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HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers
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Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Aroa Ortego i Cobos
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Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Andrea Canelo Matito

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

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 
 
2222).-).-).-).-DESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIAL ....

La Junta de Govern Local resta assabentada de les sentències següents:

Sentencia  número 287/2014 de 25/11/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 9 de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs de procediment abreviat 261/2012-C presentat per RAÚL 
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SANZ PEÑARANDA

Sentencia  número 293/2014 de 25/11/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 9 de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs de procediment abreviat 295/2013-B presentat per 
MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ

Sentencia  número 304/2014 de 17/11/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 8 de 
Barcelona, en la qual s'estima parcialment el recurs de procediment abreviat 446/2013-D  presentat 
per PURIFICACIÓN ATALAYA SANCHEZ 

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓ,,,,AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS PERPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS PERPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS PERPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER    
LLLL''''ELABORACIÓ DELABORACIÓ DELABORACIÓ DELABORACIÓ D''''UNA PROPOSTA GENERAL DUNA PROPOSTA GENERAL DUNA PROPOSTA GENERAL DUNA PROPOSTA GENERAL D''''ACABAT I PINTAT DE LES FAÇANESACABAT I PINTAT DE LES FAÇANESACABAT I PINTAT DE LES FAÇANESACABAT I PINTAT DE LES FAÇANES    
INTERIORS I EXTERIORS DEL COMPLEX CULTURAL DE ROCA UMBERT DE GRANOLLERSINTERIORS I EXTERIORS DEL COMPLEX CULTURAL DE ROCA UMBERT DE GRANOLLERSINTERIORS I EXTERIORS DEL COMPLEX CULTURAL DE ROCA UMBERT DE GRANOLLERSINTERIORS I EXTERIORS DEL COMPLEX CULTURAL DE ROCA UMBERT DE GRANOLLERS,,,,    AAAA    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT ,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA

Els terrenys i edificacions de l’antiga empresa tèxtil Roca Umbert, són de titularitat municipal des de 
l’any 1993. L’any 2002 es redacta el Pla d’Usos on s’estableix el destí definitiu com a equipament 
cultural, el 2004 es redacta el Pla Director Arquitectònic i el maig del 2011 es redacta la Revisió 
d’aquest Pla.

D'acord amb l'informe emès pel Cap de l'Àrea Territorial,la titularitat dels equipaments adscrits i no 
adscrits amb delegació de funcions a GASL , segueix essent de l'Ajuntament ,i per tant,  les inversions 
i actuacions sobre aquest patrimoni, segueix essent competència municipal. Per la qual cosa i en vista 
de la necessitat de consolidar tot el recinte com a equipament de referència cultural de la ciutat, es 
pretén  millorar els espais i optimitzar el rendiment del recinte, mitjançant l' elaboració d'una  proposta 
d'' intervenció de tot el complex de Roca Umbert  d'acabat i pintat de les façanes i disseny dels 
elements de senyalització

Per tal d’homogeneïtzar el cromatisme del conjunt, s’ha cregut convenient definir en una proposta 
global l’acabat de les façanes i la senyalització de tot el recinte i de cada edifici en particular .

Per aquest motiu, s'inicia expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment 
negociat sense publicitat d 'un contracte de serveis relatiu a la redacció de la proposta general 
d’acabat de les façanes de les naus de Roca Umbert a l’interior i a l’exterior del recinte  i el disseny 
dels elements de senyalització informativa dels edificis i dels recorreguts a l’interior i a l’exterior del 
recinte, concretant materials, colors i situació.

El pressupost tipus  de la contractació es de 6.500,00 euros més 1.365,00 euros en concepte d'IVA, 
fent un total de 7.865,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària H330.15100.60906.

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 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 .

Atès que el responsable del contracte serà la senyora Teresa Rosich Bueso, arquitecte de 
l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

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

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

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

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

Article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

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

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

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

de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment 
obert.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei relatiu a la  redacció de la proposta 
general d’acabat de les façanes de les naus de Roca Umbert a l’interior i a l’exterior del recinte  i el 
disseny dels elements de senyalització informativa dels edificis i dels recorreguts a l’interior i a 
l’exterior del recinte, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte de serveis per la  redacció de la proposta general 
d’acabat de les façanes de les naus de Roca Umbert a l’interior i a l’exterior del recinte  i el disseny 
dels elements de senyalització informativa dels edificis i dels recorreguts a l’interior i a l’exterior del 
recinte,  per un import màxim de 6.500,00 euros més 1.365,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que 
fa un total de 7.865,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.60906 , de 
conformitat amb els fets i fonaments invocats.

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, 
tramitació ordinària.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-     Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.--.--.--.--Designar com a responsable del contracte a la senyora Teresa Rosich Bueso, arquitecte de 
l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR DDICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR DDICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR DDICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR D''''ESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIAESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIAESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIAESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIA    
DDDD''''OBRES SOL·LICITADA PER BIGAS GRUPOBRES SOL·LICITADA PER BIGAS GRUPOBRES SOL·LICITADA PER BIGAS GRUPOBRES SOL·LICITADA PER BIGAS GRUP ,,,,    SL UNIPERSONALSL UNIPERSONALSL UNIPERSONALSL UNIPERSONAL ,,,,    EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    2014201420142014----OMAOMAOMAOMA----996996996996

PrimerPrimerPrimerPrimer .... En data 17 de novembre de 2014, es va atorgar llicència urbanística d'obra major a Bigas 
Grup, SL Unipersonal, amb NIF número B61826392 i domicili fiscal al carrer Verge de Montserrat, 37 
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de La Roca del Vallès, per a les obres de millora del centre logístic del Centre comarcal del 
Tractament de Residus del Vallès Oriental, consistent en la construcció d'un mòdul prefabricat 
adossat a l'edificació principal, destinat a taller mecànic, reforma de l'edifici de vestuaris i menjador i 
millora dels accessos peatonals al complex situat al camí Ral, s/n, d'aquesta ciutat. (Exp. 
2014-OMA-996).

SegonSegonSegonSegon....    El 8 d'octubre de 2014 (registre d'entrada núm. 1.343), en la mateixa sol·licitud de llicència 
demana que aquesta obra sigui declarada d'especial interès i utilitat municipal, i que per tant, s'apliqui 
la bonificació de la quota de l'ICIO prevista en l'article 12 de l'O.F. 1.3 vigent.

El cost d'execució material de l'obra que consta en el projecte tècnic aportat, una vegada descomptats 
aquells conceptes que no han d'incloure's en la base imposable al efecte del càlcul de l'ICIO, resulta 
de 92.338,57 euros, sobre els que un tipus de gravamen del 3,451% dóna un impost de 3.186,60 
euros.

TercerTercerTercerTercer .... El dia 21 de novembre de 2014, l'arquitecte municipal va emetre el següent informe:
En el cas de les obres emparades per la llicència atorgada a l'expedient núm. 2014-OMA-996, hi 
concorren les següents circumstàncies:
Les obres s'executen responen a la necessitat de millorar les instal·lacions del centre logístic de 
tractament de residus, essent per tant d'abast comarcal, i en terrenys qualificats urbanísticament com 
a equipament  (sistema d'infraestructures). 
Que si bé la llicència està a nom de l 'empresa adjudicatària de les obres, el beneficiari de les obres és 
el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental .

 Per tot això,   i que atenent a la naturalesa de l'obra, es proposa declarar les obres de millora en eles proposa declarar les obres de millora en eles proposa declarar les obres de millora en eles proposa declarar les obres de millora en el    
centre logístic del Centre comarcal de Tractament de Residus del Vallès Orientalcentre logístic del Centre comarcal de Tractament de Residus del Vallès Orientalcentre logístic del Centre comarcal de Tractament de Residus del Vallès Orientalcentre logístic del Centre comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental    ((((ExpExpExpExp....    
2014201420142014----OMAOMAOMAOMA----996996996996)))),,,,    dddd''''especial interèsespecial interèsespecial interèsespecial interès,,,,    i aplicari aplicari aplicari aplicar----loslosloslos,,,,    d'acord amb el que s'ha exposat,    una bonificacióuna bonificacióuna bonificacióuna bonificació    
deldeldeldel    95959595%%%%    de la quota de lde la quota de lde la quota de lde la quota de l ''''impostimpostimpostimpost ,,,,    la qual resultaria dela qual resultaria dela qual resultaria dela qual resultaria de     159159159159,,,,33333333    euroseuroseuroseuros....
 
Quota inicial ..............................  3186,60 euros
Bonificació del 95%................. -3027,27 euros
Quota resultant ..........................    159,33 euros

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

L'article 12.1 de    l'Ordenança fiscal núm. 1.3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió plenària de dia 30 d'octubre de 2013, per l'exercici 
2014, estableix que de conformitat amb l'article 103.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran de bonificació les 
construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Bonificació fins a un 95% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històriques o de foment del treball. En aquests casos s'haurà de complir alguna de 
les condicions següents:
- Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament . 
- Que s'executi per entitats sense ànim de lucre o per iniciativa privada previ conveni de col·laboració 
signat amb l'Ajuntament.
- Delegar a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal i la 
graduació de la bonificació entre el 0% i el 95%.
- Per aquesta graduació de la bonificació es valorarà les circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l'ocupació i, l'oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. 
En qualsevol cas es tindrà en compte el volum de població  que es beneficiï de l 'obra i de la instal·lació 
de què es tracti, així com qualsevol altre interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui 
aplicar en aquell cas concret. Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar per instància, aportant els 
informes corresponents que justifiquin el percentatge de bonificació sol·licitat, i que hauran 
d'ajustar-se als que preveu aquesta ordenança. La bonificació s'haurà de sol·licitar, en qualsevol cas, 
abans de la finalització de l'obra. Si la sol·licitud s'efectua en un moment posterior, a l'inici de l'obra, és 
a dir, quan s'hagi acreditat la liquidació provisional de l'impost, no s'interromprà el procediment de 
recaptació de la liquidació i el subjecte passiu tindrà dret, si s'escau, a la devolució d'ingressos 
indeguts.
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Declarar d'especial interès les obres de millora en el centre logístic del Centre comarcal de 
Tractament de Residus del Vallès Oriental, situat al Camí Ral, s/n de Granollers (Exp. 2014-OMA-996)
, sol·licitada per Bigas Grup, SL Unipersonal, amb NIF número B61826392 i domicili fiscal al carrer 
Verge de Montserrat, 37 de La Roca del Vallès, ja que concorren circumstàncies de caràcter social i 
establir una bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la llicència 
d'obres sol·licitada el dia 8 d'octubre de 2014, d'acord amb l'informe transcrit a la part expositiva.

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

SOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULA

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR DDICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR DDICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR DDICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR D''''ESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIAESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIAESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIAESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIA    
DDDD''''OBRES SOL·LICITADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENTOBRES SOL·LICITADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENTOBRES SOL·LICITADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENTOBRES SOL·LICITADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT    
DDDD''''ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT     ((((SERVEIS TERRITORIALS AL MARESMESERVEIS TERRITORIALS AL MARESMESERVEIS TERRITORIALS AL MARESMESERVEIS TERRITORIALS AL MARESME----VALLÈS ORIENTALVALLÈS ORIENTALVALLÈS ORIENTALVALLÈS ORIENTAL)))),,,,    EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    
2014201420142014----OMEOMEOMEOME----628628628628

PrimerPrimerPrimerPrimer .... En data 30 de juny de 2014, es va atorgar llicència urbanística d'obra menor a la Generalitat 
de Catalunya – Departament d'Ensenyament (Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental), amb 
NIF número S0811001G i domicili fiscal al carrer Churruca, 90 de Mataró, per a les obres de 
Substitució de cels rasos de les aules, i millora de l'aïllament acústic a l'escola Mestres Montaña, 
situada al carrer Esteve Terrades núm. 62 de la ciutat. (Exp. 2014-OME-628).

