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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 ....

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

Sentencia  número 221/2014 de 24/10/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 3 de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs de reposició 331/2013-A  presentat per Rogelia Ramos 
Blázquez. 



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

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DE    
49494949....212212212212,,,,00000000    €  ATORGADA PEL SERVEI D€  ATORGADA PEL SERVEI D€  ATORGADA PEL SERVEI D€  ATORGADA PEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ    
DDDD''''ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORSACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORSACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORSACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS////ES ENES ENES ENES EN    
SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A LSITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A LSITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A LSITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A L''''ANYANYANYANY    2013201320132013    ((((FOAPFOAPFOAPFOAP    2013201320132013))));;;;    I RENUNCIAR  A UN IMPORTI RENUNCIAR  A UN IMPORTI RENUNCIAR  A UN IMPORTI RENUNCIAR  A UN IMPORT    
TOTAL  DETOTAL  DETOTAL  DETOTAL  DE     47474747,,,,28282828    € NO GASTATS NI JUSTIFICATS€ NO GASTATS NI JUSTIFICATS€ NO GASTATS NI JUSTIFICATS€ NO GASTATS NI JUSTIFICATS

1111.... El    18181818    d’octubre ded’octubre ded’octubre ded’octubre de    2013201320132013    es publicà al DOGC l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////248/2013248/2013248/2013248/2013,,,,    dededede    14141414    d’octubred’octubred’octubred’octubre ,,,,    per la qual 
s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació 
d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/es desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació 
de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013 (FOAP 2013).

2222.... El 30303030    d’octubre ded’octubre ded’octubre ded’octubre de    2013201320132013    l'Ajuntament de Granollers sol·licitava al Servei d'Ocupació de Catalunya 
de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a la realització d'accions formatives per un import 
total de 77777777....328328328328,,,,00000000    €€€€ desglossats en 8 accions formatives: 2 Certificats de professionalitat d’Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (composats a la vegada de 3 accions 
cadascú) i dos especialitats d’idiomes.

3333....    El    13131313    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2013201320132013 el SOC ens notifica la Resolució d’atorgament a la nostra entitat
 d'una subvenció de 49494949....212212212212,,,,00000000    €€€€    per a la realització de les accions de formació d’oferta següents:

REFERÈNCIA GIA CODI ESPECIALITAT NOM ACCIÓ DURADA 
TOTAL

Nº 
ALUMNES

PREU/HORA 
SUBVENCIÓ

SUBVENCIÓ 
ATORGADA

13/FOAP/210/0091653/001 SSCS0208-CEN Atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials

370 15 4,95 21.978,00 €

13/FOAP/210/0091653/002 SSCS0208-MP0029 Mòdul pràctiques: atenció sociosanitària a 

persones dependents en institucions socials

80 15 1,5 1.440 €

13/FOAP/210/0091653/003 SSCS0208-2012-FCO Formació complementària institucions 20 15 4,95 1.188 €
13/FOAP/210/0091653/006 SSCS0208-CEN Atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials

370 15 4,95 21.978,00 € 

13/FOAP/210/0091653/007 SSCS0208-MP0029 Mòdul pràctiques: atenció sociosanitària a 

persones dependents en institucions socials

80 15 1,5 1.440 €

13/FOAP/210/0091653/008 SSCS0208-2012-FCO Formació complementària institucions 20 15 4.95 1.188 €
TOTAL 940 90 49.212,00 €

 

4444....    El 17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2013201320132013    s'acceptava dita subvenció per part de la Junta de Govern Local.

5555.... Les accions formatives s'han realitzat dins del període establert pel SOC, d'acord amb la seva 
resolució d'atorgament. Així doncs, aquestes s'han iniciat abans del 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013    i han 
finalitzat abans del 30303030    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014....    Concretament, la data d'inici del primer curs ha estat el    20202020    dededede    
desembre dedesembre dedesembre dedesembre de     2013201320132013 i la data de finalització del darrer curs, el 25252525    de juny dede juny dede juny dede juny de     2014201420142014....

6666.... D'acord amb la    BaseBaseBaseBase    17.317.317.317.3    de lde lde lde l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////248/2013248/2013248/2013248/2013,,,,    dededede    14141414    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre,,,,    “les entitats beneficiàries de 
les subvencions resten obligades a presentar la justificació econòmica en el termini comprès entre els 
dies 1 al 30 de novembre de 2014 (...)”.

7777.... Un cop finalitzat el projecte, i havent revisat tota la documentació justificativa, es comprova com  
no s'ha arribat a gastar el 100% de l'import atorgat per part del SOC, la qual cosa comporta que ssss''''hagihagihagihagi    
de renunciar ade renunciar ade renunciar ade renunciar a aquests diners no gastats ni justificatsaquests diners no gastats ni justificatsaquests diners no gastats ni justificatsaquests diners no gastats ni justificats    -en total, 47474747’’’’28282828  €€€€-. El detall de l'import a 
renunciar és el següent:



NumNumNumNum....    De lDe lDe lDe l ''''accióaccióaccióacció Import atorgatImport atorgatImport atorgatImport atorgat Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat Import renunciatImport renunciatImport renunciatImport renunciat Motiu de la renúnciaMotiu de la renúnciaMotiu de la renúnciaMotiu de la renúncia

13/FOAP/210/009165/001 21.978,00 € 22.237,71 €  Excés en import gastat

13/FOAP/210/009165/002 1.440,00 € 1.416,37 € 23,64 € Import no gastat

13/FOAP/210/009165/003 1.188,00 € 1.303,30 €  Excés en import gastat

13/FOAP/210/009165/006 21.978,00 € 22.142,14 €  Excés en import gastat

13/FOAP/210/009165/007 1.440,00 € 1.416,37 € 23,64 € Import no gastat

13/FOAP/210/009165/008 1.188,00 € 1.290,34 €  Excés en import gastat

TotalTotalTotalTotal 49494949....212212212212,,,,00000000    €€€€ 49494949....806806806806,,,,21212121    €€€€ 47474747,,,,28282828    €€€€ Import no gastatImport no gastatImport no gastatImport no gastat

8888....    En data 31313131    de març dede març dede març dede març de    2014201420142014, el SOC va efectuar un primer ingrés, d'import    35.16435.16435.16435.164,,,,80808080    €€€€, 
el qual es desglossa de la manera següent:
----    17171717....582582582582,,,,40404040    €€€€    corresponents al 80% de l'acció    13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////001001001001, d'import    21212121....978978978978,,,,00000000    €€€€....    
----    17171717....582582582582,,,,40404040    €€€€    corresponents al 80% de l'acció    13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////006006006006, d'import 21212121....978978978978,,,,00000000    €€€€....

9999.... En un principi, resten encara pendents d'ingrés    14.04714.04714.04714.047,,,,20202020    €€€€    que, desglossats, 
corresponen a les accions següents:
----    4444....395395395395,,,,60606060    €€€€    corresponents al 20% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////001001001001....
----    1111....440440440440,,,,00000000    €€€€ corresponents al 100% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////002002002002....
----    1111....188188188188,,,,00000000    €€€€    corresponents al 100% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////003003003003....
----    4444....395395395395,,,,60606060    €€€€    corresponents al 20% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////006006006006....
----    1111....440440440440,,,,00000000    €€€€    corresponents al 100% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////007007007007....
----    1111....188188188188,,,,00000000    €€€€    corresponents al 100% de l'acció 13131313////FOAPFOAPFOAPFOAP////210210210210////0091653009165300916530091653////008008008008....

A aquest import caldrà restar-hi els 47474747,,,,28282828    €€€€ esmentats al punt 7 del present escrit, per la qual cosa 
l'import final pendent d'ingrés queda establert en 13131313....999999999999,,,,92929292    €€€€....

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 i signar la documentació justificativa econòmicaAprovar i signar la documentació justificativa econòmicaAprovar i signar la documentació justificativa econòmicaAprovar i signar la documentació justificativa econòmica de la subvenció atorgada pel 
Servei d'Ocupació de Catalunya per a la realització d'accions formatives adreçades prioritàriament a 
treballadors/es en situació de desocupació per a l'any 2013, d'acord amb els imports que es detallen a 
continuació:
A) Subvenció total atorgada: 49.212,0049.212,0049.212,0049.212,00     €€€€ 
B) Import total justificat: 49.806,2149.806,2149.806,2149.806,21     €€€€

- Despeses directes: 43.309,7643.309,7643.309,7643.309,76     €€€€
- Despeses indirectes*          6.4966.4966.4966.496’’’’45454545    €€€€

 * 15% sobre les despeses directes, import corresponent al tant alçat calculat segons les bases de la convocatòria
C) Import total a renunciar (no gastat ni justificat):  47,2847,2847,2847,28    €€€€
D) Import ingressat per part del SOC, fins al 15/10/2014: 35.164,8035.164,8035.164,8035.164,80     €€€€
E) Import pendent a ingressar atesa a la renúncia: 13.999,9213.999,9213.999,9213.999,92     €€€€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Renunciar a un import total de 47474747’’’’28282828    €€€€    no gastats ni justificats    de la subvenció atorgada pel 
SOC, en el marc de la convocatòria FOAP 2013.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya el pagament de la part de la subvenció pendent 
d’ingressar, això és 13131313....999999999999’’’’92929292    €€€€

QuartQuartQuartQuart - Notificar al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i als Serveis de 
Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de la nostra entitat .



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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    LLLL''''EPE GRANOLLERS MERCAT I LEPE GRANOLLERS MERCAT I LEPE GRANOLLERS MERCAT I LEPE GRANOLLERS MERCAT I L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
PARETS DEL VALLÈSPARETS DEL VALLÈSPARETS DEL VALLÈSPARETS DEL VALLÈS,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE “DINAMITZACIÓ DE LA XARXAEXECUCIÓ DEL PROJECTE DE “DINAMITZACIÓ DE LA XARXAEXECUCIÓ DEL PROJECTE DE “DINAMITZACIÓ DE LA XARXAEXECUCIÓ DEL PROJECTE DE “DINAMITZACIÓ DE LA XARXA    
PÚBLICOPRIVADA DE LPÚBLICOPRIVADA DE LPÚBLICOPRIVADA DE LPÚBLICOPRIVADA DE L''''EIX PRODUCTIU DE LA CEIX PRODUCTIU DE LA CEIX PRODUCTIU DE LA CEIX PRODUCTIU DE LA C----17171717” DINS DEL MARC DE LA” DINS DEL MARC DE LA” DINS DEL MARC DE LA” DINS DEL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA     2014201420142014    DE SUBVENCIONS DE LDE SUBVENCIONS DE LDE SUBVENCIONS DE LDE SUBVENCIONS DE L''''ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC    
LOCAL DE LA A DIPUTACIÓ DE BARCELONALOCAL DE LA A DIPUTACIÓ DE BARCELONALOCAL DE LA A DIPUTACIÓ DE BARCELONALOCAL DE LA A DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’Ajuntament de Granollers participa i promou una Xarxa de cooperació públicoprivada per impulsar el 
desenvolupament econòmic a l'entorn de l'eix productiu que configura la C-17. 

 Granollers Mercat una entitat pública empresarial constituïda per l'Ajuntament de Granollers, que a 
l'article 3 dels seus estatuts preveu que la seva finalitat és la de promoure el desenvolupament local i 
el creixement econòmic equilibrat del municipi . 

El Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de governs locals 2012-2015”de la Diputació de Barcelona 
s’inclou el recurs disponible “Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic” 
dins del programa “Estratègies per al desenvolupament econòmic local” de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, que s’ajusta a les característiques i 
objectius de la xarxa de l'eix productiu de la C-17. 

Les condicions de concertació del recurs esmentat, “Iniciatives territorials innovadores per al 
desenvolupament econòmic”, inclouen la següent condició “Import màxim de l’ajut: 20.000 euros en 
cas d’execució individual, i 40.000 euros en cas d’actuacions conjuntes i supramunicipals” . 

L'Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de Parets del Vallès  van acordar el disseny i presentació 
del projecte en la modalitat d’execució conjunta, per tal de poder optar a un major import de l’ajut. El 
percentatge de participació en el cost del projecte és del 81,5% per part de l'Ajuntament de Granollers 
i del 18,5% per part de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

En data 19 de març de 2014  la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers aprovà la 
sol·licitud de subvenció, per import de 26.065,28€, per executar el projecte de “Dinamització de la 
Xarxa Públicoprivada de l'Eix Productiu de la C-17”, amb un pressupost total de 43.442,14€, en la 
modalitat d’execució conjunta entre l’Ajuntament de Granollers, a través de l'entitat pública 
empresarial Granollers Mercat, i l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb els percentatges de 
participació esmentats 

 En data 29 de maig de 2014 la Junta del Govern de la Diputació de Barcelona va atorgar un ajut de 
20.852,00 € (codi 14/Y/104045).

