i màxima dehores i màxima de    120120120120,,,, i ha de ser realitzada durant el contracte de treball 
dins ldins ldins ldins l ''''horari laboralhorari laboralhorari laboralhorari laboral ....

----    Accions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció d''''empresesempresesempresesempreses ,,,, adreçades a facilitar la gestió del Programa i 
donar suport als processos ocupacionals que desenvolupen els participants al llarg d 'aquest.

3333.... El    17171717    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2014201420142014    enviàvem al SOC, mitjançant la plataforma EACAT (número de 
registre de sortida SSSS////000672000672000672000672----2014201420142014), la nostra sol·licitud de subvenció per al    Programa Treball iPrograma Treball iPrograma Treball iPrograma Treball i    
Formació PANPFormació PANPFormació PANPFormació PANP     2014201420142014, per un import de 174174174174....556556556556,,,,12121212    €€€€....

4444.... El    24242424    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2014201420142014    hem rebut notificació, també mitjançant EACAT (número de registre 
d'entrada EEEE////000378000378000378000378----2014201420142014), de la resolució d'atorgament de la subvenció per a la realització de 
l'esmentat Programa, per import    174174174174....437437437437,,,,00000000    €€€€....

5555....    La subvenció atorgada permet portar a terme les següents accions:

----        La contractacióLa contractacióLa contractacióLa contractació,,,,    durant 6 mesos i a jornada completa,    dededede    19191919    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades del municipi 
que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, per a realitzar els treballs detreballs detreballs detreballs de    
caràcter públic i interès social i que es detallen a continuaciócaràcter públic i interès social i que es detallen a continuaciócaràcter públic i interès social i que es detallen a continuaciócaràcter públic i interès social i que es detallen a continuació ::::

----        La realització dLa realització dLa realització dLa realització d''''accions de formacióaccions de formacióaccions de formacióaccions de formació    professionalitzadora relacionada amb els llocs de treball 
per a les 19 persones aturades, per les quals hem rebut una subvenció de 8888....550550550550,,,,00000000    €€€€....

----    La contractació dLa contractació dLa contractació dLa contractació d''''una persona aturada per realitzar les accions de coordinació i prospeccióuna persona aturada per realitzar les accions de coordinació i prospeccióuna persona aturada per realitzar les accions de coordinació i prospeccióuna persona aturada per realitzar les accions de coordinació i prospecció    
dddd''''empresesempresesempresesempreses     preveu el Programa mixt de Formació i Treball, durant 7 mesos, amb la retribució 
corresponent a la categoria de tècnic mig de promoció econòmica, amb una dedicació del 70% 
de la jornada.... La subvenció atorgada per a aquesta contractació en concret és de    15151515....812812812812,,,,84848484    €€€€....

6666.... D'acord amb la Resolució d'atorgament de la subvenció, “els contractes de treball corresponents 
a les accions d'experiència laboral s'hauran d'executar, com a màxim, el 30 d'abril de 2015”. En el 
mateix sentit, la base 6.7 de llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////221221221221////2014201420142014,,,,    dededede    21212121    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,, diu que “els contractes de treball 
corresponents a les accions d'experiència laboral s'hauran d'iniciar com a màxim el 31313131    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre de 
l'any de la convocatòria i hauran de finalitzar com a màxim el  30 d'abril de l'any següent”.

7777.... En relació a les accions de coordinació i prospecció d'empreses, d'acord amb la Resolució 
d'atorgament de la subvenció, “els contractes de treball hauran de tenir una durada obligatòria de set 
mesos” i “s'han d'iniciar entre 15 dies abans o 15 dies després de la data de la primera contractació de 
les accions d'experiència laboral, i en qualsevol cas, s'hauran d'executar, com a màxim, el 15 de maig 
de 2015”. En el mateix sentit, la base 6.8 de llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////221221221221////2014201420142014,,,,    dededede    21212121    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,, diu que els 
projectes “hauran de finalitzar com a màxim 15 dies més tard que els contractes d'experiència laboral”.

8888.... L'Ajuntament de Granollers ha previstha previstha previstha previst    (mitjançant les operacions comptables A núm. 58743, 
d'import 1.000,00 €, i AFUT núm. 58760, d'import 4.300,00 €, ambdues contra la partida 
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H160.24135.22699 Altres despeses PANP Treball i Formació 14-15) el crèdit necessari i suficient perel crèdit necessari i suficient perel crèdit necessari i suficient perel crèdit necessari i suficient per    
a fer front a les despeses no subvencionables derivades de la fer front a les despeses no subvencionables derivades de la fer front a les despeses no subvencionables derivades de la fer front a les despeses no subvencionables derivades de l''''execució del programaexecució del programaexecució del programaexecució del programa. Això inclou: la 
formació en prevenció de riscos laborals per a les persones contractades , despeses en material divers 
necessari per al desenvolupament del projecte, l'assegurança a contractar per a les accions 
formatives, les indemnitzacions de cessament o acabament dels contractes de treball, i les dietes i 
desplaçaments del/de la tècnic/a mig.

9999.... Atès l'informe, de data 24242424    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2014201420142014, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa acceptar la subvenció del SOC.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció,,,,    dddd''''importimportimportimport 174174174174....437437437437,,,,00000000    €€€€,,,, atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya 
i cofinançada pel Fons Social Europeu, per a la realització del Programa Treball i Formació dePrograma Treball i Formació dePrograma Treball i Formació dePrograma Treball i Formació de    
persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi 
per desocupació, d'acord amb llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////221221221221////2014201420142014,,,,    dededede    21212121    de juliolde juliolde juliolde juliol    ((((expexpexpexp....    númnúmnúmnúm....    
2014201420142014////PANPPANPPANPPANP////SPOSPOSPOSPO////0019001900190019).).).).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar l'acceptació d'aquesta subvenció als Serveis de Comptabilitat i Planificació 
Econòmica i Control Pressupostari, així com al Servei d'Ocupació de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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