El 9 de juliol de 2014, es va dictar la Resolució d'aprovació provisional de la quota de l'ICIO 
corresponent a aquesta obra, que fou de 242,17 euros (resultant d'aplicar el tipus 3,451% sobre la 
base imposable, en aquest cas, el pressupost que constava en el projecte tècnic aportat, i que 
ascendia a 7.017,27 euros.
La taxa per serveis urbanístics a liquidar, d'acord amb l'ordenança fiscal aplicable, era de 30,90 euros, 
que no es van liquidar en el moment de la sol.licitud de llicència.

SegonSegonSegonSegon....    El 21 de juliol de 2014 (registre d'entrada núm. 15.925), el senyor Josep-Vicent Garcia i 
Caurín, en condició de Director dels Serveis Territorials (Maresme-Vallès Oriental) del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat, presenta una instància en què sol·licita que l'obra de Substitució de 
cels rasos de les aules, i millora de l'aïllament acústic a l'escola Mestres Montaña,sigui declarada 
d'especial interès i utilitat municipal, i que per tant, s'eximeixi al seu promotor del pagament dels 
tributs que puguin gravar l'obra, en aquest cas ICIO i taxa, doncs la “placa d'obra” a Granollers no es 
liquida.

En posteriors escrits de l'11/08/2014 (registre d'entrada núm. 17.122) i del 12/11/2014 (registre 
d'entrada núm. 2014022284)  el senyor Josep-Vicent Garcia i Caurín reitera la seva petició del 21 de 
juliol.

TercerTercerTercerTercer .... El dia 20 de novembre de 2014, l'arquitecte municipal va emetre el següent informe:
En resposta a la sol·licitud que l'obra de Substitució de cels rasos de les aules, i millora de l'aïllament 
acústic a l'escola Mestres Montaña, sigui declarada d'especial interès i utilitat municipal , i que per tant, 
s'eximeixi al seu promotor del pagament dels tributs que puguin gravar l 'obra, cal informar que:
– Pel que fa a la taxa per serveis urbanístics, la qual es liquida per la prestació del servei o activitat 
municipal tècnica i administrativa que comporta la tramitació d'una llicència urbanística, l'article 6 de 
l'Ordenança Fiscal 2.2 vigent el 2014, estableix que no es concedirà cap exempció ni bonificació enno es concedirà cap exempció ni bonificació enno es concedirà cap exempció ni bonificació enno es concedirà cap exempció ni bonificació en    
llll''''exacció de la taxaexacció de la taxaexacció de la taxaexacció de la taxa ....
– Pel que fa a la quota de l'impost (ICIO) sobre construccions, instal·lacions i obres,
L'article 12 de l'Ordenança Fiscal 1.3 vigent, estableix que, de conformitat amb l'article 103.2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, gaudiran de bonificació les construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Bonificació fins a un 95% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històriques o de foment del treball. En aquests casos s'haurà de complir alguna de 
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les condicions següents:
- Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament .
- Que s'executi per entitats sense ànim de lucre o per iniciativa privada previ conveni de col·laboració 
signat amb l'Ajuntament.
S'estableix igualment que es delegarà a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial 
interès o utilitat municipal, i la graduació de la bonificació entre el 0 i el 95%. Per a l'aplicació del 
percentatge a bonificar, es realitzarà una valoració concreta de les circumstàncies socials, culturals, 
històrico-artístiques o de foment de l'ocupació, tenint en compte l'oportunitat i els interessos de la 
ciutat i de la població. En qualsevol cas, aquesta graduació tindrà en compte el volum de població que 
es beneficiï de l'obra o instal·lació que es tracti, així com qualsevol altre criteri d'interès municipal 
específic que hi concorri i es vulgui aplicar en aquell cas concret . 
En el cas de les obres emparades per la llicència atorgada a l'expedient núm. 2014-OME-628, hi 
concorren les següents circumstàncies:
Les obres s'executen per Infrastructures.cat a petició del propi Ajuntament, i responen a la necessitat 
de millorar l'acústica de les aules de música del centre, així com reduir el consum de l'edifici i que 
resulti més eficient, amb la incorporació d'aïllament en els fals sostres que han de millorar el confort 
en les aules afectades, d'acord amb les necessitats del centre educatiu.
Conclusió
D'acord amb el que s'ha exposat, es constata el següent:
– en les obres emparades per la llicència de Substitució de cels rasos de les aules, i millora de 
l'aïllament acústic a l'escola Mestres Montaña al carrer Esteve Terrades, 62 de la ciutat (Exp. 
2014-OME-628) hi concorren circumstàncies de caràcter social que permeten considerar-les 
d'especial interès en base al que es disposa en l 'article 12 de l'Ordenança Fiscal 1.3.
– les obres de referència es situen en terrenys qualificats urbanísticament com a sistema 
d'equipaments educatiu dels que n'és titular l'Ajuntament de Granollers, i les promou una 
administració pública.
i que atenent a la naturalesa de l'obra, es proposa declarar les obres dees proposa declarar les obres dees proposa declarar les obres dees proposa declarar les obres de    substitució de cels rasos desubstitució de cels rasos desubstitució de cels rasos desubstitució de cels rasos de    
les aulesles aulesles aulesles aules,,,,    i millora de li millora de li millora de li millora de l''''aïllament acústic a laïllament acústic a laïllament acústic a laïllament acústic a l''''escola Mestres Montañaescola Mestres Montañaescola Mestres Montañaescola Mestres Montaña    al carrer Esteve Terradesal carrer Esteve Terradesal carrer Esteve Terradesal carrer Esteve Terrades,,,,    62626262,,,,    
de la ciutatde la ciutatde la ciutatde la ciutat    ((((ExpExpExpExp....    2014201420142014----OMEOMEOMEOME----628628628628)))),,,,    dddd''''especial interèsespecial interèsespecial interèsespecial interès,,,,    i aplicari aplicari aplicari aplicar----loslosloslos,,,,    d'acord amb el que s'ha exposat,    
una bonificació deluna bonificació deluna bonificació deluna bonificació del     95959595%%%%    de la quota de lde la quota de lde la quota de lde la quota de l ''''impostimpostimpostimpost ,,,,    la qual resultaria dela qual resultaria dela qual resultaria dela qual resultaria de     12121212,,,,11111111    euroseuroseuroseuros....
Quota inicial ..............................  242,17 euros
Bonificació del 95%................. -230,06 euros
Quota resultant ..........................    12,11 euros

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

L'article 12.1 de    l'Ordenança fiscal núm. 1.3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió plenària de dia 30 d'octubre de 2013, per l'exercici 
2014, estableix que de conformitat amb l'article 103.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran de bonificació les 
construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Bonificació fins a un 95% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històriques o de foment del treball. En aquests casos s'haurà de complir alguna de 
les condicions següents:
- Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament . 
- Que s'executi per entitats sense ànim de lucre o per iniciativa privada previ conveni de col·laboració 
signat amb l'Ajuntament.
- Delegar a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal i la 
graduació de la bonificació entre el 0% i el 95%.
- Per aquesta graduació de la bonificació es valorarà les circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l'ocupació i, l'oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. 
En qualsevol cas es tindrà en compte el volum de població  que es beneficiï de l 'obra i de la instal·lació 
de què es tracti, així com qualsevol altre interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui 
aplicar en aquell cas concret. Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar per instància, aportant els 
informes corresponents que justifiquin el percentatge de bonificació sol·licitat, i que hauran 
d'ajustar-se als que preveu aquesta ordenança. La bonificació s'haurà de sol·licitar, en qualsevol cas, 
abans de la finalització de l'obra. Si la sol·licitud s'efectua en un moment posterior, a l'inici de l'obra, és 
a dir, quan s'hagi acreditat la liquidació provisional de l'impost, no s'interromprà el procediment de 
recaptació de la liquidació i el subjecte passiu tindrà dret, si s'escau, a la devolució d'ingressos 
indeguts.
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Declarar d'especial interès les obres de substitució de cels rasos de les aules, i millora 
de l'aïllament acústic a l'escola Mestres Montaña al carrer Esteve Terrades, 62, de la ciutat (Exp. 
2014-OME-628), sol·licitada per la Generalitat de Catalunya – Departament d'Ensenyament (Serveis 
Territorials al Maresme-Vallès Oriental), amb NIF número S0811001G i domicili fiscal al carrer 
Churruca, 90 de Mataró, ja que concorren circumstàncies de caràcter social i establir una bonificació 
del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la llicència d'obres sol·licitada el dia 
21 de juliol de 2014, d'acord amb l'informe transcrit a la part expositiva.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR DDICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR DDICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR DDICTAMEN RELATIU A APROVAR DECLARAR D''''ESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIAESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIAESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIAESPECIAL INTERÈS LA LLICÈNCIA    
DDDD''''OBRES SOL·LICITADA PER LA FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERSOBRES SOL·LICITADA PER LA FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERSOBRES SOL·LICITADA PER LA FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERSOBRES SOL·LICITADA PER LA FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS,,,,    EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    
2014201420142014----OMEOMEOMEOME----586586586586

PrimerPrimerPrimerPrimer .... En data 23 de juny de 2014, es va atorgar llicència urbanística d'obra menor a la FUNDACIÓ 
HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS, amb NIF número G08264087 i domicili fiscal a l'av. Francesc 
Ribas, s/n, de Granollers, per a les obres de reforma de dos quiròfans en planta primera per a 
adequar-los a la classificació ISO 7 (Exp. 2014-OME-586).

El 22 de juliol de 2014, es va dictar la Resolució d'aprovació provisional de la quota de l'ICIO 
corresponent a aquesta obra, que fou de 5.200,18 euros (resultant d'aplicar el tipus 3,451% sobre la 
base imposable, en aquest cas, el pressupost que constava en el projecte tècnic aportat, i que 
ascendia a 150.686,15 euros.

SegonSegonSegonSegon....    El 20 de novembre de 2014 (registre d'entrada núm. 2014022891), la senyora Carme Padullés 
Garcia, en condició de Directora Econòmica i de Serveis de la Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers, presenta una instància en la què sol·licita que l'obra de reforma dels dos quiròfans de 
planta primera de l'hospital, sigui declarada d'especial interès i utilitat municipal, i s'apliqui una 
bonificació del 95% a la quota de l'impost (ICIO) que ha derivat de la concessió d'aquesta llicència.

TercerTercerTercerTercer .... El dia 20 de novembre de 2014, l'arquitecte municipal va emetre el següent informe:

En el cas de les obres emparades per la llicència atorgada a l'expedient núm. 2014-OME-586, hi 
concorren les següents circumstàncies:

Les obres consisteixen en l'adequació a la classificació ISO 7 de dos quiròfans de planta 
primera, i d'aquesta manera, tenir la possibilitat de realitzar intervencions de Cirurgia Major 
Ambulatòria en el centre hospitalari de la nostra ciutat .

Aquest fet evidencia la necessitat i oportunitat de les obres, així com es constata el volum de 
població que se'n beneficia de les mateixes, que s'estén a un àmbit comarcal.