En data 25 de juny de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers accepta l’ajut 
econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona.

És un requisit que estableix la Diputació de Barcelona per implementar el projecte en la modalitat 
d’execució conjunta que es formalitzi un conveni per acordar els compromisos econòmics entre els 
ens derivats de l’actuació conjunta.

Vist l'informe de data 3 de novembre de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Granollers, Granollers Mercat i l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, per a executar el projecte de “Dinamització de la Xarxa públicoprivada de l'eix 



productiu C-17”, subvencionat per la Diputació de Barcelona que es transcriu a continuació :

“CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL 
GRANOLLERS MERCAT I L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS PER A L'EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE DE “DINAMITZACIÓ DE LA XARXA PÚBLICOPRIVADA DE L'EIX PRODUCTIU 
C-17”.

Granollers,  a .....

REUNITS

D’una part, el senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers i 
President de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat amb CIF Q0801347F, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Aurora Corral Garcia.

D’altra part, el senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde de l'Ajuntament de Parets del Vallès, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Enric Acero i Casas.

INTERVENEN

Els alcaldes en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El president de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat en virtut del que disposa 
l'article 9 dels estatuts que regulen l'entitat, publicats en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 39 de 15 de febrer de 2005.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i

MANIFESTEN

I. Que l'Ajuntament de Granollers va impulsar, amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
en el marc dels recursos del Catàleg de serveis 2013 , dins del programa d'Estratègies per 
al desenvolupament econòmic local, un estudi sobre el perfil de l'activitat econòmica i de 
les infraestructures de la C-17. Aquests estudi és una de les primeres actuacions de la 
Xarxa de col·laboració públicoprivada a l'entorn de la C-17 per millorar el desenvolupament 
econòmic de l'eix. L'estudi elaborat porta per títol “Dimensió física de l'estructura 
econòmica de les ciutats de la C-17. Recursos i propostes.”

II. Que per continuar amb l'anterior línia de treball i avançar cap a la consolidació de la 
Xarxa, l'Ajuntament de Granollers va presentar a la Diputació de Barcelona una nova 
proposta d'actuació en la modalitat d'execució conjunta amb l'Ajuntament de Parets del 
Vallès per l'any 2014 mitjançant sol·licitud d’ajut econòmic del Catàleg de serveis 2014 de 
la Diputació de Barcelona pel projecte “Dinamització de la Xarxa públicoprivada de l'eix 
productiu C-17”. El projecte s'impulsa per l'Ajuntament de Granollers, i s’executa 
conjuntament per l'entitat pública empresarial Granollers Mercat i l’Ajuntament de Parets 
del Vallès, i el percentatge de participació en el cost del projecte és del 81,5% per part de 
l'Ajuntament de Granollers i del 18,5% per part de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

III. Que el 4 de juny de 2014 es publica en el Butlletí Oficial de la província l'acord que 
adopta la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 29 de maig de 2014 pel 
qual s'aprova el projecte sol·licitat (amb codi 14/Y/104045) i el finançament de part de la 
Diputació de Barcelona per un total de 20.852,00€, i cost d'actuació mínim de 34.753,33 €. 
La data límit d'execució del projecte és el 31/12/2014.



IV. Que l'Ajuntament de Granollers, a través de l'entitat pública empresarial Granollers 
Mercat, i l'Ajuntament de Parets del Vallès tenen interès en formalitzar un conveni per a 
l’execució del projecte per a “La dinamització de la xarxa públicoprivada de l'eix productiu 
de la C-17”, per tal d'acordar els compromisos econòmics derivats d'aquesta actuació.

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents

PACTES

Primer. Objecte

L’objecte del present conveni és regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers, a 
través de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat i l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
per a la execució de les actuacions subvencionades per la Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Granollers, corresponents a l'execució del projecte anomenat “Dinamització 
de la xarxa públicoprivada de l'eix productiu de la C-17”,  en endavant el PROJECTE.

Segon. Obligacions de l'Ajuntament de Granollers

Per raó d’aquest conveni, l'Ajuntament de Granollers, a través de l'entitat pública 
empresarial Granollers Mercat, com a ens gestor de projecte, s’obliga a:

a) Executar la part del PROJECTE que es descriu a continuació, per un import no inferior a 
28.323,96 euros, corresponent a un percentatge del 81,5% sobre el cost mínim, segons el 
següent detall:

Activitat Descripció

Data 
prevista

Pressupost 
màxim 

d’execució 

DESPESES D'ASSISTÈNCIA I/O 
SERVEIS TÈCNICS EXTERNS – 
Coneixement, informació i 

anàlisi

Anàlisi del teixit productiu i àmbits 
sectorials prioritaris d'actuació 2014 10.890,00 €

Edició i difusió de l'estudi C-17 realitzat al 
2013, per fer-lo arribar als diferents agents 

i entitats
2014 1.128,70€

Anàlisi del sòl i sostre industrial  i proposta 
d'organització de la informació (portal 

immobiliari)

2014

Disseny d'un espai web del corredor de la 
C-17 que doni visibilitat a la iniciativa

2014 2.268,75€

DESPESES D'ASSISTÈNCIA I/O 
SERVEIS TÈCNICS EXTERNS – 

Promoció i consolidació de l'eix

Realització d'una jornada tècnica on 
participin els diversos agents implicats en el 

projecte
Nov-2014

DESPESES DE PERSONAL TÈCNIC 
PROPI

Participació en la coordinació. Suport 
tècnic de la direcció del projecte. 

Desenvolupament de les activitats definides 
en el memòria tècnica d'actuació.

2014 10.036,51 €

DESPESES INDIRECTES
De personal directiu i administratiu i 

despeses generals 31/12/14 4.000,00 €

TOTAL 28.323,96 €

L'Ajuntament de Granollers, a través de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, té 



l'obligació de finançar el 40% de l'anterior despesa que executa, atenent a l'import de l'ajut 
atorgat per la Diputació de Barcelona. 

b) Realitzar la coordinació tècnica del PROJECTE.

c) Preparar la documentació justificativa tècnica i econòmica del PROJECTE per tal que es 
pugui presentar a la Diputació de Barcelona. 

d) Convocar i coordinar les reunions amb la resta d’actors implicats.

L'Ajuntament de Granollers transferirà a l’Ajuntament de Parets del Vallès el 60% de 
l'import justificat per l'Ajuntament de Parets del Vallès i acceptat per la Diputació de 
Barcelona, que serà com a màxim de 3.857,62 euros, per la part de l’import de l’aportació 
de la Diputació de Barcelona en relació amb el percentatge de participació de l'Ajuntament 
de Parets del Vallès en l’execució del projecte, en el termini màxim de tres mesos a 
comptar des que la Diputació de Barcelona faci efectiu el pagament a l'Ajuntament de 
Granollers.

En cas que l'Ajuntament de Parets del Vallès justifiqui per un import inferior, l'import a 
transferir serà igual al 60% de l'import justificat i acceptat per la Diputació de Barcelona.

Tercer. Obligacions de l'Ajuntament de Parets del Vallès

Per raó d’aquest conveni l'Ajuntament de Parets del Vallès com a ens executor d'una part 
del PROJECTE, s’obliga a: 

a) Executar la part del PROJECTE que es descriu a continuació, per un import no inferior a 
6.429,37 euros, corresponent a un percentatge del 18,5 % del cost mínim del projecte, 
d'acord al següent detall:

Activitat Descripció

Data prevista Pressupost màxim 
d’execució 

DESPESES D'ASSISTÈNCIA I/O 
SERVEIS TÈCNICS EXTERNS 

Accions finalistes adreçades a 
empreses, administració local i 

altres organismes per a promoure 
el coneixement mutu i la 
cooperació territorial. 

2014 3.000,00 €

DESPESES DE PERSONAL 
TÈCNIC PROPI

Desenvolupament de les 
activitats definides en el 

memòria tècnica d'actuació.
 

2014
2.616,72 €

DESPESES INDIRECTES
De personal directiu i 

administratiu i despeses generals
31/12/14

812,65 €

TOTAL 6.429,37 €

L’Ajuntament de Parets del Vallès té l’obligació de finançar el 40% de la anterior despesa 
del projecte que executa,  atenent a l'import de l'ajut atorgat per la Diputació de 
Barcelona. 

b) Presentar a l'entitat pública empresarial Granollers Mercat la justificació tècnica i 
econòmica de la despesa executada.



Quart. Coordinació

Es designa a Jordi Táboas, Director de Granollers Mercat, i a Immaculada Ruiz, Responsable 
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l'Ajuntament de Parets del Vallès, per 
coordinar l'execució del PROJECTE. 

Cinquè. Vigència

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i finalitza a i finalitza el dia 
30 de juny de 2015 amb el correcte compliment de les obligacions que s’hi preveuen.

Sisè. Causes d’extinció

Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:

a) L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions objecte d’aquest 
conveni.

b) El mutu acord. 

c) Finalització del termini de vigència.

Setè. Jurisdicció 

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

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Parets del Vallès i a l 'EPE Granollers Mercat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA “SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA “SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA “SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA “SUBVENCIÓ    
PER A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DE TREBALL”PER A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DE TREBALL”PER A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DE TREBALL”PER A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DE TREBALL”,,,,    DE LA “SUBVENCIÓ A LES EMPRESESDE LA “SUBVENCIÓ A LES EMPRESESDE LA “SUBVENCIÓ A LES EMPRESESDE LA “SUBVENCIÓ A LES EMPRESES    
PER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES MENORS DEPER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES MENORS DEPER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES MENORS DEPER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES MENORS DE    30303030    ANYS I PERSONES MAJORS DEANYS I PERSONES MAJORS DEANYS I PERSONES MAJORS DEANYS I PERSONES MAJORS DE    45454545    
ANYS”ANYS”ANYS”ANYS”,,,,    I DE LA “SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS DE LESI DE LA “SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS DE LESI DE LA “SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS DE LESI DE LA “SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS DE LES    
PERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERS”PERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERS”PERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERS”PERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERS”,,,,    I AMPLIAR EL TERMINI PER LAI AMPLIAR EL TERMINI PER LAI AMPLIAR EL TERMINI PER LAI AMPLIAR EL TERMINI PER LA    
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDSPRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDSPRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDSPRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

A la sessió ordinària del Ple del dia 27 de maig d'enguany, es va aprovar per unanimitat un programa 
de mesures diverses que necessiten ser implementades de forma immediata per donar resposta als 
efectes que la crisi econòmica està provocant sobre l 'activitat econòmica i la creació d'ocupació.

Entre les diverses mesures estan la de la reducció de l'atur a Granollers mitjançant l'autoocupació, la  
subvenció per a la contractació de menors de 30 anys i majors de 45 anys, i la subvenció a les 
persones emprenedores del municipi en la seva iniciativa de crear empreses .

La Junta de Govern de data 8 de juliol de 2014,  va aprovar entre d'altres, les bases de les 
convocatòries dels ajuts següents:

Nom de l'ajut
Subvenció per a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades de Granollers.

Subvenció a les empreses per la contractació de persones menors de 30 anys i persones majors de 45 anys.



Subvenció per al finançament de projectes empresarials de les persones emprenedores de Granollers.

A les bases d'aquestes subvencions s'estableix un termini per presentar sol·licituds que finalitza el 
dia 14 de novembre de 2014.

Un cop transcorregut bona part d'aquest termini, es considera convenient ampliar-lo, per tal de 
facilitar l'accés a aquests ajuts a un major nombre d'aturats, d'empreses i emprenedors, que és la 
finalitat de la convocatòria d'aquestes subvencions.

Vist informe de data 5 de novembre de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada pel Ple el dia 28 de 
febrer de 2006 i publicada al BOP núm. 130, de data 1 de juny de 2006.

L'òrgan competent per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions és la Junta de Govern 
Local.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la següent modificació de les bases de la subvenció per a la creació del propi llocsubvenció per a la creació del propi llocsubvenció per a la creació del propi llocsubvenció per a la creació del propi lloc    
de treball de les persones desocupades de Granollersde treball de les persones desocupades de Granollersde treball de les persones desocupades de Granollersde treball de les persones desocupades de Granollers ::::

a) A la baseA la baseA la baseA la base     4444, que regula els terminis per presentar la sol·licitud : 

On diuOn diuOn diuOn diu: “La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i 
finalitzarà el dia 14 de novembre de 2014.”

Ha de dirHa de dirHa de dirHa de dir: “La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al“La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al“La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al“La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al    
BOP i finalitzarà el diaBOP i finalitzarà el diaBOP i finalitzarà el diaBOP i finalitzarà el dia     15151515    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014....””””

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-     Aprovar la següent modificació de les bases de la subvenció a les empreses per lasubvenció a les empreses per lasubvenció a les empreses per lasubvenció a les empreses per la    
contractació de persones menors decontractació de persones menors decontractació de persones menors decontractació de persones menors de     30303030    anys i persones majors deanys i persones majors deanys i persones majors deanys i persones majors de     45454545    anysanysanysanys::::

a) A la baseA la baseA la baseA la base     6666, que regula els terminis per presentar la sol·licitud :

On diuOn diuOn diuOn diu: “La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i 
finalitzarà el dia 14 de novembre de 2014.”

Ha de dirHa de dirHa de dirHa de dir: “La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al“La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al“La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al“La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al    
BOP i finalitzarà el diaBOP i finalitzarà el diaBOP i finalitzarà el diaBOP i finalitzarà el dia     15151515    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014....””””

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-     Aprovar la següent modificació de les bases de la subvenció per al finançament desubvenció per al finançament desubvenció per al finançament desubvenció per al finançament de    
projectes empresarials de les persones emprenedores de Granollersprojectes empresarials de les persones emprenedores de Granollersprojectes empresarials de les persones emprenedores de Granollersprojectes empresarials de les persones emprenedores de Granollers ::::

a) A la baseA la baseA la baseA la base     4444, que regula els terminis per presentar la sol·licitud :

On diuOn diuOn diuOn diu: “La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i 
finalitzarà el dia 14 de novembre de 2014 a les 14h.”

Ha de dirHa de dirHa de dirHa de dir: “La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al“La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al“La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al“La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al    
BOP i finalitzarà el diaBOP i finalitzarà el diaBOP i finalitzarà el diaBOP i finalitzarà el dia     15151515    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014....””””

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Aprovar l'ampliació del termini de sol·licitud d'aquestes convocatòries, fixant-lo en el dia 15151515    
de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014....



CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Publicar al BOPB l'anunci de modificació de les bases de les convocatòries i el nou termini 
per sol·licitar les subvencions.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A L''''EMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DE    
NOVES CANONADES DE POLIETILÈ DE LA  XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVES CANONADES DE POLIETILÈ DE LA  XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVES CANONADES DE POLIETILÈ DE LA  XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVES CANONADES DE POLIETILÈ DE LA  XARXA DE DISTRIBUCIÓ D''''AIGUA POTABLE ALAIGUA POTABLE ALAIGUA POTABLE ALAIGUA POTABLE AL    
CARRER DE JOANOT MARTORELLCARRER DE JOANOT MARTORELLCARRER DE JOANOT MARTORELLCARRER DE JOANOT MARTORELL,,,,    ENTRE ELS NÚMEROSENTRE ELS NÚMEROSENTRE ELS NÚMEROSENTRE ELS NÚMEROS    178178178178----186186186186,,,,    AMB MOTIU DEAMB MOTIU DEAMB MOTIU DEAMB MOTIU DE    
LLLL''''ADEQUACIÓ DE LA VORERA DADEQUACIÓ DE LA VORERA DADEQUACIÓ DE LA VORERA DADEQUACIÓ DE LA VORERA D ''''AQUEST TRAMAQUEST TRAMAQUEST TRAMAQUEST TRAM

Es disposa del pressupost presentat per la companyia concessionària del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable, SOREA, per a la instal·lació de nova canonada de polietilè  amb motiu 
de les obres d'adequació de la vorera en front dels habitatges situats entre els números 178-186 al 
carrer de Joanot Martorell.

La instal·lació de noves canonades permet reduir molt el risc d'avaries en la xarxa de distribució 
d'aigua potable, permet reduir molt el risc d'avaries en la xarxa de distribució d'aigua potalbe a la 
vegada que permet augmentar la vida útil de les instal·lacions, i millorar en la gestió d'aquest recurs. 

El  pressupost aportat per SOREA SA puja a la quantitat de 18181818....866866866866,,,,52525252    €€€€ i preveu bàsicament el 
subministrament i col·locació de:
• 155 m de nova canonada de polietilè de DN-90 mm per sota la nova vorera ampliada del carrer 
Joanot Martorell.

Aquest pressupost inclou  el subministrament i instal·lació de la valvuleria, els marcs i tapes de les 
arquetes necessàries; així com les corresponents connexions a la xarxa existent . No inclou els treballs 
d'obra civil, atès que són contemplats dins les previsions generals del projecte d'adequació de la 
vorera; a excepció de la retirada de la canonada de fibrociment existent i que queda fora de serveis 
amb aquesta actuació.

En data 13 d'octubre de 2014, l'enginyer tècnic de Serveis Municipals, ha emès informe favorable a 
aquesta instal·lació, en la qual s'apliquen els nous preus modificats del Quadre de Preus d'obra civil 
per a les obres a càrrec del concessionari,  que queden contemplats per la clàusula setena de 
l'addenda al contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012 i adjunta balanç d'actuacions 
realitzades per SOREA a compte de la clàusula sisena de l 'addenda esmentada.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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



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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Autoritzar a l'empresa SOREA SA  a la instal·lació de canonada de polietilè  al carrer  
Joanot Martorell.  per un import de 18.866,52 € d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena 
"Materials de Conservació i treballs de tercers" de l'addenda al contracte de gestió del servei 
municipal de subministrament d'aigua de Granollers aprovat pel Ple de 31 de juliol de 2012.

SEGONSEGONSEGONSEGON -   Comunicar a SOREA que haurà de coordinar la realització dels treballs descrits en el punt 
anterior amb  l'empresa adjudicatària de les obres d'adequació de la vorera de Joanot Martorell,  
c/Teatre per tal d'optimitzar els recursos i mitjans emprats, així com minimitzar al màxim possible les 
molèsties  als veïns i reduir la durada total dels diferents treballs a la zona .

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Comunicar a  Sorea, que al finalitzar l'obra haurà de presentar una relació detallada i 
valorada de les unitats d'obra efectivament executades conformada pel tècnic municipal i que 
l'aplicació efectiva de la dotació especificada a la clàusula 6a. de l'addenda al contracte de gestió del 
servei municipal de subministrament d'aigua de Granollers aprovat pel Ple de 31 de juliol de 2012, 
haurà de ser degudament justificada a la finalització de l 'exercici 2014.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARIS

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

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

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
04393 244 3a 12A 5è Miguel Escolies Royo Miquel Escolies García 52164205K Fill
05990 438 3a 11 4t Francisco Blázquez Cruz Esmeralda Blázquez García 47704608D Filla
02839 41 3a 6 3r Josefina Roo Rey Guadalupe Batalla Lorenzo 47805663W Néta
07063 56 3a 19A 2n Carmen Jabalera Sánchez Divina Hernández Jabalera 52141852R Filla
05117 42 2a 11 1r José María Valenzuela Recio María Emilia Brugarolas Joaquín 38951333M Cònjuge
02866 48 3a 6 4t Maria Baldich Pujadas Maria Montserrat Pareras Baldich 77050655B Filla
03302 65 3a 9A 3r José Sánchez Martínez Joan Sánchez Mauri 36507187T Fill
03410 116 3a 9A 3r Catalina González Garrido Mercedes Valle González 31627605Y Filla
01892 89 3a 7A 1r Francesc Boet Bellot Andreu Boet Bellot 38971561Q Germà
01352 23 3a 6A 1r José Escobar Peláez María Escobar Pichardo 36903283J Filla
10235 55 1a 4 1r Maria Àngels Colomer Pruna Maria Carme Gudayol Colomer 77097899J Filla
05588 377 3a 11 3r Concepción Rodríguez Rodríguez Gloria Martínez Rodríguez 77262075S Filla
01619 196 3a 2 4t Angeles Serra Mora Montserrat Capdevila Serra 38942731M Filla
00418 166 3a 4 1r Salvador Harto Cuquet Salvador Harto Angelet 52143781K Fill

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

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



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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar els traspassos de les concessions dels drets funeraris següents :

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

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
04393 244 3a 12A 5è Miquel Escolies García 52164205K Fill 12,30 €
05990 438 3a 11 4t Esmeralda Blázquez García 47704608D Filla 12,30 €
02839 41 3a 6 3r Guadalupe Batalla Lorenzo 47805663W Néta 12,30 €
07063 56 3a 19A 2n Divina Hernández Jabalera 52141852R Filla 12,30 €
05117 42 2a 11 1r María Emilia Brugarolas Joaquín 38951333M Cònjuge 12,30 €
02866 48 3a 6 4t Maria Montserrat Pareras Baldich 77050655B Filla 12,30 €
03302 65 3a 9A 3r Joan Sánchez Mauri 36507187T Fill 12,30 €
03410 116 3a 9A 3r Mercedes Valle González 31627605Y Filla 12,30 €
01892 89 3a 7A 1r Andreu Boet Bellot 38971561Q Germà 12,30 €
01352 23 3a 6A 1r María Escobar Pichardo 36903283J Filla 12,30 €
10235 55 1a 4 1r Maria Carme Gudayol Colomer 77097899J Filla 51,50 €
05588 377 3a 11 3r Gloria Martínez Rodríguez 77262075S Filla 12,30 €
01619 196 3a 2 4t Montserrat Capdevila Serra 38942731M Filla 12,30 €
00418 166 3a 4 1r Salvador Harto Angelet 52143781K Fill 12,30 €

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
52164205K Miquel Escolies García 42,21 31,35 73737373,,,,56565656
47704608D Esmeralda Blázquez García 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
47805663W Guadalupe Batalla Lorenzo 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
52141852R Divina Hernández Jabalera 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
38951333M María Emilia Brugarolas Joaquín 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505
77050655B Maria Montserrat Pareras Baldich 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
36507187T Joan Sánchez Mauri 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
31627605Y Mercedes Valle González 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
38971561Q Andreu Boet Bellot 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505
36903283J María Escobar Pichardo 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505
77097899J Maria Carme Gudayol Colomer 257,25 31,35 288288288288,,,,60606060
77262075S Gloria Martínez Rodríguez 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
38942731M Montserrat Capdevila Serra 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
52143781K Salvador Harto Angelet 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Informar als interessats que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebran pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podran    



recollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a l ''''Oficina dOficina dOficina dOficina d ''''Atenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al Ciutadà     ((((Carrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant Josep ,,,,    7777    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa ).).).).

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Contra els apartats segon i tercer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, 
recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent 
a la recepció d'aquesta notificació.

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

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS,,,,    
INTERVIUSINTERVIUSINTERVIUSINTERVIUS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 10, preveu el traspàs de la titularitat dels drets 
funeraris per actes intervius a familiars, persones que acreditin llaços afectius, hospitals, i entitats 
benèfiques o religioses.

D'acord amb aquest Reglament, la senyora    Paulina Lozano Rodríguez, amb NIF 77262042M i domicili 
al carrer d'Ausiàs March, 8 Bx de Granollers, ha sol·licitat en data 13 d'octubre de 2014, amb núm. de 
registre d'entrada 20317, el traspàs de la concessió a favor del seu fill Dídac Fernández Lozano, amb 
NIF 46214862L, del nínxol del Cementiri Municipal :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
77 3a 3 2n 00772

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

D'acord amb allò que disposa l'article 10 del Reglament del Cementiri Municipal, a la seva secció 
tercera, de la transmissió del dret funerari, que diu: "S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret 
funerari sobre sepultures, per actes intervius a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat 
fins al quart grau i afinitat fins el segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència 
mínima amb el titular dels cinc anys immediatament anteriors a la transmissió. També les que es 
defereixin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les 
lleis."

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i segon 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 
tercer grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. 



Els traspassos entre parents a partir de quart grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels 
drets assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar el traspàs de la concessió del nínxol núm. 77, classe 3a, quarter 3, pis 2n, 
referència 00772, a favor del senyor Dídac Fernández Lozano, amb NIF 46214862L.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Dídac Fernández 
Lozano, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, que puja 
91,21 euros    i    la liquidació de l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol, que puja    31,35 euros, sumant doncs 
un total de 122122122122,,,,56565656    euroseuroseuroseuros....