Conclusió
D'acord amb el que s'ha exposat, es constata el següent:
– en les obres emparades per la llicència de reforma de dos quiròfans de la planta primera, per tal 
d'adequar-los a la classificació ISO7, al carrer Francesc Ribes, sn de la ciutat (Exp. 2005-OME-586) hi 
concorren circumstàncies de caràcter social que permeten considerar -les d'especial interès en base al 
que es disposa en l'article 12 de l'Ordenança Fiscal 1.3.
– les obres de referència es situen en terrenys qualificats urbanísticament com a sistema 
d'equipaments sanitari, dels quals n'és titular a Fundació Hospital Asil de Granollers . 
– el promotor de les mateixes és una entitat sense ànim de lucre que compta amb diferents convenis 
amb l'Ajuntament de Granollers,
i que atenent a la naturalesa de l'obra, i el volum de població en gaudeix, es proposa declarar leses proposa declarar leses proposa declarar leses proposa declarar les    
obresobresobresobres    reforma de dos quiròfans de la planta primera de lreforma de dos quiròfans de la planta primera de lreforma de dos quiròfans de la planta primera de lreforma de dos quiròfans de la planta primera de l''''Hospital de GranollersHospital de GranollersHospital de GranollersHospital de Granollers,,,,    per talper talper talper tal    
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dddd''''adequaradequaradequaradequar----los a la classificació ISOlos a la classificació ISOlos a la classificació ISOlos a la classificació ISO7777    al carrer Francesc Ribesal carrer Francesc Ribesal carrer Francesc Ribesal carrer Francesc Ribes,,,,    sn de la ciutatsn de la ciutatsn de la ciutatsn de la ciutat    ((((ExpExpExpExp....    
2005200520052005----OMEOMEOMEOME----586586586586)))),,,,    dddd''''especial interèsespecial interèsespecial interèsespecial interès,,,,    i aplicari aplicari aplicari aplicar----loslosloslos,,,,    d'acord amb el que s'ha exposat,    una bonificacióuna bonificacióuna bonificacióuna bonificació    
deldeldeldel    95959595%%%%    de la quota de lde la quota de lde la quota de lde la quota de l ''''impostimpostimpostimpost ,,,,    la qual resultaria dela qual resultaria dela qual resultaria dela qual resultaria de     260260260260,,,,00000000    euroseuroseuroseuros....
 
Quota inicial ..............................  5.200,18 euros
Bonificació del 95%................. -4.940,18 euros
Quota resultant ..........................     260,00 euros

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

L'article 12.1 de    l'Ordenança fiscal núm. 1.3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió plenària de dia 30 d'octubre de 2013, per l'exercici 
2014, estableix que de conformitat amb l'article 103.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran de bonificació les 
construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Bonificació fins a un 95% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històriques o de foment del treball. En aquests casos s'haurà de complir alguna de 
les condicions següents:
- Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament . 
- Que s'executi per entitats sense ànim de lucre o per iniciativa privada previ conveni de col·laboració 
signat amb l'Ajuntament.
- Delegar a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal i la 
graduació de la bonificació entre el 0% i el 95%.
- Per aquesta graduació de la bonificació es valorarà les circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l'ocupació i, l'oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. 
En qualsevol cas es tindrà en compte el volum de població  que es beneficiï de l 'obra i de la instal·lació 
de què es tracti, així com qualsevol altre interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui 
aplicar en aquell cas concret. Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar per instància, aportant els 
informes corresponents que justifiquin el percentatge de bonificació sol·licitat, i que hauran 
d'ajustar-se als que preveu aquesta ordenança. La bonificació s'haurà de sol·licitar, en qualsevol cas, 
abans de la finalització de l'obra. Si la sol·licitud s'efectua en un moment posterior, a l'inici de l'obra, és 
a dir, quan s'hagi acreditat la liquidació provisional de l'impost, no s'interromprà el procediment de 
recaptació de la liquidació i el subjecte passiu tindrà dret, si s'escau, a la devolució d'ingressos 
indeguts.

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 .... Declarar d'especial interès les obres de reforma de dos quiròfans en planta primera de 
l'hospital situat a l'av. Francesc Ribas, s/n, de Granollers, per a adequar-los a la classificació ISO 7 
(Exp. 2014-OME-586), sol·licitada  per la FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS, amb NIF 
número G08264087 i domicili fiscal a l'av. Francesc Ribas, s/n, de Granollers, ja que concorren 
circumstàncies de caràcter social i establir una bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres de la llicència d'obres sol·licitada el dia 20 de novembre de 2014, d'acord amb 
l'informe transcrit a la part expositiva.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
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DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Societat Coral Amics de la Unió, per un import de 3.000,00 € destinada a la Subvenció Coral 
Amics de la Unió. Projectes Carles Riera 2013/2014.

En data 30 de setembre de 2014 i amb número de registre d'entrada 19462 el senyor Josep Vila i 
Jover, director artístic, presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de la subvenció 
prevista al Pressupost municipal:

-  Programació del projecte amb un pressupost de 14.946,71€
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

L'informe emès en data 6 d'octubre de 2014 per la cap del Servei d'Educació indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció, difusió i 
pràctica musical, potenciar les manifestacions artístiques, que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

… 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...

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

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

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

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

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de 
les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari apareguin 
determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost. 
2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats o 
depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa específica 
que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest reglament, llevat 
en el que afecti a l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència .  
3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.
En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions. 

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Societat Coral Amics de la Unió amb NIF 
G58327438, per un import de 3.000,00 € destinada a subvencionar part de la despesa que genera la 
realització del projecte musical El Conte de Nadal d'Albert Guinovart de 14.946,71 €, el que 
representa un finançament del 20,07 % del cost de l’activitat. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 3.000,00 € amb càrrec a 
la partida H417.32512.48310 del vigent Pressupost. 

TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat Societat Coral Amics de la Unió que regula 
l'atorgament d'aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, I  LA SOCIETAT CORAL 
AMICS DE LA UNIÓ  PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE  EL CONTE DE NADAL DEL CONTE DE NADAL DEL CONTE DE NADAL DEL CONTE DE NADAL D''''ALBERTALBERTALBERTALBERT    
GUINOVARTGUINOVARTGUINOVARTGUINOVART

Granollers, 

REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número P0809500B,  facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data 21 d'octubre de 2014 per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la 
secretària general, senyora Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.
El  senyor Josep Vila Jover, amb NIF 52157420-K, que actua en nom propi i representació de la Societat 
Coral Amics de la Unió, amb CIF G-58327438, amb domicili social al C/ de Travesseres, 20, 08401 
Granollers.
Es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar el present conveni de col·laboració en les 
qualitats en què actuen, i

MANIFESTEN

I.- Que l'entitat Societat Amics de la Unió, en endavant l'entitat beneficiària és  una entitat granollerina amb 
una llarga tradició en l'ensenyament musical, en l'organització i producció d'espectacles musicals i en la 
difusió de la música a tota la ciutadania. Amics de la Unió s'ha caracteritzat al llarg d'aquests anys per la 
seva implicació en apropar la música a un ampli ventall de la població, promovent la participació de molts 
ciutadans  en els seus muntatges i cercant complicitats amb altres entitats . 

II.- Que l'entitat beneficiària  dins de la seva activitat ordinària contribueix a la programació del  PROJECTE 
CARLES RIERA,  amb l'organització EL CONTE DE NADAL D'ALBERT GUINOVART que s'anirà 
desenvolupant en diferents fases, al llarg de l'any 2014.

III.-  Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l’entitat beneficiària en les activitats culturals i musicals de la ciutat   i en la vida associativa del 
municipi i vol fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les 
entitats del municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció i difusió de la cultura i de l'activitat 
musical a la nostra ciutat i al nostre país , que alhora és una finalitat pública.

IV.- Que l'Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquesta vila de l'entitat beneficiària des de la seva 
creació, i considera que ha de participar en la programació del  Projecte Carles RieraProjecte Carles RieraProjecte Carles RieraProjecte Carles Riera     i se l'ha de recolzar per 
mitjà de conveni en l'organització de l'espectacle  EL CONTE DE NADAL D'ALBERT GUINOVART.
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PACTENPACTENPACTENPACTEN

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

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L’activitat subvencionada és la prevista en el projecte  presentat al registre general de l’Ajuntament de 
Granollers en data 30 de setembre de 2014 i amb núm de registre 19462:    El Conte de Nadal dEl Conte de Nadal dEl Conte de Nadal dEl Conte de Nadal d''''AlbertAlbertAlbertAlbert     
GuinovartGuinovartGuinovartGuinovart ....    Projecte pedagògic musicalProjecte pedagògic musicalProjecte pedagògic musicalProjecte pedagògic musical ....
Aquesta activitat es durà a terme  al llarg del  2014.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de  14.946,71€ corresponents a:

Textos 526,65€
Management 370,25€
Direcció 2.000,00€
Lloguer teatre 2.688,98€
Orquestra 5.747,50€
Enregistrament 2.000,00€
Composició 1.613,33€

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat  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 a la realització de  l 'activitat   esmentada és 
de 3000€, el que representa un finançament del  20,07% % del cost de l’activitat (14.946,71€).

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 l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiària

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

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

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.

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 
31 de març de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de 
la seva concessió i perdrà el dret d’exigir -la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada.

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

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

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

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

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

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

QUART. Indicar a l'entitat Societat Coral Amics de la Unió que el servei gestor de la subvenció 
atorgada serà el Servei d'Educació i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
dels pactes del conveni de col·laboració serà la cap del Servei d 'Educació.

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

SISÈ. Notificar aquest acord a l'entitat Societat Coral Amics de la Unió i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ENTITAT RUMB ASSOCIACIÓ MUSICALENTITAT RUMB ASSOCIACIÓ MUSICALENTITAT RUMB ASSOCIACIÓ MUSICALENTITAT RUMB ASSOCIACIÓ MUSICAL

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2014 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat RUMB Associació Musical, per un import de 3.000,00 € destinada a Subvenció Rumb. Projecte 
Carles Riera 13-14.

En data 1 d'octubre de 2014 i amb número de registre d’entrada 19609 el senyor David Morella Carrió, 
que actua com a representant de l’entitat RUMB Associació Musical, presenta la següent 
documentació i sol·licita l’atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

-  Programació del projecte amb un pressupost de 3.000€
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

L’informe emès en data 6 d'octubre de 2014 per la cap del Servei d'Educació indica que s’ha valorat la 
documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció, difusió i 
pràctica musical, potencia les manifestacions artístiques, que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

… 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...

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat RUMB Associació Musical amb NIF 
G64262082, per un import de 3.000,00 € destinada a subvencionar part de la despesa que genera la 
realització de les activitats musicals descrites en el conveni de 3.000,00€, el que representa un 
finançament del 100% del cost de l’activitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 3.000,00 € amb càrrec a 
la partida H417.32512.48313 del vigent Pressupost.

TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat RUMB Associació Musical que regula 
l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L''''ASSOCIACIÓ RUMBASSOCIACIÓ RUMBASSOCIACIÓ RUMBASSOCIACIÓ RUMB    
PER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ D ''''ACTIVITATS MUSICALS DINS DEL PROJECTE CARLES RIERAACTIVITATS MUSICALS DINS DEL PROJECTE CARLES RIERAACTIVITATS MUSICALS DINS DEL PROJECTE CARLES RIERAACTIVITATS MUSICALS DINS DEL PROJECTE CARLES RIERA

Granollers, 

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número P0809500B, facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data 21 d'octubre de 2014 per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la 
secretària general, senyora Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

El  senyor David Morella Carrió, amb NIF 52162472J que actua en nom propi i representació de l'entitat  
Rumb Associació Musical, amb CIF G-64262082, amb domicili social al C/ Sant Josep  63 de Les 
Franqueses del Vallès i amb delegació de la seva seu a Granollers al C / Primer Marqués de Les Franqueses 
50 de Granollers.

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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

I.- Que l'entitat RUMB, Associació Musical, en endavant l'entitat beneficiària, és una entitat granollerina 
musical i cultural que gestiona el CUB d'assaig musical de Roca Umbert. L'associació vol promoure la 
pràctica de la música entre els joves músics que no tenen possibilitats de fer-ho. I fomentar la formació, la 
creació, l'exhibició i la difusió de la música popular de Granollers .

II.- Que l'entitat beneficiària  dins de la seva activitat ordinària contribueix a la programació del  PROJECTE 
CARLES RIERA,  amb l'organització de diferents activitats :
- Jornada CUB: 6 hores de Rock a Umbert
- Assessorament a grups musicals emergents

III.-  Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l’entitat beneficiària en les activitats culturals i musicals de la ciutat   i en la vida associativa del 
municipi i vol fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les 
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entitats del municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció i difusió de la cultura i de l'activitat 
musical a la nostra ciutat i al nostre país , que alhora és una finalitat pública.