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Paulina Lozano Rodríguez, i al senyor Dídac Fernández 
Lozano.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Contra els apartats segon i tercer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, 
recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent 
a la recepció d'aquesta notificació.

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

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

APROVAT PER UNANIMITAT
 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DELDICTAMEN RELATIU A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DELDICTAMEN RELATIU A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DELDICTAMEN RELATIU A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DEL    
NÍNXOL NÚMNÍNXOL NÚMNÍNXOL NÚMNÍNXOL NÚM ....    196196196196    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER     11111111    DEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPAL



El senyor Pedro Antonio Mantaras Macián, amb NIF 39685353A i domicili al carrer de la Riera, 130 2n 
2a de Canovelles, ha sol·licitat en data 8 d'octubre de 2014 i núm. de registre d'entrada 20026, la 
primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la 
següent sepultura:

TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
Pedro A. Mantaras Macián 196 3a 11 5è 05340 23/10/2014

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

D'acord amb allò que disposa l'article 8.3. del Reglament del Cementiri Municipal que diu: "3r....- Per 
lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per lloguer s'atorgarà per un període 
de 2 anys. L’Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una durada de 2 anys cadascuna 
d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de qualsevol persona vinculada 
amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de les quals siguin inhumades en 
la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les restes hauran de ser 
traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa comuna o mitjançant la 
incineració als columbaris especials .

Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de 3a. Punt 2. Primera pròrroga (2 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 .-.-.-.- Autoritzar la pròrroga de la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets 
funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada :

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef.... Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
39685353A Pedro A. Mantaras Macián 196 3a 11 5è 05340 23/10/2016

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 2n. a nom del senyor Pedro Antonio Mantaras Macián, amb NIF 39685353A, 
d'import 212212212212,,,,15151515    euroseuroseuroseuros....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar a l'interessat que exhaurit el termini inicial i les successives pròrrogues que s'hagin 
subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el que ocupen.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària mitjançant el rebut 
que rebran pròximament en el seu domicili.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Pedro Antonio Mantaras Macián.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

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



SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Contra l'apartat segon de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, recurs de 
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació.

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

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    50505050    
ANYSANYSANYSANYS

La senyora María Margarita Cruz López, amb NIF 27905030G i domicili a l'avinguda de Sant Esteve, 
64 3r 2a de Granollers, ha sol·licitat amb data 20 d'octubre de 2014 i núm. de registre d'entrada 20735, 
la concessió dels drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, del nínxol del Cementiri Municipal de 
Granollers núm. 12, classe 3a, quarter 10, pis 4t i referència 03373, atès que actualment el tenen 
concedit en règim de lloguer per un termini de 2 anys.

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

1111rrrr....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

2222nnnn....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

3333rrrr....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

4444tttt....    Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 1r. Concessió de drets funeraris fins a 
un màxim de 50 anys, i l'epígraf 6è. Punt 1. Expedició de títols i de permisos.

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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



PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada 
fins a un màxim de 50 anys, a favor de la senyora María Margarita Cruz López, amb NIF 27905030G:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Taxa drets de conservació anualTaxa drets de conservació anualTaxa drets de conservació anualTaxa drets de conservació anual
12 3a 10 4t 03373 12,30 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal següent, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 1r. Concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys,    i 
l'epígraf 6è, apartat 1r. Expedició de títols i permisos:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import concessióImport concessióImport concessióImport concessió Import títolImport títolImport títolImport títol TotalTotalTotalTotal
27905030G M. Margarita Cruz López 704,00 € 31,35 € 735735735735,,,,35353535    €€€€

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar a l'interessada que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebrà pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podrà    
recollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a l ''''Oficina dOficina dOficina dOficina d ''''Atenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al Ciutadà     ((((Carrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant Josep ,,,,    7777    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa ).).).).

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora María Margarita Cruz López.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

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

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Contra els apartats segon i tercer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, 
recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent 
a la recepció d'aquesta notificació.

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

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DE SETEMBRE DEMES DE SETEMBRE DEMES DE SETEMBRE DEMES DE SETEMBRE DE     2014201420142014))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures en règim de lloguer per un període 
de 2 anys, que per ordre corresponen:



NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
77276209G Pere Terrades Illa Esteban Terrades Riera 8 3a 16 5è 06164

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 13 d'octubre de 2014.

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 3r. Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per 
lloguer s'atorgarà per un període de 2 anys. L'Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una 
durada de 2 anys cadascuna d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de 
qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de 
les quals siguin inhumades en la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les 
restes hauran de ser traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa 
comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials .

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Atorgar la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets funeraris del 
Cementiri Municipal de les sepultures relacionades , a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
77276209G Pere Terrades Illa 8 3a 16 5è 06164 12,30 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Indicar que aquesta concessió podrà ser ampliada amb dues pròrrogues, cadascuna d'elles 
amb una durada de dos anys, que hauran de ser sol·licitades pels particulars un mes abans de 
caducar el present lloguer, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Exhaurit el termini inicial i les successives 



pròrrogues que s'hagin subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el 
que ocupen.

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Contra l'apartat tercer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, recurs de 
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació.

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

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE SETEMBRE DEMES DE SETEMBRE DEMES DE SETEMBRE DEMES DE SETEMBRE DE     2014201420142014))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures fins a un màxim de 50 anys, que 
per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
37591602B Manuel Martínez Avellán Encarnación Díaz López 94 3a 9 2n 03177
46532729A Nicolás Atenza Rodríguez Manuel Atenza Martínez 242 3a 12A 3r 04386
74977806Z Antonia Fernández Díaz Agustín Oya Vico 186 3a 14 4t 06303

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 13 d'octubre de 2014.

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.



2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de les sepultures 
relacionades fins a un màxim de 50 anys, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
37591602B Manuel Martínez Avellán 94 3a 9 2n 03177 12,30 €
46532729A Nicolás Atenza Rodríguez 242 3a 12A 3r 04386 12,30 €
74977806Z Antonia Fernández Díaz 186 3a 14 4t 06303 12,30 €

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Comunicar als interessats que podran recollir el títol de drets funeraris a les oficines de la 
funerària Cabré-Junqueras, ubicades al tanatori del carrer de Veneçuela, s/n.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 



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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Contra l'apartat segon de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, recurs de 
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació.

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

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    2222    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONTINSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONTINSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONTINSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT    
VERDA DE GRANOLLERSVERDA DE GRANOLLERSVERDA DE GRANOLLERSVERDA DE GRANOLLERS ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA FIELDTURF POLIGRASEMPRESA FIELDTURF POLIGRASEMPRESA FIELDTURF POLIGRASEMPRESA FIELDTURF POLIGRAS ,,,,    SASASASA

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

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

2n L'empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA, ha presentat la factura número 1382 de data 15 
d'octubre de 2014, per un import de 67.011,31 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades 
de la certificació d'obra segona, del mes de setembre, relativa a les obres del Projecte dddd''''instal·lació deinstal·lació deinstal·lació deinstal·lació de    
gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersgespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersgespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersgespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers  (obra 22/14 [595-UR-13]).

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra segona 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 6 de novembre 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 o

bres 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 2, de setembre de 2014, per un import total de 67.011,31 
euros (seixanta-set mil onze euros amb trenta-u cèntims d'euro), presentada per l'empresa 
FIELDTURF POLIGRAS SA (CIF A-58653676) relativa a l'execució de les obres del Projecte 
dddd''''instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollersinstal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers (obra 22/14 
[595-UR-13]), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 1382 de data 15 
d'octubre de 2014, per un import de 67.011,31 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014, presentada per l'empresa FIELDTURF POLIGRAS SA, corresponent a la certificació 
segona de les obres executades durant el mes d'agost de 2014 del Projecte d'instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers, d'acord amb els antecedents exposats i els 
fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL MANIFEST DELAPROVACIÓ DEL MANIFEST DELAPROVACIÓ DEL MANIFEST DELAPROVACIÓ DEL MANIFEST DEL    25252525    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE    2014201420142014,,,,    
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONESDIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONESDIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONESDIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

En 1993 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració sobre l'Eliminació de la 
Violència contra la Dona, en la qual es va definir la violència contra la dona com:

"tot acte de violència basat en el gènere que té com resultat possible o real un dany físic, 
sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o la prohibició arbitrària de la 
llibertat, ja sigui que ocorri en la via pública o en la via privada ".

En aquesta Assemblea es va reconèixer que eren necessaris "una clara declaració dels drets que 
s'han d'aplicar per a assegurar l'eliminació de tota violència contra la dona en totes les seves formes i 
un compromís dels Estats i de la comunitat internacional en general per a eliminar la violència contra 
la dona"

El 17 de desembre de 1999, l'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de 
novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. L'ONU va convidar a 
governs, organitzacions internacionals i organitzacions no governamentals a organitzar activitats 
dirigides a sensibilitzar al públic respecte del problema en aquest dia com una celebració 
internacional.

En aquest sentit, cada any les institucions públiques de Catalunya, el govern de la Generalitat, les 
diputacions i els ajuntaments redacten el manifest del 25 de novembre, per continuar treballant per 
l'eradicació d'aquesta violència contra les dones.



L'Ajuntament de Granollers se suma una vegada més als actes per la commemoració del Dia 
Internacional contra la Violència vers les Dones i , com cada any, en la commemoració d'aquesta diada 
es llegeix el manifest vers l 'eradicació d'aquesta violència de gènere. 

En el mes d'octubre de 2014 l'Ajuntament de Granollers rep el manifest redactat per les institucions 
públiques de Catalunya, el govern de la Generalitat, les diputacions provincials, la Federació i 
l'Associació Catalana de Municipis. A partir d'aquest manifest l'Ajuntament, concretament el Centre 
d'Informació i Recursos per a Dones de Granollers, conjuntament amb la Taula d'Igualtat 
d'Oportunitats de Granollers, han acabat de redactar-lo,  atesos la realitat del municipi.

L'informe tècnic emès al respecte proposa l'aprovació de l'esmentat manifest que es llegirà el proper 
dia 25 de novembre de 2014 a les 18 hores a la plaça de la Porxada, on tindrà lloc l'acte 
commemoratiu d'aquesta diada.

Per tot l'exposat,

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

ÚnicÚnicÚnicÚnic.-.-.-.- Aprovar el manifest amb motiu del Dia Internacional contra la violència vers les dones, redefinit 
per l'Ajuntament de Granollers, conjuntament amb la Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers, a 
partir del manifest redactat per les institucions públiques de Catalunya, que es llegirà el proper dia 25 
de novembre de 2014 a les 18 hores a la plaça de la Porxada, on tindrà lloc l'acte commemoratiu 
d'aquesta diada, i que literalment es transcriu:

"MANIFEST INSTITUCIONALMANIFEST INSTITUCIONALMANIFEST INSTITUCIONALMANIFEST INSTITUCIONAL ::::    DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LADIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LADIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LADIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA     
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONESVIOLÈNCIA ENVERS LES DONESVIOLÈNCIA ENVERS LES DONESVIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

25252525    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2014201420142014

Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les 
administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta 
violència malauradament encara present a les nostres societats; una violència que ens 
obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i 
eradicar-la. 

Un any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que els 
drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la injustícia i la 
crueltat, significa una manca de reconeixement de l'autoritat i la llibertat femenina i 
representa un gran impediment per assolir la pau , el desenvolupament i el dret a exercir la 
ciutadania. Una societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar els drets més bàsics i 
elementals de la meitat de la seva població. La violència contra les dones és una violació 
greu de llurs drets fonamentals.

La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència 
física, violència psicològica, violència sexual i violència econòmica. Es pot manifestar en 
l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, en l’assetjament sexual i per raó 
de sexe, o en l'àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació genital femenina, 
els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats o amb la violència contra 
els drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, 
la integritat o la llibertat de les dones.

Totes elles requereixen respostes específiques i diverses però tenen un denominador comú: 
la violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials. Per això, 
les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el sistema que 
la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i homes que, 
en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer.

Avui disposem del coneixement i dels instruments adients per avançar en la lluita contra la 
violència masclista, disposem dels elements necessaris per construir una base sòlida que 
ens permeti donar respostes integrals i de manera coordinada a les diferents problemàtiques 



que es deriven d’una situació de violència cap a les dones.

No obstant això, malgrat tots els avenços, encara avui dia se segueixen vulnerant els drets 
fonamentals de les dones i, la seva dignitat i llibertat, es veuen afectades no només per 
aquelles que ho pateixen de manera directa, sinó per totes les dones. Les dones segueixen 
sent assassinades pel fet de ser dones i totes les mesures seran insuficients si no hi ha una 
autèntica transformació de les relacions entre homes i dones, dels seus models de 
comportament, sentimentals i afectius. 

Reivindiquem que hem de tenir a l’abast tots els recursos possibles per prevenir-la, 
perseguir-la, i pal·liar i reparar els seus efectes amb l’únic objectiu possible i desitjable de la 
seva eradicació. És necessari que el suport, els coneixements, els sabers i la voluntat i el 
treball de les entitats de dones i de moltes institucions i organitzacions implicades en 
aquesta lluita comptin amb el suport polític i de les administracions. És necessari que les 
institucions i administracions puguin comptar amb la xarxa associativa i l'expertesa dels 
moviments de dones. I, és imprescindible que tota la societat, homes i dones, lluiti per 
visibilitzar, denunciar i eliminar qualsevol tipus de discriminació patida per les dones . 

Per això avui, des de la Taula d'Igualtat d'Oportunitats dona-home de Granollers, amb totes i 
tots vosaltres, un any més renovem i refermem el nostre compromís social per eradicar la 
violència masclista. És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la 
violència de gènere amb actuacions adreçades a tota la població, per tal d’evitar relacions 
desiguals. És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament 
contra les dones sigui impensable i situï el discurs en la igualtat, el respecte i en la llibertat. 
Amb l'eslògan Jo ho veigJo ho veigJo ho veigJo ho veig,,,,    tu ho sentstu ho sentstu ho sentstu ho sents,,,,    nosaltres ho sabemnosaltres ho sabemnosaltres ho sabemnosaltres ho sabem............    per què callemper què callemper què callemper què callem???? es pretén 
posar l'accent en tota la societat, i evidenciar que la col·laboració ciutadana  és clau per 
poder detectar les situacions abusives que pateixen moltes dones, i que el nostre silenci 
només dóna més força als maltractadors. 

Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear sinergies de 
treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible construir conjuntament 
dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de la violència masclista. I volem 
aixecar la nostra veu, ferma, alta i clara, per denunciar la vulneració constant dels drets 
humans que és la violència contra les dones." 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON DE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014,,,,    ENENENEN    
CONCEPTE DE LCONCEPTE DE LCONCEPTE DE LCONCEPTE DE L''''EXPLOTACIÓ  I LA GESTIÓ DE LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUESEXPLOTACIÓ  I LA GESTIÓ DE LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUESEXPLOTACIÓ  I LA GESTIÓ DE LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUESEXPLOTACIÓ  I LA GESTIÓ DE LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES    
BLANQUES DE RIBES DE FRESERBLANQUES DE RIBES DE FRESERBLANQUES DE RIBES DE FRESERBLANQUES DE RIBES DE FRESER

Mitjançant dictamen del Ple de la corporació, en sessió ordinària que va tenir lloc el  25 de setembre de 
2012 es va adjudicar a l'empresa GESTIÓ DE COLÒNIES, SL amb CIF B60301140 el contracte 
administratiu especial de serveis plurianual per a la gestió de la casa de colònies de Roques 
Blanques, propietat de l'Ajuntament per una durada de 10 anys, amb efectes des de l'1 d'octubre de 
2012 fins al 30 de setembre de 2022. 

Que l'empresa adjudicatària Gestions de Colònies S.L ha d'abonar durant l'últim trimestre de cada any 
el cànon establert per contracte. D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars  (II Cànon 
del contracte. Clàusula 4) quan l'IPC sigui negatiu (IPC setembre'14 -0,2%), es mantindrà el cànon del 
darrer import mensual que és de 20.400 euros més 4.284 euros en concepte d'IVA (21%) el que fa un 
total de 24.684,00 euros, en concepte d'Arrendament Casa de Colònies Roques Blanques.

El cànon corresponent a l'any 2014 s'ha d'ingressar a la partida 14/H441/54103 Arrendament de la 
Casa de Colònies  Roques Blanques dins el Pressupost d'ingressos del Servei de Joventut.



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

Fonament de DretFonament de DretFonament de DretFonament de Dret

Expedient 18/12 Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte administratiu 
especial per la gestió de la casa de colònies Roques Blanques, propietat de l'Ajuntament de 
Granollers. Punt: II Cànon del contracte. Clàusula 1, 2 i 4

Expedient 19/12 Contracte administratiu especial de serveis per la gestió de la casa de colònies de 
Roques Blanques de 29 de setembre de 2012. Punt: V.

Del dictamen relatiu a l'adjudicació del contacte a:
La disposició  Cinquena; on delega a la junta de govern la resolució de qualsevol tràmit posterior a la 
formalització del contracte. 
I al disposició Novena;  es notificarà al departament de l'Àrea de Govern i Economia de l'Ajuntament 
per emetre el corresponent rebut del cànon indicat per fer efectiu aquest pagament en al tercer 
trimestre de l'any 2014.

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

PRIMER.- Aprovar el cobrament del cànon de l'any 2014 corresponent a l'arrendament de la Casa de 
colònies Roques Blanques, per un import de 24.684,00 euros a nom de l'empresa adjudicatària 
Gestions de Colònies S.L, amb  CIF B60301140, d'acord al punt 5 del plec de clàusules que regeix el 
contracte.

SEGON.- Notificar aquest acord al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia de 
l'Ajuntament per tal de que puguin emetre el corresponent rebut del cànon indicat ( 24.684,00€) així 
com a l'empresa adjudicatària Gestions de Colònies S.L

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L''''ASSOCIACIÓ APADIS DESTINADA A FINANÇAR EL PROJECTEASSOCIACIÓ APADIS DESTINADA A FINANÇAR EL PROJECTEASSOCIACIÓ APADIS DESTINADA A FINANÇAR EL PROJECTEASSOCIACIÓ APADIS DESTINADA A FINANÇAR EL PROJECTE    """"CENTRE DECENTRE DECENTRE DECENTRE DE    
TARDATARDATARDATARDA""""    PER LPER LPER LPER L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Associació ApadisAssociació ApadisAssociació ApadisAssociació Apadis, per un import de 1.000,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
2014/H461.23320.48002 SUBVENCIÓ APADIS, destinada a finançar el projecte centre de tarda per 
l'any 2014 que té per objecte principal oferir un espai lúdic i cultural amb el suport d'una mestra 
d'educació especial i altres especialistes, on s'ofereix un ventall de possibilitats adaptades a les 
necessitats dels usuaris.    

En data 17 de juliol de 2014, amb número de registre d'entrada 15722, la senyora Imma Navarro Ortiz, 
actuant en representació de l'Associació APADIS, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal : 

Projecte Centre de Tarda  amb una despesa prevista per a l'exercici 2014 de 36.675,00 €.a.
Informació i forma jurídica de l 'Associació.b.
Identificació fiscal.c.
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.d.
Certificat d'estar al corrent de pagament amb la seguretat social.e.
Codi compte bancari a l'entitat. f.

L'informe emès en data 8 de setembre de 2014 pel cap de servei de Serveis Socials i Gent Gran 
indica que s'ha valorat la documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització de la 



corresponent concessió, atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte oferir un 
espai lúdic i cultural amb el suport d'una mestra d'educació especial i altres especialistes, on s'ofereix 
un ventall de possibilitats adaptades a les necessitats dels usuaris .

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

L'article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:
"Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència 
competitiva ni la publicitat, en els casos següents: 

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l 'Ajuntament o en �

modificacions de crèdit aprovades per l 'Ajuntament. ..."

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

"1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost. 

2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència . 

3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.  

En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions. 

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació ApadisAssociació ApadisAssociació ApadisAssociació Apadis, amb CIF G62962188, per 
un import de 1.000,00 €, destinada a finançar el projecte "Centre de Tarda" per l'any 2014, amb un 
pressupost de despesa de 36.675,00 €, el que representa un finançament del 2,73 % del cost de 



l'activitat. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 1.000,00 € amb càrrec a 
l'aplicació 2014/H461.23320.48002 del vigent Pressupost. 

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

"PrimerPrimerPrimerPrimer ....    ObjecteObjecteObjecteObjecte

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada  

L'activitat subvencionada "centre de tarda" facilita un espai de suport i acompanyament amb 
l'oferiment d'un espai lúdic i cultural a persones amb discapacitat, prevista en el projecte 
d'activitats presentat al registre general de l'Ajuntament de Granollers en data 17 de juliol de 
2014, i que va dirigida al col·lectiu de persones amb discapacitat i a les seves famílies .

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

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable  

El cost de l'activitat subvencionada és de 36.675,00 € corresponents a:

ConcepteConcepteConcepteConcepte DescripcióDescripcióDescripcióDescripció CostCostCostCost

Recursos Humans 1 psicòleg 23.835,00 €

Despeses Estructura Seguretat Social a càrrec de la empresa 7.875,00€

Recursos Humans 1 psicopedagog i educador especial 3.675,00€

Despeses Estructura Seguretat Social a càrrec de la empresa 1.290,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 36363636....675675675675,,,,00000000    €€€€

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

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

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

La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada al projecte "centre de tarda" és 
de 1.000,00 €, el que representa un finançament del 2.73 % del cost de l'activitat.

Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per la mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats 



públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no 
superin aïllada o conjuntament el cost total de l 'activitat subvencionada. 

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

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària  

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

Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.a.
Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de b.
l'activitat que determinen la concessió de la subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de c.
l'Ajuntament de Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions 
anteriors.
Comunicar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres d.
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financiïn l'activitat subvencionada, tant bon 
punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada a la 
subvenció.
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat e.
amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
Conservar els documents justificatius de l 'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents f.
electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei g.
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers h.
i amb la Seguretat Social.
Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers. El logotip de i.
l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a 
l'entitat pel servei municipal corresponent.

SisèSisèSisèSisè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció  

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent 
facilitat per l'entitat beneficiària, per un import de 1.000,00 €, que s'efectuarà durant el segon 
semestre de l'any en curs segons disponibilitat de Tresoreria .

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

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

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les a.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DesèDesèDesèDesè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    

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

Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o a.
ocultant aquelles que ho haguessin impedit. 
Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la b.
subvenció. 
Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions c.
previstes a l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al 



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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència  

La vigència del present acord s'estendrà des de la data de la seva aprovació fins el dia 31 de 
desembre de 2014.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Indicar que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el servei de Serveis Socials i Gent 
Gran de l'Ajuntament de Granollers i, en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
del règim regulador aplicable serà el senyor Jordi Ponce Garcia , cap de servei del servei gestor referit. 

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA DESPESA REALITZADA LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA DESPESA REALITZADA LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA DESPESA REALITZADA LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA DESPESA REALITZADA L''''ANYANYANYANY    2014201420142014,,,,    EN EL MARCEN EL MARCEN EL MARCEN EL MARC    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL IDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL IDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL IDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I    
FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LFAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LFAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LFAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL    
MANTENIMENT DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA AL PARTIT JUDICIAL DEMANTENIMENT DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA AL PARTIT JUDICIAL DEMANTENIMENT DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA AL PARTIT JUDICIAL DEMANTENIMENT DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA AL PARTIT JUDICIAL DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

El Punt de Trobada Familiar és un servei destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en 
presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar 
i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de 
separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d'exercici de la tutela per part de l'Administració 
pública, amb la finalitat d'assegurar la protecció del menor.

El servei tècnic de Punt de Trobada s'emmarca dins la llei 18/2003 de 4 de juliol, de suport a les 



famílies que estableix i garanteix l'interès superior del menor en situacions familiars d'especial vulnera
bilitat.

L'Ajuntament de Granollers presta aquest servei des de l 'any 2004 i és un servei que la seva demanda 
ha anat en augment.

En data 28 d'abril de 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per al manteniment del 
servei tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de Granollers, amb una durada fins a 31 de 
desembre de 2011, i amb la possibilitat de renovació mitjançant addendes anuals fins un màxim de 4 
anys (aprovat per acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de maig de 2011).