IV.- Que l'Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquesta vila de l'entitat beneficiària des de la seva 
creació, i considera que ha de participar en la programació del  Projecte Carles RieraProjecte Carles RieraProjecte Carles RieraProjecte Carles Riera     i se l'ha de recolzar per 
mitjà de conveni en l'organització de les activitats:
- Jornada CUB: 6 hores de Rock a Umbert
- Assessorament a grups musicals emergents

PACTENPACTENPACTENPACTEN

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

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L’activitat subvencionada és la prevista en el projecte  presentat al registre general de l’Ajuntament de 
Granollers en data 1 d'octubre de 2014 i amb núm. de registre 19609:    
- Jornada CUB: 6 hores de Rock a Umbert
- Assessorament a grups musicals emergents

Aquesta activitat es durà a terme  al llarg del  2014.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de  3.000€ corresponents a:

- Jornada CUB: 6 hores de Rock a Umbert 1.200€
- Assessorament a grups musicals emergents 1.800€

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat  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 subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització de  l 'activitat   esmentada és 
de 3000€, el que representa un finançament del  100 % del cost de l’activitat.

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 l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiària

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

Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . �

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

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

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

ajudes, ingressos o recursos que financiïn l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot 
cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció .
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la �
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finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control . 
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents �

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

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

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

El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats �

a l’entitat pel servei municipal corresponent . 

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.

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 
31 de març de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 

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

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

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

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

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

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

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi instat per la pròpia �

entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent. 

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

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

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

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

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

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

QUART. Indicar a l’entitat RUMB Associació Musical que el servei gestor de la subvenció atorgada 
serà el Servei d'Educació i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes 
del conveni de col·laboració serà la cap del Servei d 'Educació.

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

SISÈ. Notificar aquest acord a l'entitat RUMB Associació Musical i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ENTITAT ASSOCIACIÓ AMICS DE LENTITAT ASSOCIACIÓ AMICS DE LENTITAT ASSOCIACIÓ AMICS DE LENTITAT ASSOCIACIÓ AMICS DE L''''ORQUESTRAORQUESTRAORQUESTRAORQUESTRA     
DE CAMBRA DE GRANOLLERSDE CAMBRA DE GRANOLLERSDE CAMBRA DE GRANOLLERSDE CAMBRA DE GRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2014 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat Associació Amics de l'Orquestra de Cambra de Granollers, per un import de 3.000,00 € 
destinada a Subvenció Orquestra de Cambra de Granollers Projecte Carles Riera 13-14.

En data 30 de setembre de 2014 amb número de registre d’entrada 19460 el senyor Josep Marquès 
Baró, president de l’entitat Associació Amics de l'Orquestra de Cambra de Granollers presenta la 
següent documentació i sol·licita l’atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

-  Programació del projecte amb un pressupost de 3.000,00€.
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

L’informe emès en data 6 d'octubre per la cap del Servei d'Educació indica que s’ha valorat la 
documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de, difusió 
i pràctica musical, potencia les manifestacions artístiques, alhora que és una finalitat pública.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

… 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.  ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Associació Amics de l'Orquestra de Cambra 
de Granollers amb CIF G65718124, per un import de 3.000,00 € destinada a la realització del projecte 
musical Educació, Música i Ciutat de 3000 €, el que representa un finançament del 100 % del cost de 
l’activitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 3.000,00 € amb càrrec a 
la partida H417.32512.48308 del vigent Pressupost. 

TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Amics de l'Orquestra de 
Cambra que regula l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a 
continuació:

""""CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    I  LI  LI  LI  L''''ORQUESTRA DEORQUESTRA DEORQUESTRA DEORQUESTRA DE    
CAMBRA DE GRANOLLERSCAMBRA DE GRANOLLERSCAMBRA DE GRANOLLERSCAMBRA DE GRANOLLERS        PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTEPER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTEPER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTEPER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE::::    EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ,,,,    MÚSICA IMÚSICA IMÚSICA IMÚSICA I    
CIUTATCIUTATCIUTATCIUTAT

Granollers, 

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número P0809500B,  facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data 21 d'octubre de 2014 per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la 
secretària general, senyora Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

El senyor Josep Marquès Baró, president de l'Associació Amics de l’Orquestra  de Cambra de Granollers 
(OCGr), amb NIF G65718124.

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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

I.- Que l'entitat , en endavant l'entitat beneficiària és  una entitat granollerina amb una llarga tradició en la 
pràctica i la difusió de la música, en l'organització i producció d'espectacles musicals i en la promoció de la 
cultura musical a tota la ciutadania. L' Associació Amics de l'Orquestra de Cambra de Granollers  s'ha 
caracteritzat al llarg d'aquests anys per la seva implicació en apropar la música a un ampli ventall de la 
població, promovent la participació de molts ciutadans  en els seus muntatges i cercant complicitats amb 
altres entitats. 

II.- Que l'entitat beneficiària  dins de la seva activitat ordinària contribueix a la programació del  PROJECTE 
CARLES RIERA,  amb l'organització del projecte: Educació, Música i Ciutat que s'anirà desenvolupant en 
diferents fases, al llarg de l'any 2014.

III.-  Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l’entitat beneficiària en les activitats culturals i musicals de la ciutat   i en la vida associativa del 
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municipi i vol fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les 
entitats del municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció i difusió de la cultura i de l'activitat 
musical a la nostra ciutat i al nostre país , que alhora és una finalitat pública.

IV.- Que l'Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquesta vila de l'entitat beneficiària des de la seva 
creació, i considera que ha de participar en la programació del  Projecte Carles RieraProjecte Carles RieraProjecte Carles RieraProjecte Carles Riera     i se l'ha de recolzar per 
mitjà de conveni en el desenvolupament del projecte : Educació, Música i Ciutat.

PACTENPACTENPACTENPACTEN

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L’activitat subvencionada és la prevista en el projecte  presentat al registre general de l’Ajuntament de 
Granollers en data 30 de setembre de 2014 i amb núm. de registre 19462:    Projecte EducacióProjecte EducacióProjecte EducacióProjecte Educació,,,,    Música iMúsica iMúsica iMúsica i    
CiutatCiutatCiutatCiutat ....
El desenvolupament del projecte es durà a terme al llarg del  2014.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l’activitat subvencionada és de 3.000€ corresponents a les despeses de: xerrades, dossiers 
pedagògics,visites comentades de les escoles i classes magistrals .

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat  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 subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització de  l 'activitat   esmentada és 
de 3000€, el que representa un finançament del  100 % del cost de l’activitat.
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 l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiària
Són obligacions de l’entitat beneficiària les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers 
i en concret: 

Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . �

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

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

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

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

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

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

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

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

El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats �
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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.

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 
31 de març de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.
Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres �

subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb 
indicació de l’import i procedència.

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

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

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

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

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi instat per la pròpia �

entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent. 

NovèNovèNovèNovè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció
L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de 
la seva concessió i perdrà el dret d’exigir -la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada.

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

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

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

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

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

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

QUART. Indicar a l’entitat Associació Amics de l'Orquestra de Cambra que el servei gestor de la 
subvenció atorgada serà el Servei d'Educació i en concret, la persona responsable del seguiment i 
compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà la cap del Servei d'Educació.

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

SISÈ. Notificar aquest acord a l'entitat Associació Amics de l'Orquestra de Cambra i al servei de 
Tresoreria.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA ALATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA ALATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA ALATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL    
CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCLUB ATLÈTIC GRANOLLERS I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCLUB ATLÈTIC GRANOLLERS I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCLUB ATLÈTIC GRANOLLERS I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Club Atlètic Granollers, per un import de 5.000,00 € destinada a una subvenció pel Cros 
Internacional Ciutat de Granollers.

En data 25 de març de 2014 i amb número de registre d'entrada núm. 5878 el senyor Joan Villuendas i 
Bornau, vice-president del Club Atlètic Granollers, presenta la següent documentació i sol·licita 
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l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

-  Document de sol·licitud de subvenció i explicació de l’esdeveniment .

L'informe emès en data 20 de novembre pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l 'entitat té per objecte la promoció de l'esport, 
mitjançant la celebració del 48è Cross Internacional Ciutat de Granollers, que alhora és una finalitat 
pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

… 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...

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

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

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

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

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

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

a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb l'assignació 
pressupostària.
b) Crèdit pressupostari al què s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en el 
seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals. 
d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i 
bestretes, així com el règim de garanties que, en 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 ::::    
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PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club Atlètic Granollers amb NIF 
G59500538, per un import de 5.000,00 € destinada a la realització del 48è Cross Internacional Ciutat 
de Granollers que compta amb un pressupost de despesa de 30.000 euros,  el que representa un 
finançament del  16,66 % del cost de l’activitat. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 5.000,00 € amb càrrec a 
la partida H421 34150 48404 del vigent Pressupost. 

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

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT  CLUB 
ATLÈTIC GRANOLLERS  PER  LA CELEBRACIÓ DELATLÈTIC GRANOLLERS  PER  LA CELEBRACIÓ DELATLÈTIC GRANOLLERS  PER  LA CELEBRACIÓ DELATLÈTIC GRANOLLERS  PER  LA CELEBRACIÓ DEL    48484848è CROSS INTERNACIONAL CIUTAT DEè CROSS INTERNACIONAL CIUTAT DEè CROSS INTERNACIONAL CIUTAT DEè CROSS INTERNACIONAL CIUTAT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Granollers, .. de novembre  de 2014  

                                                                     

 REUNITS

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

De l'altra part, el senyor Joan Cutrina i Martí  president del club Atlètic Granollers, que actua en 
representació d’aquesta entitat amb NIF número G-59500538 facultat per l’article 34  dels estatuts que 
regeixen l’entitat per a la formalització d 'aquest acte.

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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Que l'entitat Club Atletisme Granollers , en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat del municipi 
que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus esportiu  i en concret, la 
organització i celebració de entre altres , el Cross Internacional Ciutat de Granollers.

SegonSegonSegonSegon.... Que l'entitat beneficiària dins de l'àmbit de la seva activitat ordinària, vol rebre col·laboració de 
l'Ajuntament de la ciutat per poder fer front a les despeses del 48è Cross Internacional Ciutat de Granollers 
de 2014 en els termes que es recullen en la documentació presentada al registre general de l'Ajuntament de 
Granollers en data  25 de març de 2014 amb una despesa prevista per a l 'exercici 2014 de 30.000 €.

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

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

PACTENPACTENPACTENPACTEN

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

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

L'activitat subvencionada és la prevista en el documents presentats en el registre general de l 'Ajuntament de 
Granollers en data 25 de març de 2014 i en concret, amb la organització i celebració del 48è Cross 
Internacional Ciutat de Granollers   

Aquesta activitat es durà a terme el dia 7 de desembre de 2014. 

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de  30.000  euros corresponents a : 

Despeses:

Compra de material 6.000
Recursos humans 1.000
Publicitat 5.000
Prestació de serveis 8.000
Arbitratges 2.000
Dietes 6.000
Serveis mèdics 2.000

TOTALTOTALTOTALTOTAL 30303030....000000000000

Ingressos

Subvenció Ajuntament 12.500
Altres subvencions 7.500
patrocinadors 10.000

TOTALTOTALTOTALTOTAL 30303030....000000000000

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 nominativa atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del 48è Cross 
Internacional Ciutat de Granollers l és de 5.000 euros, el que representa un finançament del 16,66 % del 
cost de l’activitat.

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

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

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

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

Utilització Pistes municipals d’atletisme 600,00 €

600600600600,,,,00000000    €€€€
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SisèSisèSisèSisè....    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària

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

Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . �

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

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

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

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

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

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

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

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

El logotip de l’Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran �

facilitats a l'entitat pel servei municipal corresponent .

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l’Ajuntament de 
Granollers per un import de  5.000 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció

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

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.
Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres �

subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb 
indicació de l’import i procedència.