A l'empara del present conveni, la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya es compromet a abonar a l'Ajuntament de Granollers la quantitat de 
37.915,24 € anuals, quantitat que s'ha mantingut per a l'any 2014 d'acord amb l'addenda de prorroga 
de l'esmentat conveni, signada en data 1 de gener de 2014 i aprovada per acord de la Junta de 
Govern Local en data 10 de desembre de 2013.

Així mateix, de conformitat amb la clàusula quarta del conveni, l'Ajuntament  ha de presentar abans 
del dia 25 de novembre la justificació de la despesa realitzada  durant el present any .

L'informe tècnic emès al respecte afirma que s'han reconegut obligacions suficients per un import de 
46.846,00 € que han estat destinades íntegrament  a l'actuació objecte d'ajut, i informa favorablement 
sobre l'adequada justificació de la despesa realitzada l 'any 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Els articles 66 i 71 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, pel que fa a la competència municipal; així com l'article 191 
pel que fa a la possibilitat d'establir convenis entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els 
ens locals.

Els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, pel que fa a les relacions interadministratives i els convenis 
de col·laboració.

La clàusula quarta del conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per al manteniment del servei tècnic de Punt 
de Trobada al partit judicial de Granollers, signat a data 28 d'abril de 2011 (aprovat per acord de la 
Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 16 de maig de 2011), que preveu 
com s'ha d'efectuar la justificació de la despesa realitzada.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Justificar la despesa realitzada l'any 2014, en el marc del conveni de col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers 
per al manteniment del servei tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de Granollers, d'acord amb 
els fets i fonaments de dret invocats, i segons el detall següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació Aportació SecretariaAportació SecretariaAportació SecretariaAportació Secretaria                                 
de Famíliade Famíliade Famíliade Família     ((((DBSFDBSFDBSFDBSF))))

ObligacionsObligacionsObligacionsObligacions     
reconegudesreconegudesreconegudesreconegudes

Cost totalCost totalCost totalCost total

 Col·laboració en el manteniment del Servei 
Tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de 

Granollers any 2014
37.915,24 € 46.846,00 € 98.646,00 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Presentar abans del 25 de novembre de 2014 a la Secretaria de Família del Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya la documentació que acredita la despesa 
realitzada l'any 2014, i en particular:



Informe de l'interventor de l'Ajuntament en que reverenciï l'import total de les despeses a.
objecte del conveni.
Certificació de la secretària de l'Ajuntament en que consti el detall de les despeses b.
realitzades.
Certificacions acreditatives d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat c.
Social, Hisenda i l'Agència Tributària 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

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNICACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNICACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNICACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNIC    """"SUPORT A LA QUALITATSUPORT A LA QUALITATSUPORT A LA QUALITATSUPORT A LA QUALITAT    
DELS CASALS  I EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE LES PERSONES GRANSDELS CASALS  I EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE LES PERSONES GRANSDELS CASALS  I EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE LES PERSONES GRANSDELS CASALS  I EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE LES PERSONES GRANS""""    
CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DE PLANSCONSISTENT EN LA REDACCIÓ DE PLANSCONSISTENT EN LA REDACCIÓ DE PLANSCONSISTENT EN LA REDACCIÓ DE PLANS    ,,,,    PROJECTES I INFORMESPROJECTES I INFORMESPROJECTES I INFORMESPROJECTES I INFORMES,,,,    CONCEDIT PER LACONCEDIT PER LACONCEDIT PER LACONCEDIT PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    
DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", 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 el procediment d'implementació de les actuacions i dels recursos que es 
corresponguin al Pla.

Per acord de la Junta de Govern Local, de 17 de juliol de 2012, l'Ajuntament de Granollers va acordar 
adherir-se a l'esmentat Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb l'objecte 
de poder concertar ajuts i la formalització de les actuacions derivades de l 'esmentat Pla.

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg de concertació, posa a disposició dels ens locals 
de la província l'oferta unificada de recursos concertables per tal de satisfer les seves necessitats .

En data 30 de gener de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg 
de concertació per a l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", el règim regulador 
aplicable i la convocatòria corresponent per la concessió dels recursos inclosos a l 'esmentat Catàleg.

Per a la concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concessió 
directa per als recursos tècnics i materials .

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant el servei de Serveis Socials i Gent Gran, va acollir-se a la 
convocatòria esmentada i va sol·licitar , entre d'altres, el recurs següent:

TipusTipusTipusTipus ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació

Tècnic
Servei de suport de 
Programes socials

Projectes d'atenció a les 
persones grans

Redacció de plans, projectes i 
informes

Un cop valorades les sol·licituds presentades, la Diputació de Barcelona, mitjançant decrets dictats 
per la Presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones, de 14 de maig de 2014, (Nº expedient 
2014/6964),  va aprovar l'actuació del recurs tècnic sol·licitat, consistents en la redacció de plans, 
projectes i informes, així com l'assignació dels recursos humans oportuns per tal de satisfer 
adequadament l'esmentada sol·licitud.

Els recursos tècnics són un tipus de recurs que ofereix la Diputació consistents en l'elaboració de 
treballs d'assessorament i assistència adreçats a procurar un suport especialitzat als ens locals 
sol·licitants. 

L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement sobre la seva acceptació, així com del règim 
de lliurament dels treballs resultants establert als corresponents acords de concessió .



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El Règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 
de gener de 2014 (publicat al BOPB de 5 de febrer  de 2014), on es recullen les condicions generals 
de sol·licitud, el procediment de formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i 
s'hi desenvolupen les condicions generals i específiques de la seva gestió .

L'article 21 a) de l'esmentat règim regulador disposa que, amb caràcter general, els recursos tècnics 
concedits s'entendran acceptats si l'ens beneficiari no manifesta expressament la seva renúncia en el 
termini d'un mes, comptat a partir de la data de la notificació.  

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'acceptació del següent recurs tècnic consistent en  la redacció de plans, projectes i 
informes concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", d'acord amb les sol·licituds presentades pel Servei de 
Serveis Socials i Gent Gran.

Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació

14/Y/111105
Servei de suport de 
Programes socials

Projectes d'atenció a la gent 
gran

Suport a la qualitat dels 
casals i equipaments 
socioculturals de les 

persones grans

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Disposar el règim de lliurament per part de la Diputació dels treballs resultants del present 
ajut:

 Assistència tècnica general en programes i serveis dAssistència tècnica general en programes i serveis dAssistència tècnica general en programes i serveis dAssistència tècnica general en programes i serveis d ''''atenció a les persones gransatenció a les persones gransatenció a les persones gransatenció a les persones grans

La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres mesos 1.
següents a la seva entrega a la Diputació per part de l'adjudicatari.
A partir del lliurament definitiu, no s'atendrà cap esmena referida de l'actuació.2.
L'ens destinatari haurà de presentar el formulari "C602 - Recepció de treball" degudament 3.
emplenat com a màxim en el termini d'1 mes, comptat a partir de la data de recepció per l'ens 
del lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el formulari 
esmentat, el treball s'entendrà recepcionat tàcitament.
La vigència de l'actuació es vincula al termini d'execució i lliurament del treball objecte de 4.
suport.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A L'ACTUACIÓ ANOMENADA ADQUISICIÓ DE VEHICLES NOUS DE BAIXES 



EMISSIONS PER A LA FLOTA MUNICIPAL, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER AL PERÍODE 2013-2014 A ENS LOCALS DE CATALUNYA PER AL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE LES ACTUACIONS 
DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN DE GRANOLLERS, DEL 1R TRIMESTRE DEL CURS 2014/15

DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ  DEL DESESTIMENT DE L'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL  SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI -SAD DE 
GRANOLLERS 

DICTAMEN RELATIU A INICIAR L'EXPEDIENT LICITATORI, AUTORITZAR LA DESPESA I 
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D'ATENCIÓ A DOMICILI (SAD) PER A L'ANY 2015, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL TRANSPORT ADAPTAT A GRANOLLERS

DICTAMEN RELATIU A INICIAR L'EXPEDIENT, AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA 
CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE  TRANSPORT ADAPTAT A GRANOLLERS PER L'ANY 2015, A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA

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

19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITATDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITATDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITATDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITAT    
DE CATALUNYA PER A LDE CATALUNYA PER A LDE CATALUNYA PER A LDE CATALUNYA PER A L''''ACTUACIÓ ANOMENADA ADQUISICIÓ DE VEHICLES NOUS DEACTUACIÓ ANOMENADA ADQUISICIÓ DE VEHICLES NOUS DEACTUACIÓ ANOMENADA ADQUISICIÓ DE VEHICLES NOUS DEACTUACIÓ ANOMENADA ADQUISICIÓ DE VEHICLES NOUS DE    
BAIXES EMISSIONS PER A LA FLOTA MUNICIPALBAIXES EMISSIONS PER A LA FLOTA MUNICIPALBAIXES EMISSIONS PER A LA FLOTA MUNICIPALBAIXES EMISSIONS PER A LA FLOTA MUNICIPAL,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE    
SUBVENCIONS PER AL PERÍODESUBVENCIONS PER AL PERÍODESUBVENCIONS PER AL PERÍODESUBVENCIONS PER AL PERÍODE    2013201320132013----2014201420142014    A ENS LOCALS DE CATALUNYA PER ALA ENS LOCALS DE CATALUNYA PER ALA ENS LOCALS DE CATALUNYA PER ALA ENS LOCALS DE CATALUNYA PER AL    
DESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT D ''''ACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTICACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTICACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTICACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

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

2n L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de  data 29 de gener 
de 2013, va sol·licitar al Departament de Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una subvenció 
de    16161616....436436436436,,,,08080808    euroseuroseuroseuros (inclòs 21% d'IVA) per a l'actuació d'adquisició de vehicles nous de baixesadquisició de vehicles nous de baixesadquisició de vehicles nous de baixesadquisició de vehicles nous de baixes    
emissions per a la flota municipalemissions per a la flota municipalemissions per a la flota municipalemissions per a la flota municipal, amb una inversió total de 41414141....090090090090,,,,19191919    euroseuroseuroseuros (21% IVA inclòs), amb 
l'objectiu de reduir el consum de combustible i de les emissions GEH associades a la mobilitat, 
segons el detall següent:
- Un vehicle elèctric nou matriculable per a la flota municipal de la Unitat Operativa de Serveis amb 

un cost de 23.771,19 euros (inclòs 21% d'IVA)
- Un vehicle híbrids nou matriculable per a la flota municipal del Servei de Medi Ambient i Espais 

Verds, amb un cost de 17.319,00 euros (inclòs 21% d'IVA).

Aquest ajut corresponent al 40% del cost de les actuacions subvencionables de l'actuació, inclosa en 
el concepte Adquisició de vehicles elèctrics o híbrids nous matriculables per a la flota municipal 
(2.1.1), en el marc de l'esmentada convocatòria.

3r En data 26 de setembre de 2013 es va publicar al DOGC número 6467 la Resolució 
TES/1947/2013, de 19 de setembre, de segona modificació de la Resolució TES/2899/2012, de 24 de 



desembre per la qual es modifica el període de la convocatòria de subvencions ampliat per als anys 
2013-2014, així com el termini per executar les actuacions de la base 2.1 de l'Ordre TES/422/2012, de 
17 de desembre, que va de l'1 de gener de 2013 al 30 de setembre de 2014. També obre un nou 
període de sol·licituds.

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

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

En data 22 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va acceptar la 
subvenció esmentada, d'acord amb les condicions establertes.

6è En data 8 de setembre de 2014, mitjançant resolució del regidor delegat de Medi Ambient i 
Espais Verds, es va adjudicar a l'empresa KAI MOTOR VALLÈS, SL, la prestació de subministrament 
d'un vehicle híbrid per al transport de persones i materials del Servei de Medi Ambient i Espais Verds, 
per un import de total de 13.827,84 euros més 2.903,84 euros d'IVA, que fa un total de 16.731,68 
euros, segons el desglossament següent:
- Subministrament de vehicle híbrid marca TOYOTA, model YARIS hybrid Active, per un import de 

13.290,65 euros més 2.791,03 euros d'IVA, que fa un total de 16.081,68 euros.
- Impost de matriculació i pre-lliurament per un import de 537,19 euros més 112,81 euros d'IVA, que 

fa un total de 650,00 euros.

7è En data 26 de setembre de 2014, mitjançant resolució del regidor delegat de Serveis Municipals 
es va adjudicar a l'empresa AUTOMÒBILS PRUNA, SA, la prestació de subministrament d'un vehicle 
elèctric, marca RENAULT KANGOO FURGÓ ZE, per al transport de persones i materials de la Unitat 
Operativa de Serveis (UOS) per un import de 17.975,82 euros més 3.774,82 euros en concepte del 
21% d'IVA, que fa un total de 21.750,75 euros.

També es va adquirir l’estació de càrrega del vehicle per import de 2.308,20 euros més 484,72 euros 
en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 2.792,92 euros.

8è Que l'adjudicació d'aquestes actuacions tenen la consideració de contracte de subministrament 
mitjançant contracte menor, d'acord amb la normativa de contractació (Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector Públic ).

9è Que l'actuació d'adquisició de vehicles nous de baixes emissions per a la flota municipaladquisició de vehicles nous de baixes emissions per a la flota municipaladquisició de vehicles nous de baixes emissions per a la flota municipaladquisició de vehicles nous de baixes emissions per a la flota municipal, s'ha 
executat en la seva totalitat i s'ha reconegut les despeses realitzades amb un cost final de 41.176,98 
euros (IVA inclòs), les quals s'han destinat íntegrament a l'actuació subvencionada pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  Així mateix, s'ha efectuat el pagament de 
les obligacions reconegudes mitjançant transferència bancària als respectius emissors .

RELACIÓ DE DESPESESRELACIÓ DE DESPESESRELACIÓ DE DESPESESRELACIÓ DE DESPESES

Núm. 
Factura

Data 
factura

Proveïdor NIF
Descripció 

factura

Import 
factura

(IVA inclòs)

Data de 
Obligació 
reconegud

a

Data 
pagament

14101050 21/10/14 AUTOMÒBILS 
PRUNA SA

A58069352
Adquisició vehicle Renault 

Kangoo Furgo ZE
Partida 2014.H312.15520.62400

21.750,75 23/10/14 03/11/14

14100100 21/10/14 AUTOMÒBILS 
PRUNA SA

A58069352
Adquisició estació càrrega del 

vehicle 2.792,92 23/10/14 03/11/14



Partida 2014.H312.15520.62305

VN314280 19/09/14 KAI MOTOR 
VALLES SL

B63249098
Adquisició vehicle híbrid 

Toyota Yaris
Partida 2014.H353.17110.62400

16.633,31 29/09/14 27/10/14

IMPORT TOTAL DE LES DESPESES D'INVERSIÓ 41.176,98

10è Que la distribució del finançament i liquidació de les despeses d'inversió per a l'execució de 
l'actuació d'adquisició de vehicles nous de baixes emissions per a la flota municipaladquisició de vehicles nous de baixes emissions per a la flota municipaladquisició de vehicles nous de baixes emissions per a la flota municipaladquisició de vehicles nous de baixes emissions per a la flota municipal, s'ha executat 
de la forma següent:

Import €
 (inclòs 21% IVA)

1. Import total de les despeses de l'actuació 41.176,98 euros
2. Finançament

- Aportació de la Generalitat 16.436,08 euros
- Aportació de l'Ajuntament 24.740.90 euros

11è Que cal justificar davant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya la realització de les actuacions subvencionades mitjançant la presentació de la 
documentació justificativa que estableix la base 12.2 de l'Ordre TES/422/2012, de 17 de desembre. 

Aquesta documentació justificativa s'ha de presentar com a màxim el 14141414    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2014201420142014, 
d'acord amb la Resolució TES/2078/2014, de 18 de setembre, de modificació de la Resolució 
TES/607/2014, de 24 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a l'any 
2014 a ens locals de Catalunya per a la realització de programes municipals d'adaptació al canvi 
climàtic.

12è En data 7 de novembre de 2014, la tècnica de Medi Ambient ha emès informe favorable sobre 
l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada per a execució de l'actuació d'Adquisició de 
vehicles nous de baixes emissions per a la flota municipal, així com remetre al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la Memòria d'execució de l'actuació subvencionada i demés 
documentació justificativa establerta en la base 12.2 de l'Ordre TES/422/2012, de 17 de desembre.

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

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

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

III Segons la base 12.2 de l'Ordre TES/422/2012, de 17 de desembre, la justificació del compliment 
de la finalitat s'ha de dur a terme mitjançant la presentació de la documentació justificativa següent :
a) Memòria d'execució de l'actuació, amb indicació de les actuacions realitzades i dels resultats 

obtinguts.
b) Per a les actuacions de la Base 2.1.1. en el cas d'una renovació d'un vehicle cal presentar 

justificant de desballestament del vehicle substituït .
d) Certificat del o de la secretari/ària o òrgan equivalent de l'ens local o de l'/de la interventor/a o 

òrgan equivalent de l'ens local en què consti la realització de les actuacions i l'import d'aquestes, 
així com la justificació que l'import de la subvenció s'ha destinat íntegrament a la realització de 
les actuacions subvencionades.
Aquest certificat ha d'incloure també una relació de les factures documents de valor probatori 
equivalent, amb indicació de la partida pressupostària a la qual s'imputen.  En tot cas, en els 
justificants presentats s'hi han de poder identificar inequívocament els conceptes de despesa 
subvencionats d'acord amb el pressupost presentat a la sol·licitud.



e) Còpia de les factures o documents de valor probatori equivalent i documentació acreditativa del 
pagament realitzat.

f) Certificat de l'òrgan competent que acrediti el compliment de la normativa de contractació de les 
administracions pel que fa als procediments d'adjudicació de les actuacions subvencionades, 
amb indicació dels procediments de contractació i les formes d 'adjudicació utilitzades.

g) Documentació acreditativa dels mitjans emprats per a la publicitat i difusió de les activitats 
subvencionades en els quals s'ha de fer costar que aquestes han estat subvencionades pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya .

h) Certificacions positives expedides per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i Agència 
Tributària de Catalunya, respectivament, d'estar al corrent en el compliment de les obligacions 
fiscals i tributàries, cas que no s'hagi autoritzat a l'òrgan que tramita les subvencions la seva 
comprovació d'ofici.

i) Certificacions positives expedides per la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al 
corrent en el compliment de les obligacions socials, cas que no s'hagi autoritzat a l'òrgan que 
tramita les subvencions la seva comprovació d 'ofici.
La documentació requerida es presentarà, preferentment, en el registre telemàtic disponible de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, 
EACAT, en els termes que estableixi la normativa vigent.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar la justificació de l'ajut econòmic atorgat per la Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a l'actuació Adquisició de vehicles nous de baixes 
emissions per a la flota de l'Ajuntament de Granollers  en el marc de la convocatòria de subvencions 
per al període 2013-2014 a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions contra el 
canvi climàtic (Resolució TES/2899/2012, de 24 de desembre) (codi expedient CCB0412013), amb un 
cost total de 41414141....176176176176,,,,98989898    euroseuroseuroseuros    (IVA inclòs), corresponent a la totalitat de les despeses realitzades en 
l'adquisició de l'esmentada actuació, que s'han destinat íntegrament a l'actuació subvencionada.

SegonSegonSegonSegon:::: Remetre al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya aquest  
acord junt amb la documentació justificativa establerta en la base 12 de l'Ordre TES/422/2012, de 17 
de desembre, a través del mitjà telemàtic extranet de les administracions públiques de Catalunya, 
eacat.cat.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat i a la Direcció de Manteniment de Ciutat 
i Seguretat d'aquest Ajuntament. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE LES    
ACTUACIONS DEL PLA EDUCATIU DACTUACIONS DEL PLA EDUCATIU DACTUACIONS DEL PLA EDUCATIU DACTUACIONS DEL PLA EDUCATIU D''''ENTORN DE GRANOLLERSENTORN DE GRANOLLERSENTORN DE GRANOLLERSENTORN DE GRANOLLERS,,,,    DELDELDELDEL    1111R TRIMESTRE DELR TRIMESTRE DELR TRIMESTRE DELR TRIMESTRE DEL    
CURSCURSCURSCURS    2014201420142014////15151515

Durant el mes de febrer de 2006 es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, que es va 
renovar a l'abril del 2009.

El Pla Educatiu d’Entorn té els següents objectius: El foment de l’ús de la llengua catalana, la cohesió 
social i la millora de l’èxit escolar .

Amb data 21 d’octubre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la signatura de l'addenda de 
col·laboració amb el Departament d'Ensenyament per un import total de 17.550 €, dels quals 



l'Ajuntament de Granollers aportarà 4.050 € i el Departament d'Ensenyament 13.500 € per al curs 
2014-2015. L'addenda concreta que aquest import es distribueixi de la manera següent:

2014: 30% de la quantitat total 4.050 euros
2015: 70% de la quantitat total 9.450 euros

El Departament d’Ensenyament farà efectiu l’import corresponent al 30% de la quantitat total, prèvia 
presentació d’un certificat del secretari-interventor de la corporació, amb el vistiplau de l’alcalde, 
conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest 
certificat, s’ha de fer constar la relació de les despeses efectuades, amb indicació de quines 
d’aquestes despeses han estat reconegudes i quines disposades. En aquesta relació també cal fer 
constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el creditor, l’import 
i la data de pagament, o el motiu pel qual no s’ha pogut reconèixer la despesa, si escau. Aquest 
certificat s’ha de presentar no més tard del 15 de novembre de 2014.

Durant el primer trimestre del curs 2014/15 l’Ajuntament ha efectuat despeses per l’import de 4.900,45 
€, les quals s’adeqüen a les actuacions previstes en el pla d’actuació anual .

L’Ajuntament té arxivats i a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
tots els documents originals justificatius de les obligacions referides a continuació : 

AplicacióAplicacióAplicacióAplicació     
pressupostàriapressupostàriapressupostàriapressupostària

Concepte de laConcepte de laConcepte de laConcepte de la     
despesadespesadespesadespesa

Descripció deDescripció deDescripció deDescripció de     
l’actuaciól’actuaciól’actuaciól’actuació

Nom delNom delNom delNom del     
creditorcreditorcreditorcreditor

NIF delNIF delNIF delNIF del     
creditorcreditorcreditorcreditor

Estat deEstat deEstat deEstat de     
lalalala    

despesadespesadespesadespesa

ImportImportImportImport

2014.H411.32321.22706 Visita guiada i 
comentada per als 
mestres nouvinguts

Rebuda dels 
nous mestres a la 
ciutat

Cinta 
Cantarell

36.501.746-X R 94,00€

2014.H411.32316.22707 Import octubre curs 
formació a PFI

Curs hosteleria 
per a PFI

Gremi 
d'hosteleria

G-59806943 D 2.000,00€

2014.H411.32321.22706 Assegurança 
voluntaris i 
voluntàries

Suport a 
l'adaptació 
escolar a 
educació infantil

Mutua 
Terrassa 
MPS

V-08413460 D 100,00€

2014.H411.32313.22706 Assegurança 
alumnes

Projectes 
singulars

Mutua 
Terrassa 
MPS

V-08413460 D 406,45€

2014.H411.32313.22706 Curs en noves 
tecnologies. ACTIC

Curs per als tres 
PFI que es duen 
a terme

Spin 
informàtica

B-61865697 R 2.300,00€

TOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESES 4444....900900900900,,,,45454545€€€€

Que aquestes despeses (que es detallen en el punt 4) corresponen a serveis contractats i que no han 
arribat totes les factures corresponents donat que la contracció s'ha fet al mes d'octubre.  En aquesta 
situació estan les següents despeses:

Import octubre curs 
formació a PFI

Curs hosteleria per a PFI Gremi d’hosteleria G-59806943 2.000,00 € D núm: 69820 que 
correspon al contracte 
pel servei de tot el curs 
2014-15. L'import de 
2.000 és de la factura 
d'octubre que  encara no 
ha arribat.

Assegurança voluntaris 
i voluntàries

Suport a l’adaptació 
escolar a educació 
infantil

Mutua Terrassa 
MPS

V-08413460 100,00 € D núm 6703, la factura 
del servei no ha arribat 
encara.

Assegurança alumnes Projectes singulars Mutua Terrassa 
MPS

V-08413460 406,45 € D núm 73519, la factura 
del servei no ha arribat 
encara.