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

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

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

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

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

DesèDesèDesèDesè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    

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

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

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

DotzèDotzèDotzèDotzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

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

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ACTA DE RECEPCIÓACTA DE RECEPCIÓACTA DE RECEPCIÓACTA DE RECEPCIÓ,,,,    RETORNAR LA FIANÇA IRETORNAR LA FIANÇA IRETORNAR LA FIANÇA IRETORNAR LA FIANÇA I        
LIQUIDAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORTLIQUIDAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORTLIQUIDAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORTLIQUIDAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT,,,,MUNTATGE I DESMUNTATGEMUNTATGE I DESMUNTATGEMUNTATGE I DESMUNTATGEMUNTATGE I DESMUNTATGE    
DDDD''''INFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURESINFRAESTRUCTURES ,,,,    ADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT A LADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT A LADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT A LADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT A L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
DIMAS EMPRESA DDIMAS EMPRESA DDIMAS EMPRESA DDIMAS EMPRESA D ''''INSERCIÓ SOCIAL SINSERCIÓ SOCIAL SINSERCIÓ SOCIAL SINSERCIÓ SOCIAL S ....LLLL

La Junta de Govern Local,  del dia 14 de maig de 2013, va aprovar el dictamen relatiu a modificar el 
contracte de servei per al transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats i 
altres, amb execució d'un projecte d'inserció sòciolaboral formalitzat amb l'empresa DIMAS 
EMPRESA D'INSERCIÓ SOCIAL S.L, en el sentit d'ampliar el servei per el suport a activitats del 
Servei de Cultura i del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers per un import màxim de 
5.934,71 euros més 1.246,29 euros en concepte d'IVA (21%), fent un total de 7.181,00 euros,que 
suposa un 6,46 % d'ampliació respecte a l'import adjudicat i que sumat a les anteriors modificacions, 
8,97%, fa un total de 15,43 % de l'import adjudicat, i va aprovar la pròrroga del contracte per un import 
màxim de 106.101,23 euros, més 22.281,26 euros corresponents a l'IVA, fent un total de 128.382,49 
euros,d'acord amb els preus unitaris adjudicats.

En data  25 de juliol de 2014, es va formalitzar l'acta de recepció,  donant-se per executat el servei  
amb un preu total final de l'execució de 212.202,46 euros. 

En data 28 de maig de 2014, núm. de registre d'entrada GEN140292SA, DIMAS EMPRESA 
D'INSERCCIÓ SOCIAL, SL, sol·licita el retorn de la garantia de l'expedient 14/2012, atès que en data 
30 d'abril de 2012 van ingressar la quantitat de 4.595,97 € en concepte de garantia definitiva del 
contracte de serveis de transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures,  (ref comptable 
IEF201200031744).

3.- D'acord amb l'informe emès per el Cap de l'Àrea de Serveis a la Persona, de data 10 de novembre 
de 2014, i d'acord amb l'article 222 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic , es proposa:

Aprovar l'acta favorable del contracte de serveis  per al transport, muntatge i desmuntatge �

d'infraestructures i suport a activitats i altres, amb execució d'un projecte d'inserció sòciolaboral, 
forrmalitzada per l'empresa adjudicatària i l 'Ajuntament de Granollers en data 25 de juliol de 2014 i 
que s'adjunta a aquest acord.

Aprovar la liquidació del contracte de serveis  per al transport, muntatge i desmuntatge �

d'infraestructures i suport a activitats i altres, amb execució d'un projecte d'inserció sòciolaboral, 
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per un import de 212.202,46 euros, IVA exclòs,  i alliberar  la quantitat restant de 2.209,61 euros 
en concepte d'import no disposat dels següents documents comptables, d'acord amb el quadre 
següent:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DOCUMENT COMPTABLE IMPORT A ALLIBERAR
  H301.16000.22300 7836 3,74

H352.17220.22699 7869 0,17
   H353.17110.22609 7874 504,84
   H403.23210.22606 7878 151,25
   H417.32510.21200 7909 128,18
   H419.32210.21200 7915 128,18
   H420.34000.22609 7919 37,66
   H431.33430.22609 7950 72,08
   H432.33310.22699 20706 512,71
   H435.33322.22609 597 246,17
   H441.33721.22609 20704 219,47

H450.3110.22699 7969 205,08
TOTAL 2.209,61

Estimar la devolució de la fiança dipositada per l'empresa DIMAS EMPRESA D'INSERCCIÓ �

SOCIAL, SL en concepte de garantia del contracte de  serveis  per al transport, muntatge i 
desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats i altres, amb execució d'un projecte d'inserció 
sòciolaboral, per import de 4.595,97 €   euros (ref. comptable IEF201200031744), atès que ha tra
nscorregut el termini de garantia establert al Plec de clàusules administratives particulars .

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

Article 102 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 devolució i cancel·lació de les garanties .

Article 222 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 recepció de la prestació i liquidació del 
contracte.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....        Aprovar l'acta favorable de recepció del  contracte de serveis  per al transport, muntatge i 
desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats i altres, amb execució d'un projecte d'inserció 
sòciolaboral, forrmalitzada per l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament de Granollers en data 25 de juliol 
de 2014 i que s'adjunta a aquest acord.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Aprovar la liquidació del contracte de serveis  per al transport, muntatge i desmuntatge 
d'infraestructures i suport a activitats i altres, amb execució d'un projecte d'inserció sòciolaboral, per 
un import de 212.202,46 euros, IVA exclòs,  i alliberar  la quantitat restant de 2.209,61 euros en 
concepte d'import no disposat dels següents documents comptables, d'acord amb el quadre següent:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DOCUMENT COMPTABLE IMPORT A ALLIBERAR
  H301.16000.22300 7836 3,74

H352.17220.22699 7869 0,17
   H353.17110.22609 7874 504,84
   H403.23210.22606 7878 151,25
   H417.32510.21200 7909 128,18
   H419.32210.21200 7915 128,18
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   H420.34000.22609 7919 37,66
   H431.33430.22609 7950 72,08
   H432.33310.22699 20706 512,71
   H435.33322.22609 597 246,17
   H441.33721.22609 20704 219,47

H450.3110.22699 7969 205,08
TOTAL 2.209,61

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Estimar la sol.licitud presentada per l'empresa DIMAS EMPRESA D'INSERCCIÓ 
SOCIAL, SL amb CIF B63752851 amb registre d'entrada núm.  GEN140292SA de data 28 de maig de 
2014, en què demana la devolució de la fiança dipositada en concepte de garantia del contracte de 
serveis  per al transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats i altres, amb 
execució d'un projecte d'inserció sòciolaboral , per un import de 4.595,97 €   euros i procedir a la seva 
devolució, prèvia presentació de l'original de la carta de pagament emesa per Tresoreria (ref. 
comptable IEF201200031744).

QUARTQUARTQUARTQUART....    Notificar aquest acord al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economía i 
alliberar la quantitat de 2.209,61 euros en concepte d'import no disposat, d'acord amb els documents 
comptables i imports especificats en el segon punt del present acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CANVI DE DENOMINACIÓ SOCIAL DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CANVI DE DENOMINACIÓ SOCIAL DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CANVI DE DENOMINACIÓ SOCIAL DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CANVI DE DENOMINACIÓ SOCIAL DE L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
CISECCISECCISECCISEC,,,,SCCLSCCLSCCLSCCL,,,,    APROVAR LA MODIFICACIÓ  DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAAPROVAR LA MODIFICACIÓ  DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAAPROVAR LA MODIFICACIÓ  DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAAPROVAR LA MODIFICACIÓ  DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES IPRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES IPRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES IPRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES I    
ACCIONS DEL SERVEI DE JOVENTUT EN EL SENTIT DACCIONS DEL SERVEI DE JOVENTUT EN EL SENTIT DACCIONS DEL SERVEI DE JOVENTUT EN EL SENTIT DACCIONS DEL SERVEI DE JOVENTUT EN EL SENTIT D''''AMPLIAR PRESTACIONS AMBAMPLIAR PRESTACIONS AMBAMPLIAR PRESTACIONS AMBAMPLIAR PRESTACIONS AMB    
EFECTESEFECTESEFECTESEFECTES    9999    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2014201420142014    I APROVAR LA PRÒRROGA DES DE LI APROVAR LA PRÒRROGA DES DE LI APROVAR LA PRÒRROGA DES DE LI APROVAR LA PRÒRROGA DES DE L''''1111    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2015201520152015    
FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    31313131    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE     2016201620162016    

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el  19 de març de 2013, es va 
adjudicar  a l'empresa CISEC-CENTRE D'INFORMACIÓ I SERVEIS A L'ESTUDIANT DE CTALUNYA 
amb CIF G60149267 el contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de gestió i 
dinamització comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers 
per un import de 246.960,00 euros, exempts d'IVA  per un període executiu de 24 mesos amb efectes 
des de l'1 d'abril de 2013 fins el 31 de març de 2015, mitjançant procediment obert  i tramitació 
ordinària.

2.- D'acord amb la clàusula X.3 del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte pot 
ser prorrogable, de forma expressa i per mutu acord, per a 24 mesos més, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 48 mesos, sempre que les seves 
característiques continuïn inalterables.

3.- L'empresa CISEC,SCCL amb CIF F60149267 presenta un escrit amb data 14 de novembre de 
2014 i registre d'entrada num. 22528,  indicant  que l'empresa ha modificat la forma jurídica de l'entitat 
i s'ha transformat en    CISECCISECCISECCISEC,,,,SCCLSCCLSCCLSCCL amb CIF F60149267, societat cooperativa catalana limitada sense 
ànim de lucre i d'iniciativa social (abans CENTRE D'INFORMACIÓ I SERVEIS A L'ESTUDIANT DE 
CATALUNYA  amb CIF  G60149267).  Aporta còpia simple de les escriptures de modificació (protocol 
núm. 1991 de 18/7/2013  i núm. 1352 de data 25/11/2013) i còpia de la targeta d'Identificació Fiscal.

4.- D'acord amb l'informe tècnic de la responsable de Projectes de Joventut, l'empresa CISEC, SCCL 
ha presentat un escrit acompanyat del  pressupost  2014/1468 amb registre d'entrada 23419 de data 
25 de novembre de 2014 acceptant la modificació del contracte en el sentit d'ampliar les prestacions 
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d'un servei de suport al jove estudiant que formarà part del Programa Oficina Jove que es prestarà 
mitjançant dinamitzadors especialitzats amb les següents tasques :
-Obertura i tancament de l'equipament en els horaris establerts pel Servei
-Atenció i informació als joves estudiants sobre activitats del seu interès
-Dinamització dels espais de sala d'estudi
-Control del registre d'assistència diària
-Atendre i derivar les incidències que puguin succeir en el transcurs del servei
-Recollir les propostes i demandes a través de les enquestes de satisfacció elaborades pel servei .

El període d'inici d'aquestes noves prestacions serà:
Curs 2014-2015
1er. període del 9 de desembre de 2014 al 5 de febrer de 2015
2n. període del 9 de març de 2015 al 26 de març de 2015
1111aaaa....prórrogaprórrogaprórrogaprórroga ::::
3r. període de l'11 de maig de 2015 al 2 de juliol del 2015 i del 17 d'agost de 2015 al 3 de setembre de 
2015
Curs 2015-2016
1er. període del 9 de desembre de 2015  al 5 de febrer de 2016
2n. període del 9 de març de 2016 al 26 de març de 2016

L'import màxim d'aquest nou servei es de 25.390,23 euros, exempts d'IVA que anirà a càrrec de la 
partida pressupostària H441.33722.22706 dels exercicis afectats, amb una previsió de 155,5 hores del 
9 de desembre al 31 de desembre de 2014, de 1126,5 hores durant l'any 2015 i de 392 hores fins a 31 
de març de 2016,susceptible de modificació i revisió anual depenent dels festius i de les modificacions 
d'horaris de la biblioteca Roca Umbert. La distribució per anualitats d'aquesta ampliació es la següent:

Exercici 2014 (desembre 2014) :   2.358,53 euros exempts d'IVA�

Exercici 2015 (gener a desembre 2015): 17.086,08 euros exempts d'IVA�

Exercici 2016 (gener a març 2016):   5.945,62 euros exempts d'IVA�

L'increment de la despesa de tot el servei fins el 31/3/2016 suposa un 10,28%. Desglossat per any, 
l'increment del 2014 presenta un 0,96%, l'increment del 2015 un 6,92% i l'increment del 2016 un 
2,40% respecte al preu del contracte primitiu, per tant no supera el límit establert  en la clàusula IX.1 
del Plec de clàusules administratives particulars i la clàusula onzena del contracte formalitzat, on 
s'estipulava un 20% sobre l'import adjudicat en el període executiu, es a dir  49.392,00 euros.

5.- D'acord amb l'informe tècnic de la responsable de Projectes de Joventut de data 24 de novembre 
de 2014 es proposa:

a) aprovar el canvi de forma jurídica  l 'empresa CENTRE D'INFORMACIÓ I SERVEIS A L'ESTUDIANT 
DE CATALUNYA  amb CIF  G60149267, actualment CISECCISECCISECCISEC,,,,SCCLSCCLSCCLSCCL amb CIF  F60149267.

b) aprovar la modificació del contracte de serveis per a la prestació del servei de gestió i dinamització 
comunitària de Projectes i Accions del Servei de Joventut en el sentit d'ampliar les prestacions 
adjudicades i incorporar el servei de suport a l'estudiant que es durà a terme durant l'exercici 2014 , 
2015 i fins el 31 de març de 2016 que modificarà la clàusula 3 del Plec de prescripcions tècniques 
particulars afegint aquest nou servei amb les següents tasques:

-Obertura i tancament de l'equipament en els horaris establerts pel Servei
-Atenció i informació als joves estudiants sobre activitats  del seu interès
-Dinamització dels espais de sala d'estudi
-Control del registre d'assistència diària
-Atendre i derivar les incidències que puguin succeir en el transcurs del servei
-Recollir les propostes i demandes a través de les enquestes de satisfacció elaborades pel servei .

El període d'inici d'aquestes noves prestacions serà:
Curs 2014-2015
1er. període del 9 de desembre de 2014 al 5 de febrer de 2015
2n. període del 9 de març de 2015 al 26 de març de 2015
1111aaaa....prórrogaprórrogaprórrogaprórroga ::::
3r. període de l'11 de maig de 2015 al 2 de juliol del 2015 i del 17 d'agost de 2015 al 3 de setembre de 
2015
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Curs 2015-2016
1er. període del 9 de desembre de 2015  al 5 de febrer de 2016
2n. període del 9 de març de 2016 al 26 de març de 2016

per un import màxim de 25.390,23 euros exempts d'IVA que anirà a càrrec de la partida 
pressupostària H441.33722.22706 dels exercicis afectats , el que representa un augment del 10,28% 
respecte a l'import del contracte primitiu i per tant no supera el límit establert  en la clàusula IX.1 del 
Plec de clàusules administratives particulars i la clàusula onzena del contracte formalitzat, on 
s'estipulava un 20% sobre l'import adjudicat en el període executiu, es a dir  49.392,00 euros.
 El desglós de l'increment anual es:

per a l'exercici 2014: un import de 2.358,53 euros exempts d'IVA, el que representa un increment �

del 0,96%
per a l'exercici  2015: un import de 17.086,08 euros exempts d'IVA, el que representa un increment �

del  6,92% 
per a l'exercici 2016: un import de 5.945,62 euros exempts d'IVA, el que representa un increment �

del 2,40% 

c) aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de gestió i dinamització 
comunitària de Projectes i Accions del Servei de Joventut previst de l'1 d'abril de 2015 fins el 31 de 
març de 2016 amb les mateixes condicions que el contracte inicial i incorporant l'ampliació del Servei 
de suport a l'estudiant proposada pel Servei de Joventut per un import de 146.511,70 euros exempts 
d'IVA amb la següent distribució de partides i d'anualitats:

Exercici 2015 ( del 31 de març al 31 de desembre): Amb càrrec a la partida pressupostària �

H440.33720.22799 un import de 92.610,00 euros exempts d'IVA
Exercici 2015 ( del 31 de març al 31 de desembre): Amb càrrec a la partida pressupostària �

H441.33722.22706 un import de 17.086,08 euros exempts d'IVA
Exercici 2016 ( de l'1 de gener al 31 de març ): Amb càrrec a la partida pressupostària �

H440.33720.22799 un import de 30.870,00 euros exempts d'IVA  
Exercici 2016 ( de l'1 de gener al 31 de març): Amb càrrec a la partida pressupostària �

H441.33722.22706 un import de  5.945,62 euros exempts d'IVA

6.-  D'acord amb  l'informe econòmic  , sobre  la despesa plurianual de la modificació i la pròrroga del 
contracte, no s'observen dificultats per assumir la despesa màxima prevista tot i que aquestes queden 
subordinades al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos respectius, d'acord amb 
l'article 174 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals 2/2004 de 5 de març.

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 als contractes de serveis.
Article 106 del  Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic pel que fa a la modificació del contracte .
Article 23  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 termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Acceptar  el canvi de forma jurídica  l'empresa CENTRE D'INFORMACIÓ I SERVEIS A 
L'ESTUDIANT DE CATALUNYA  amb CIF  G60149267 , actualment CISECCISECCISECCISEC,,,,SCCLSCCLSCCLSCCL amb CIF  
F60149267 que presta el servei de gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del Servei 
de Jventut de l'Ajuntament de Granollers.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Aprovar la modificació del contracte de serveis  per a la prestació del servei de gestió i 
dinamització comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers 
adjudicat a l'empresa CISEC,SCCL amb CIF F60149267 amb efectes 9 de desembre de 2014 que 
consisteix en l'ampliació de les prestacions adjudicades i incorporar el servei de suport a l'estudiant 
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que modifica la clàusula 3 del Plec de prescripcions tècniques que regula aquest contracte, afegint 
aquest nou servei amb les següents tasques:

-Obertura i tancament de l'equipament en els horaris establerts pel Servei
-Atenció i informació als joves estudiants sobre activitats del seu interès
-Dinamització dels espais de sala d'estudi
-Control del registre d'assistència diària
-Atendre i derivar les incidències que puguin succeir en el transcurs del servei
-Recollir les propostes i demandes a través de les enquestes de satisfacció elaborades pel servei .

El període d'inici d'aquestes noves prestacions serà:
Curs 2014-2015
1er. període del 9 de desembre de 2014 al 5 de febrer de 2015
2n. període del 9 de març de 2015 al 26 de març de 2015
1111aaaa....prórrogaprórrogaprórrogaprórroga ::::
3r. període de l'11 de maig de 2015 al 2 de juliol del 2015 i del 17 d'agost de 2015 al 3 de setembre de 
2015
Curs 2015-2016
1er. període del 9 de desembre de 2015  al 5 de febrer de 2016
2n. període del 9 de març de 2016 al 26 de març de 2016

per un import màxim de 25.390,23 euros exempts d'IVA que anirà a càrrec de la partida 
pressupostària H441.33722.22706 dels exercicis afectats, el que representa un augment del  10,28% 
respecte al preu del contracte primitiu, amb una previsió de 155,5 hores del 9 de desembre al 31 de 
desembre de 2014, de 1126,5 hores durant l'any 2015 i de 392 hores fins al 31 de març de 2016, 
susceptible de modificació i revisió anual depenent dels festius i de les modificacions d'horaris de la 
biblioteca Roca Umbert amb la següent distribució d'imports per anualitats:

per a l'exercici 2014: un import de    2222....358358358358,,,,53535353    euroseuroseuroseuros exempts d'IVA, el que representa un increment �

del 0,96%
per a l'exercici  2015: un import de    17171717....086086086086,,,,08080808    euroseuroseuroseuros    exempts d'IVA, el que representa un �

increment del  6,92% 
per a l'exercici 2016: un import de 5555....945945945945,,,,62626262    euroseuroseuroseuros exempts d'IVA, el que representa un increment �

del 2,40% 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-        Aprovar la pròrroga  del contracte de serveis  per a la prestació del servei de gestió i 
dinamització comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers 
amb efectes  des de l'1 d'abril de 2015 fins al 31 de març de 2016 a l'empresa CISEC,SCCL amb CIF 
F60149267 per un import de 146.511,70 euros exempts d'IVA

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-     Declarar la plurianualitat d'aquesta pròrroga i modificació del contracte de serveis per a la 
prestació del servei de gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut 
de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la següent distribució:

Exercici 2015 ( del 31 de març al 31 de desembre): Amb càrrec a la partida pressupostària �

H440.33720.22799 un import de 92.610,00 euros exempts d'IVA
Exercici 2015 ( del 31 de març al 31 de desembre): Amb càrrec a la partida pressupostària �

H441.33722.22706 un import de 17.086,08 euros exempts d'IVA
Exercici 2016 ( de l'1 de gener al 31 de març ): Amb càrrec a la partida pressupostària �

H440.33720.22799 un import de 30.870,00 euros exempts d'IVA  
Exercici 2016 ( de l'1 de gener al 31 de març): Amb càrrec a la partida pressupostària �

H441.33722.22706 un import de  5.945,62 euros exempts d'IVA

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.- Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que 
confeccionin els documents comptables AD(2014) i ADFUT 2015  i ADFUT 2016  pels imports i 
partides  indicats en els punts segons i quart del present acord, així com modificar el tercer  amb el 
CIF correcte dels documents comptables ADFUT92030 (2015) i AD7960 (2014)

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Formalitzar addenda al contracte num. 98/2013  de data 1 d'abril de 2013 amb aquesta 
modificació/ampliació i pròrroga.
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SETÈSETÈSETÈSETÈ.-..-..-..-.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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 LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D''''EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ,,,,    I DECLARAR LA SEVA PLURIANUALITATI DECLARAR LA SEVA PLURIANUALITATI DECLARAR LA SEVA PLURIANUALITATI DECLARAR LA SEVA PLURIANUALITAT ....

L'informe tècnic fet pel Cap de Servei de Serveis Socials justifica la necessitat de contractar la 
prestació del servei de neteja de diversos equipament municipals adscrits a l'àrea de Benestar Social 
de l'Ajuntament de Granollers per un període de 24 mesos (de l'1 de març de 2015 al 28 de febrer de 
2017 i amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos més.

Els equipaments objecte d'aquest contracte són els següents:

• CAIF i Punt de Trobada
• Centre Obert Ponent
• Centre Obert Font Verda
• Espai familiar Congost
• Centre per l’Autonomia Personal SIRIUS
• Espai Cangur
• Espai Social Julià Centelles

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 64.368,98 euros més 13.517,5 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 77.886,50 euros i caldrà dotar de la suficient 
consignació  els codis pressupostaris per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació per 
l'exercici 2015,  2016 i 2017, que són els següents:

2015 2016 2017
Aplicació 

pressupostària
Equipament Import total 

IVA inclòs
Import total
IVA inclòs

Import total
IVA inclòs

H461.23130.22700 Espai Familiar Congost 6.315,18 € 7.578,22 € 1.263,04 €
H461.23110.22700 CAIF i Punt de Trobada 5.071,10 € 6.085,32 € 1.014,22 €
H461.23130.22700 Centre Obert Ponent 3.222,77 € 3.867,32 € 644,55 €
H461.23110.22700 Espai Social Julià Centelles 2.777,25 € 3.332,70 € 555,45 €
H461.23320.22700 Centre SIRIUS 2.606,65 € 3.127,98 € 521,33 €
H461.23110.22700 Espai Cangur 9.236,98 € 11.084,38 € 1.847,40 €
H461.23130.22700 Centre Obert Font Verda 3.222,77 € 3.867,32 € 644,55 €

TOTAL 32.452,70 € 38.943,24 € 6.490,54 €

El valor estimat total del contracte és de 160.922,45 euros amb el detall següent:
- Preu licitació contracte: 64.368,98 euros.
- Pròrroga contracte: 64.368,98 euros.
- Modificació contracte (50 % de l'import de licitació): 32.184,49 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.