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

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per al Pla Educatiu d’Entorn de Granollers, per un import de 4.900,45 €, amb 
la relació de despeses següents:



Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària Concepte de laConcepte de laConcepte de laConcepte de la     
despesadespesadespesadespesa

Descripció deDescripció deDescripció deDescripció de     
l’actuaciól’actuaciól’actuaciól’actuació

Nom del creditorNom del creditorNom del creditorNom del creditor NIF delNIF delNIF delNIF del     
creditorcreditorcreditorcreditor

Estat deEstat deEstat deEstat de     
lalalala    

despesadespesadespesadespesa

ImportImportImportImport

2014.H411.32321.22706 Visita guiada i 
comentada per als 
mestres nouvinguts

Rebuda dels nous 
mestres a la ciutat

Cinta Cantarell 36.501.746-X R 94,00€

2014.H411.32316.22707 Import octubre curs 
formació a PFI

Curs hosteleria 
per a PFI

Gremi 
d'hosteleria

G-59806943 D 2.000,00€

2014.H411.32321.22706 Assegurança 
voluntaris i 
voluntàries

Suport a 
l'adaptació escolar 
a educació infantil

Mutua Terrassa 
MPS

V-08413460 D 100,00€

2014.H411.32313.22706 Assegurança 
alumnes

Projectes 
singulars

Mutua Terrassa 
MPS

V-08413460 D 406,45€

2014.H411.32313.22706 Curs en noves 
tecnologies. ACTIC

Curs per als tres 
PFI que es duen a 
terme

Spin informàtica B-61865697 R 2.300,00€

TOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESES 4444....900900900900,,,,45454545€€€€

SEGON. Trametre el certificat corresponent al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

TERCER. Notificar aquest acord als interessats.

QUART.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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ  DEL DESESTIMENT DE LAPROVACIÓ  DEL DESESTIMENT DE LAPROVACIÓ  DEL DESESTIMENT DE LAPROVACIÓ  DEL DESESTIMENT DE L''''EXPEDIENT DEEXPEDIENT DEEXPEDIENT DEEXPEDIENT DE    
CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL  SERVEI DCONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL  SERVEI DCONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL  SERVEI DCONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL  SERVEI D''''ATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILI    ----SAD DESAD DESAD DESAD DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 14 d'octubre de 2014 es  va 
aprovar la contractació i es va iniciar l'expedient licitatori per al contracte de serveis per a la prestació 
del servei d'atenció a domicili - SAD- de Granollers per als exercicis 2015 i 2016, amb possibilitat de 
pròrroga per a 2 anys mes i un import màxim de 710.000,00 euros més 28.400,00 euros d'IVS (4%), el 
que fa un total de 738.400,00 euros amb els preus unitaris de sortida a continuació indicats :

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

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

En el mateix  acord es va declarar la plurianualitat del contracte i es van aprovar els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars .

2.- El passat 22 d'octubre de 2014 es va publicar al BOPB l'anunci licitatori d'aquest expedient 
plurianual, amb un termini de presentació d'ofertes fins al 10 de novembre de 2014 i en data 7 de 
novembre de 2014 es suspèn la licitació.

3.- En data 10 de novembre de 2014, l'empresa ATRIS 2000 SERVEIS SOCIALS, SCCL va presentar 
oferta per la licitació del contracte de serveis   per a la prestació del servei d'atenció a domicili - SAD- 
de Granollers per als exercicis  2015 i 2016.

4.- En data 10 de novembre de 2014, el cap del servei de Serveis Socials emet informe en que 
justifica la suspensió de la licitació convocada i la proposa desestimar , així com iniciar un nou 
expedient de contractació, atenent al redactat de la Disposició Transitòria segona de la LRSL que 
preveu que  "les comunitats autònomes assumiran la titularitat de les competències que es preveien 
com a pròpies del Municipi, relatives a la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció 
social en data 31 de desembre de 2015"  i retornar la documentació presentada per l'empresa ATRIS 
2000 SERVEIS SOCIALS, SCCL

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

Article 155  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �



Llei de contractes del sector públic, pel que fa al desestiment del procediment endegat i l'inici del 
nou procediment de licitació.
Disposició Transitòria segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i �

Sostenibilitat de l'Administració Local, pel que fa a la titularitat de les competències relatives a la 
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social .

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.-.-.-.-    Desistir del procediment licitatori relatiu a la contractació per  a la prestació del servei 
d'atenció a domicili - SAD- de Granollers   per als exercicis 2015 i 2016, pels motius indicats a la part 
expositiva d'aquest acord, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Retornar la documentació presentada per l'empresa  ATRIS 2000 SERVEIS SOCIALS, 
SCCL per participar en el contracte de serveis per a la prestació del servei d'atenció a domicili - SAD- 
de Granollers   per als exercicis  2015 i 2016.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-        Publicar aquest desestiment al perfil del contractant de la web municipal i al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-        Notificar a l'àrea econòmica departament de comptabilitat, per tal que s'anuli el document 
comptable AFUT 72792 corresponent a l'import de l'exercici 2016 (369.200,00 euros) i al mateix temps 
al Servei de Planificació i Control Pressupostari .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI    
DDDD''''ATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILI    ((((SADSADSADSAD))))    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB    
VARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Vist l'informe de data 10 de novembre emès pel cap de servei de Serveis Socials en el qual ha 
proposat la desestimació  de l'expedient de contractació anteriorment endegat per a la prestació del 
servei d'atencio a domicili (SAD) per als exercicis 2015 i 2016 i en el qual es justifica la necessitat 
d'iniciar un nou expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació del servei d'atenció a domicili - SAD- 
de Granollers per al període de l'1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2015.

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de 12 mesos 
(1 any) és de 355.000,00 euros més 14.200,00 euros en concepte d'IVA (4%), el que fa un total de 
369.200,00 euros amb els preus unitaris màxims de sortida a continuació indicats :

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

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

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

El valor total estimat d'aquesta contractació es calcula en 781.000,00 euros més 31.240,00 euros en 
concepte d'IVA (4%), el que fa un total màxim de 812.240,00 euros, que compren 12 mesos de període 
executiu més 12 mesos més de possible pròrroga de mutu acord, així com l'import màxim de 
modificació del contracte, segons detall a continuació indicat:

Període executiu: 355.000,00 euros + IVA
Pròrroga: 355.000,00 euros + IVA
Modificació (20%)   71.000,00 euros + IVA



TOTAL 781.000,00 euros + IVA

La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària 
H461.23320.22799 de l'exercici 2015.

Vístes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, és el contracte de serveis (categoria 25 de l'Annex II), per tant no està 
subjecte a regulació harmonitzada tot i que per import es susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació anticipada, 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, d'acord amb els 
articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

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

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

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

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .
articles 22 i 109 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa la necessitat i justificació de la contractació a 
realitzar.
article 52  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.
article 110 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa  a l'aprovació de l'expedient de contractació
articles 157 a 161 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa  a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert
article 40.1b) del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic, pel que fa  al llindar dels contractes de serveis subjecte a 
recurs especial en matèria de contractació

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar la contractació i iniciar l'expedient licitatori per al contracte de serveis per al servei 
d'atenció a domicili - SAD- de Granollers per al 2015, amb possibilitat de pròrroga per a 1 any més i un 
import màxim de 355.000,00 euros més 14.200,00 euros en concepte d'IVA (4%), el que fa un total de 
369.200,00 euros amb els preus unitaris de sortida a continuació indicats :

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

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

d'acord amb l'informe tècnic adjunt a aquest acord, a adjudicar per procediment obert i tramitació �

ordinària, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Autoritzar la despesa de la contractació de la prestació del servei d'atenció a domicili - 
SAD- de Granollers detallat en el primer punt, a adjudicar mitjançant procediment obert i tràmit ordinari 
per a un import total màxim de 355.000,00 euros més 14.200,00 euros en concepte d'IVA (4%), el que 
fa un total de 369.200,00 euros amb preus unitaris i amb una durada de 12 mesos amb càrrec a la 
partida pressupostària H461.23310.22799 de l'exercici 2015.

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



tramitació ordinària.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Dotar el pressupost ordinari de l'exercici 2015 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 per atendre'l amb càrrec a la partida pressupostaria H461.23310.22799

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-     Publicar un  anunci licitatori de la nova contractació en el BOPB, al perfil del contractant de 
la web municipal i en el tauler d'anuncis municipal.

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-        Notificar a l'àrea econòmica 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LAPROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LAPROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LAPROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE L''''EXPEDIENT DEEXPEDIENT DEEXPEDIENT DEEXPEDIENT DE    
CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL TRANSPORT ADAPTAT ACONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL TRANSPORT ADAPTAT ACONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL TRANSPORT ADAPTAT ACONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL TRANSPORT ADAPTAT A    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària celebrada en data 14 
d'octubre de 2014, es va iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs 
de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis per a la 
prestació del servei de transport adaptat a Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària, per als exercicis 2015 i 2016, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, per 
un import màxim de 114.000 euros (IVA exempt).

El passat 23 d'octubre de 2014 es va publicar al BOPB, l'anunci licitatori d'aquest expedient plurianual, 
amb un termini de presentació d'ofertes fins el 10 de novembre de 2014, i en data 7 de novembre de 
2014 es suspèn la licitació. 

En data 10 de novembre de 2014, l'empresa AUTOCARS RAVIGO S.L, va presentar oferta per la 
licitació del contracte de serveis de transport adaptat a Granollers .

En data 10 de novembre de 2014, el cap del servei de Serveis Socials , emet informe en que justifica 
la suspensió de la licitació convocada i la proposa desestimar, així com iniciar un nou expedient de 
contractació, atenent al redactat de la Disposició transitòria segona de la LRSL que preveu que " les 
comunitats autònomes assumiran la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies del 
Municipi, relatives a la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social en data 31 de 
desembre de 2015" i retornar la documentació per l'empresa AUTOCARS RAVIGO S.L

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la �

Llei de Contractes del sector públic, pel que fa al desestiment del procediment endegat i l'inici del 
nou procediment de licitació.
Disposició Transitòria Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i �

Sostenibilitat de l'Administració Local , pel que fa a la titularitat de les competències relatives a la 
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social .

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.-.-.-.- Desistir del procediment licitatori relatiu a la contractació per la prestació del servei del 
transport adaptat a Granollers, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Retornar la documentació presentada per l'empresa AUTOCARS RAVIGO SL per participar 
en el contracte de serveis de transport adaptat de Granollers.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-  Publicar aquest desestiment al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província .



QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar a l'àrea econòmica departament de comptabilitat, per tal que s'anuli el document 
comptable AFUT 75235 corresponent a l'import de l'exercici 2016 (57.000,00 euros) i al mateix temps 
al Servei de Planificació i Control Pressupostari .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA    
CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS    
TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELTÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL    
SERVEI DE  TRANSPORT ADAPTAT A GRANOLLERS PER LSERVEI DE  TRANSPORT ADAPTAT A GRANOLLERS PER LSERVEI DE  TRANSPORT ADAPTAT A GRANOLLERS PER LSERVEI DE  TRANSPORT ADAPTAT A GRANOLLERS PER L''''ANYANYANYANY    2015201520152015,,,,    A ADJUDICARA ADJUDICARA ADJUDICARA 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 ,,,,    

Vist l'informe de data 10 de novembre emès pel cap de servei de Serveis Socials en el qual ha 
proposat la desestimació  de l'expedient de contractació anteriorment endegat per a la prestació del 
servei de transport adaptat a Granollers per als exercicis 2015 i 2016 i en el qual es justifica la 
necessitat d'iniciar un nou expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació del servei de trasnport 
adaptat a Granollers per al període de l'1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2015.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 57.000,00 euros ( IVA exempt), 
d'acord amb l'art. 20.1.15, de Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit , amb 
càrrec a la partida pressupostaria  H461.23330.22300.

Per un període executiu de 12 mesos, amb efectes des de la formalització del contracte,amb 
possibilitat de pròrroga de 12 mesos  més.
 
El valor estimat total del contracte es de 125.400,00 euros,  segons detall a continuació:
 
- Preu licitació contracte: 57.000,00 euros.
-Pròrroga contracte: 57.000,00 euros.
-Modificació contracte (20% de l'import de licitació):11.400,00 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Article 110  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.
Article 52 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel que fa a la �

designació del responsable del contracte.

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Iniciar l'expedient i autoritzar la despesa de la contractació del servei per a la prestació del 
transport adaptat de Granollers per als exercicis 2015 , mitjançant procediment obert, per a un import 
de 57.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària H461.23330.22300.

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.... Designar com a responsables del contracte, a la tècnica de serveis socials Candida Pérez 
Vileda  , d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.
 
QUARTQUARTQUARTQUART.     Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

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

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

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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