El responsable del contracte serà el senyor Jordi Ponce Garcia, Cap del Servei de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Granollers.
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S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 
3/2011, de 14 de novembre.

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Autoritzar la despesa de la contractació del servei de neteja d'equipaments municipals de 
l'Ajuntament de Granollers per un període de 24 mesos (des de l'1 de març de 2015 fins al 28 de 
febrer de 2017), mitjançant procediment obert, per a un import de 64.368,98 euros més 13.517,50 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 77.886,50 euros i de conformitat amb els fets i 
fonaments invocats.

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

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja 
d'equipaments municipals de Granollers    mitjançant procediment obert que s'executarà durant  els 
exercicis 2015, 2016 i 2017 , d'acord amb la  distribució econòmica següent:

2015 2016 2017
Aplicació 

pressupostària
Equipament Import total 

IVA inclòs
Import total
IVA inclòs

Import total
IVA inclòs

H461.23130.22700 Espai Familiar Congost 6.315,18 € 7.578,22 € 1.263,04 €
H461.23110.22700 CAIF i Punt de Trobada 5.071,10 € 6.085,32 € 1.014,22 €
H461.23130.22700 Centre Obert Ponent 3.222,77 € 3.867,32 € 644,55 €
H461.23110.22700 Espai Social Julià Centelles 2.777,25 € 3.332,70 € 555,45 €
H461.23320.22700 Centre SIRIUS 2.606,65 € 3.127,98 € 521,33 €
H461.23110.22700 Espai Cangur 9.236,98 € 11.084,38 € 1.847,40 €
H461.23130.22700 Centre Obert Font Verda 3.222,77 € 3.867,32 € 644,55 €

TOTAL 32.452,70 € 38.943,24 € 6.490,54 €

QUARTQUARTQUARTQUART....  Designar com a responsable del contracte al senyor Jordi Ponce Garcia, Cap del Servei de 
Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers.

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. 
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APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ADMINISTRATIU SIGNAT EL 
DIA 22 D'OCTUBRE DE 2013 PER REGULAR LES CONDICIONS PARTICULARS DE L'ENCOMANA 
DE GESTIÓ DE L'EQUIPAMENT DE ROCA UMBERT - FÀBRICA DE LES ARTS A GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL, SL

DICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS DE NETEJA 
DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINES PÚBLIQUES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS,LOT 1, LOT 2 I LOT 3 MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA 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:

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ADMINISTRATIUDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ADMINISTRATIUDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ADMINISTRATIUDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ADMINISTRATIU    
SIGNAT EL DIASIGNAT EL DIASIGNAT EL DIASIGNAT EL DIA    22222222    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    2013201320132013    PER REGULAR LES CONDICIONS PARTICULARS DEPER REGULAR LES CONDICIONS PARTICULARS DEPER REGULAR LES CONDICIONS PARTICULARS DEPER REGULAR LES CONDICIONS PARTICULARS DE    
LLLL''''ENCOMANA DE GESTIÓ DE LENCOMANA DE GESTIÓ DE LENCOMANA DE GESTIÓ DE LENCOMANA DE GESTIÓ DE L''''EQUIPAMENT DE ROCA UMBERTEQUIPAMENT DE ROCA UMBERTEQUIPAMENT DE ROCA UMBERTEQUIPAMENT DE ROCA UMBERT    ----    FÀBRICA DE LES ARTS AFÀBRICA DE LES ARTS AFÀBRICA DE LES ARTS AFÀBRICA DE LES ARTS A    
GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d'octubre de 2013 es va aprovar el 
contingut i la signatura del conveni administratiu per regular les condicions particulars de l'encomana 
de gestió de l'equipament de Roca Umbert - Fàbrica de les Arts a Granollers Audiovisual, SL, en 
compliment d'allò establert a la disposició Tercera de l'acord plenari adoptat en sessió de data 25 de 
juny de 2013, que aprova l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert-Fàbrica 
de les Arts, a la societat Granollers Audiovisual, SL.  Aquest conveni es va formalitzar en data 22 
d'octubre de 2013.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  La clàusula 3 del conveni detalla les obligacions de GASL respecte dels equipaments que li 
han estat adscrits i la clàusula 7 es refereix a la contraprestació econòmica per l'encàrrec de gestió 
efectuat.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Per acord de Ple de data 25 de novembre de 2014 s'ha modificat l'acord de Ple de data 25 de 
juny de 2013 pel que fa als serveis objecte de l'encomana de gestió, incloent el servei de vigilància i 
pel que fa a l'import de la compensació econòmica per a l'any 2014.

En aquest mateix acord de Ple s'indica que s'ha de procedir a la modificació del conveni signat en 
data 22 d'octubre de 2013 per tal de recollir les modificacions aprovades . 

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 modificació del conveni administratiu que regula les condicions particulars de 
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l'encomana de gestió de l'equipament de Roca Umbert - Fàbrica de les Arts a Granollers Audiovisual, 
SL, signat el dia 22 d'octubre de 2013, de forma que passa a tenir el següent redactat:

"  CONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I GRANOLLERS AUDIOVISUALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I GRANOLLERS AUDIOVISUALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I GRANOLLERS AUDIOVISUALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I GRANOLLERS AUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL,,,,    PERPERPERPER    
A LA LA LA L''''ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS PARTICULARS DE LESTABLIMENT DE LES CONDICIONS PARTICULARS DE LESTABLIMENT DE LES CONDICIONS PARTICULARS DE LESTABLIMENT DE LES CONDICIONS PARTICULARS DE L''''ENCOMANA DE GESTIÓ DEENCOMANA DE GESTIÓ DEENCOMANA DE GESTIÓ DEENCOMANA DE GESTIÓ DE    
LLLL''''EQUIPAMENT CULTURAL ROCA UMBERTEQUIPAMENT CULTURAL ROCA UMBERTEQUIPAMENT CULTURAL ROCA UMBERTEQUIPAMENT CULTURAL ROCA UMBERT     ----    FÀBRICA DE LES ARTSFÀBRICA DE LES ARTSFÀBRICA DE LES ARTSFÀBRICA DE LES ARTS

Granollers, a ......

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i AntigasJosep Mayoral i AntigasJosep Mayoral i AntigasJosep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, en nom i representació de llll''''Ajuntament deAjuntament deAjuntament deAjuntament de    
GranollersGranollersGranollersGranollers , segons acord del Ple de la Corporació de 5 de juliol de 2011, amb domicili social a la plaça de la 
Porxada, 6, i NIF. núm. P-089500-B, assistit per la secretària general de la Corporació, la senyora Aurora Corral 
García.

I d'altra part, la senyora    Alba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i OrtuñoAlba Barnusell i Ortuño, actuant en nom i representació de la societat municipal 
Granollers AudiovisualGranollers AudiovisualGranollers AudiovisualGranollers Audiovisual,,,,    SLSLSLSL, en la seva qualitat de presidenta del Consell d'Administració de l'esmentada 
societat, en virtut de l'acord exprés del Consell d'Administrció de data 21 d'octubre de 2013, i amb domicili social 
a la ciutat de Granollers, plaça de la Porxada núm. 6, amb NIF. núm. B-65237877.

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN ::::

1. Que en data 21 d'abril de 2008 es va aprovar en sessió ordinària de Junta de Govern Local la signatura d'un 
conveni de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers amb l'objecte de 
col·laborar en la instal·lació, posada en marxa i seguiment d'un centre de suport de la Universitat Oberta de 
Catalunya a la ciutat de Granollers, i amb una durada de 10 anys.
A tal efecte, l'Ajuntament de Granollers, entre d'altres, assumia la obligació de cedir en ús gratuïtament a la  
Universitat Oberta de Catalunya un espai de  75 m2 de superfície a l'edifici del Centre Tecnològic i Universitari de 
Granollers.

2. Que per acords de Ple de 31 de juliol de 2012, va adoptar-se la supressió del Consorci del MAC – Mercat  
Audiovisual de Catalunya i la supressió del Consorci CTUG – Centre Tecnològic i Universitari , fent sendes 
encomanes de gestió a GASL,  i que per tal de poder gestionar-ho correctament, li foren adscrits els edificis 
utilitzats pel CTUG que afegits als que ja venia gestionant GASL en motiu de la seva activitat en el Centre  
Audiovisual de Roca Umbert, fixen el camí per tal que GASL aglutini , sota la seva acció, la gestió patrimonial 
íntegra i la gestió operativa, inclosa l'actual oficina de coordinació. 

3. Que, d’acord amb l’article 214 del Decret 179/1995, s’estableix que els béns de domini públic adscrits per les  
entitats locals a les societats mercantils amb capital íntegrament públic per al compliment de les seves finalitats , 
conservaran la seva qualificació jurídica originària i l 'adscripció no implicarà transmissió del domini ni  
desafectació. En aquest sentit  s’adoptà l’acord en Ple en sessió de   26 de juny de 2012 i en Ple de sessió 29 de 
gener  de 2013, relatiu a l’adscripció dels espais de titularitat municipal següents :

Nau D1 i D2  - Centre Audiovisual de Roca Umbert �

Nau C3 -Centre Tecnològic i Universitari de Granollers�

Tots aquests espais susceptibles de generar en major o menor mesura activitat econòmica relacionada amb 
activitats culturals o professionals annexes a les mateixes .

4. Que, a més a més, per acord de Ple en sessió de 30 d’abril de 2013, es va completar l’adscripció amb els 
espais també susceptibles de generar en major o menor mesura activitat econòmica relacionada amb activitats  
culturals o professionals, següents, havent-s'en encarregat posteriorment la seva encomana de gestió cultural i  
administrativa a GASL per acord plenari de sessió de  25 de juny de 2013:

Nau A - Dents de Serra�

Nau C1 i C2 – La Tèrmica�

Nau E1 parcial- Tallers de producció�

Nau E2 – Bucs d’assaig musical�

Nau F1 – Espais d’Art�

Nau F2 parcial – Bar de Roca Umbert�

Nau G2 – Oficines de coordinació�

Nau G3 – Magatzem�

Nau G4 – Tallers de Producció/magatzem�

5. Que per tal de mantenir l’objectiu de gestió unificada de tots els equipaments que integren Roca Umbert, per 
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acord de Ple de sessió 25 de juny de 2013 es va encarregar a GASL l'administració dels espais que no li han 
estat adscrits per diverses raons i que tot seguit es relacionen, consistent en la gestió de dependències de 
manera integral, tot assegurant les condicions favorables per al seu ús, i coordinant les necessitats i les 
condicions d'ús per part dels usuaris i del propi Ajuntament : 

Nau B1 i B2 – Sala de concerts i 1a planta�

Nau E1 parcial - Tallers de Blancs i Blaus, Dracs, Diables i 1a planta�

Nau  E3 - sense ús pendent de rehabilitar�

Nau F2 parcial - Centre de Cultura Popular i Tradicional – La Troca�

Nau F3 - Biblioteca Roca Umbert�

Nau G1 – antiga porteria de la fàbrica, pendent de rehabilitar�

Nau H  - Impremta municipal, taller de manteniment i tallers d'artista a la 1a planta�

Vials interiors de la fàbrica�

6. Que en el marc d’aplicació del Programa d’Actuació Municipal 2011-2015, així com les previsions del Pla 
Director de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, a més dels diversos acords adoptats en Ple de l’Ajuntament de 
Granollers, es persegueix una racionalització i simplificació en el conjunt de la gestió i organització municipal , pel 
que  s’ha fixat com objectiu una reestructuració profunda en la gestió dels equipaments de Roca Umbert amb la 
doble finalitat d'aconseguir la unitat de gestió patrimonial d'una banda, i la unitat de gestió general del complex, 
per una altra, prenent com a entitat de referència per a la gestió global de Roca Umbert, la societat municipal 
Granollers Audiovisual S.L.( en endavant GASL).

7. Que, de conformitat amb allò establert a la disposició Tercera de l'acord plenari de sessió 25 de juny de 2013 
modificat per acord plenari de data 25 de novembre de 2014, cal formalitzar mitjançant conveni administratiu les 
condicions particulars de l 'encomana de gestió dels diversos espais de Roca Umber t.

Les parts reunides es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a subscriure aquest 
document i 

ACORDENACORDENACORDENACORDEN

""""ClàusulaClàusulaClàusulaClàusula     1111.-.-.-.-        Objecte del ConveniObjecte del ConveniObjecte del ConveniObjecte del Conveni
El present conveni té per objecte l 'establiment de les condicions particulars que han de regir l'encomana 
de gestió de l'equipament cultural Roca Umbert – Fàbrica de les Arts a l'empresa municipal Granollers 
Audiovisual, SL (GASL).  

ClàusulaClàusulaClàusulaClàusula     2222.-.-.-.-        Durada del conveniDurada del conveniDurada del conveniDurada del conveni
El present conveni estén la seva durada des del moment de la seva signatura i fins a l'extinció de 
l'encomana de gestió objecte del conveni, de conformitat a allò establert a la disposició Tercera de 
l'acord Plenari de l'Ajuntament de Granollers de sessió 25 de juny de 2013, modificat per acord de Ple 
de data 25 de novembre de 2014.

Atès que l'empresa GASL és un mitjà propi de l'Ajuntament de Granollers per a la gestió dels serveis 
que li són encomanats, es fa innecessari l'establiment d'un termini de vigència per a l'encomana de 
gestió, en tant que l'Ajuntament ostenta la competència de fer un control anàleg al què es pot exercir 
sobre els propis serveis i d'acord amb les instruccions que es puguin fixar unilateralment pel propi 
Ajuntament, a banda del fet que també ostenta la potestat de deixar sense efectes l'esmentada 
encomana en qualsevol moment. 

ClàusulaClàusulaClàusulaClàusula     3333.-.-.-.-        Activitat objecte dActivitat objecte dActivitat objecte dActivitat objecte d ''''encomanaencomanaencomanaencomana     

3333....1111.-.-.-.-    Obligacions de GASL respecte dels equipaments que li han estat adscritsObligacions de GASL respecte dels equipaments que li han estat adscritsObligacions de GASL respecte dels equipaments que li han estat adscritsObligacions de GASL respecte dels equipaments que li han estat adscrits ::::

GASL assumeix la gestió cultural i l'administració dels equipaments que li han estat adscrits per acord 
de Ple en sessió de 30 d’abril de 2013, i que es concreta en els espais següents :

Nau A - Dents de Serra�

Nau C1 i C2 – La Tèrmica�

Nau E1 parcial- Tallers de producció�

Nau E2 – Bucs d’assaig musical�

Nau F1 – Espais d’Art�

Nau F2 parcial – Bar de Roca Umbert�

Nau G2 – Oficines de coordinació�

Nau G3 – Magatzem�

Nau G4 – Tallers de Producció/magatzem�

L'encomana de gestió cultural sobre els equipaments adscrits esmentats , de conformitat a l'acord de Ple 
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de l'Ajuntament de Granollers de data 25 de juny de 2013 modificat per acord de Ple de data 25 de 
novembre de 2014, consisteix en:

AAAA.... GESTIÓ PATRIMONIAL I LOGÍSTICAGESTIÓ PATRIMONIAL I LOGÍSTICAGESTIÓ PATRIMONIAL I LOGÍSTICAGESTIÓ PATRIMONIAL I LOGÍSTICA

- Mantenir els espais i les infraestructures en bon estat per assegurar la màxima durabilitat i 
l’adequació dels usos que tenen assignats
- Garantir la seguretat dels usuaris i de les infraestructures, amb els protocols corresponents 
d’evacuació de les naus
- Gestionar les cessions dels espais, tant dels equipaments com dels vials i places, aplicant la 
normativa i els preus de cessió vigents .
- Mantenir actualitzats els inventaris de bens i equipaments, de conformitat amb les instruccions 
facilitades per la Secretaria de l'Ajuntament per tal de mantenir actualitzat l'Inventari general de 
l'Ajuntament de Granollers. 
- Controlar els consums de cada equipament de cara a la facturació a tercers de les despeses 
corrents i d’estalvi energètic.
- Millorar l’eficiència energètica.
- Gestió de les incidències en el recinte
- Custòdia de claus
- Control i manteniment dels sistemes d’alarmes i de videovigilància
- Proposar  al Servei Municipal d’Obres i Projectes, les necessitats més prioritàries per realitzar 
inversions i millorar el rendiment del recinte (connectivitat, urbanització, xarxes...)

BBBB.... GESTIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATSGESTIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATSGESTIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATSGESTIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS

- Planificar projectes i activitats culturals mediant entre la creació , la participació i el consum cultural 
i inserint-lo en una estratègia social, territorial i de mercat, amb els corresponents sistemes 
d’avaluació i memòries justificatives.
- Gestionar activitats educatives com a element transversal de totes les manifestacions que es 
produeixin a Roca Umbert que siguin visibles, respectuoses i de qualitat a fi de garantir una major 
aproximació i democratització del fet cultural i artístic .
- Gestionar tots els espais posant-los a disposició dels projectes i les activitats que es vagin 
produint, coordinadament amb els seus responsables .
- Consolidar projectes artístics d’ajut a nous creadors : Residències d’artistes
- Facilitar l’ús dels equipaments, exigint una utilització responsable amb l’establiment  
- Impulsar els espais de Roca Umbert com a laboratoris de formació creativa
- Divulgar el coneixement científic en l’àmbit local, específicament pel que fa a l’aplicació de les 
noves tecnologies connectant les TIC , la producció cultural i els hàbits culturals .

CCCC.... COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ ,,,,    SERVEISSERVEISSERVEISSERVEIS    2.02.02.02.0....    I MARQUETINGI MARQUETINGI MARQUETINGI MARQUETING

- Millorar la comunicació externa i interna de manera unitària, enfortint el posicionament i la imatge 
corporativa de Roca Umbert, i posicionar-la entre la comunitat artística, audiovisual i cultural, com a 
fàbrica de creació de referència.
- Dinamitzar econòmicament Roca Umbert, desenvolupant formes de col·laboració entre la gestió 
pública i la gestió privada, evitant la competència deslleial i afavorint el desenvolupament empresarial 
en l’àmbit de la cultura i el seu entorn.

DDDD.... GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERAGESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERAGESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERAGESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA

- Vetllar per la sostenibilitat dels projectes.
- Tenir capacitat de donar respostes administratives ràpides a les exigències del context dinàmic en 
què ens movem.
- Unificar una política de preus coherent orientada al progressiu sosteniment de serveis oferts .
- Unificar les polítiques de patrocini i de relacions amb l’entorn empresarial global de Roca Umbert
- Tramitar els expedients i realitzar l’exercici de l’activitat econòmica i administrativa en general .
- Redacció i tràmit de documents, arxius, fitxers i classificació de documents.
- Realitzar les memòries econòmiques i les justificacions de les despeses realitzades  
- Cobrament dels preus públics, cànons i tarifes que corresponguin .
- Contractar les assegurances pertinents
- Avançar en línies de finançament públic provinents d’altres administracions que ens permeti 
augmentar els ingressos
- Satisfer les despeses en concepte de nòmines i Seguretat Social del personal adscrit als 
equipaments. 

3333....2222.-.-.-.-    Obligacions de GASL respecte de la resta dels espais i dels serveis a impulsarObligacions de GASL respecte de la resta dels espais i dels serveis a impulsarObligacions de GASL respecte de la resta dels espais i dels serveis a impulsarObligacions de GASL respecte de la resta dels espais i dels serveis a impulsar ::::

GASL es farà càrrec de l'administració dels espais no adscrits, corresponents als equipaments 
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següents:

Nau B1 i B2 – Sala de concerts i 1a planta�

Nau E1 parcial - Tallers de Blancs i Blaus, Dracs, Diables i 1a planta�

Nau  E3 - sense ús pendent de rehabilitar�

Nau F2 parcial - Centre de Cultura Popular i Tradicional – La Troca�

Nau F3 - Biblioteca Roca Umbert�

Nau G1 – antiga porteria de la fàbrica, pendent de rehabilitar�

Nau H  - Impremta municipal, taller de manteniment i tallers d'artista a la 1a planta�

Vials interiors de la fàbrica�

L'encàrrec de la gestió de l'administració dels espais no adscrits consisteix en l'assumpció per part de 
GASL de la gestió de les dependències de manera integral , tot assegurant les condicions favorables per 
al seu ús, i coordinant entre la direcció de continguts i la gerència les necessitats i les condicions d'ús 
per part dels usuaris. 

Aquesta administració dels espais serà compensada econòmicament d’acord amb els pressupostos 
municipals elaborats anualment per a l’Ajuntament i els altres ens municipals .

De forma descriptiva, aquesta gestió es concreta en allò relatiu a :

Accessibilitat i horaris: obertura i tancament dels centres, amb la regulació dels accessos, acordant 
l’establiment dels horaris i el règim de regulació.
Neteja: coordinant el procediment de neteja, sigui amb mitjans propis o amb serveis externs de 
suport, vetllant si s’escau per a la seva contractació, seguiment , control i inspecció, així com la 
supervisió de la facturació i pagament dels serveis . 
Manteniment: petit manteniment de conservació, pintura, fusteria, alumini, tancaments i finestres, bon 
ús de les instal·lacions elèctriques i de climatització si s’escau. Realització de les inspeccions 
periòdiques normatives.
Subministres: per la seva particularitat, es procedirà d’acord amb el que s’estableix en el pacte sisè 
de l’annex al present acord.
Climatització: petit manteniment de seguiment i regulació per adaptació de les instal·lacions a les 
diverses estacions climatològiques, bon ús de les instal·lacions elèctriques. Realització de les 
inspeccions periòdiques normatives
Seguretat i control: manteniment, control i realització de les inspeccions periòdiques normatives en 
els sistemes de seguretat, extintors, mànegues, bombes, difusors, etc... Control en normativa dels 
sistemes de videovigilància del complex.
Vigilància: control de l'exterior del Centre Audiovisual a Roca Umbert, coordinant el procediment de 
vigilància, sigui amb mitjans propis o amb serveis externs de suport, vetllant si s'escau, per a la seva 
contractació, seguiment, control i inspecció, així com, la supervisió de la facturació i pagament dels 
serveis.

ClàusulaClàusulaClàusulaClàusula     4444.-.-.-.-        Particularitats en la reserva dParticularitats en la reserva dParticularitats en la reserva dParticularitats en la reserva d ''''ús dús dús dús d''''espais per part de lespais per part de lespais per part de lespais per part de l ''''AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament     

Amb l’objectiu de coordinar aquestes activitats de servei públic i, alhora, de poder garantir una 
explotació comercial del recinte que sigui compatible amb l’esperit empresarial de recerca de 
finançament i fons propis per les activitats i serveis gestionats per la societat, hom establirà anualment i 
tant aviat es disposi de la informació i programació  :
 El calendari de les activitats programades directament per l’Ajuntament de Granollers, amb indicació de 
dies, tipologia i necessitats de les mateixes estarà composat de :

1) El calendari de les activitats que siguin programades per entitats i/o associacions i/o empreses 
amb conveni amb l’Ajuntament de Granollers, amb indicació de dies, tipologia i necessitats de les 
mateixes.
2) El calendari de les activitats especials programades per entitats i/o associacions i/o empreses que 
puguin afectar majoritàriament Roca Umbert de forma molt general i que ocupin diverses naus, 
espais, equipaments i personal divers de GASL, amb indicació de dies, tipologia i necessitats de les 
mateixes. En aquests casos d’ocupació especial i general, l’Ajuntament de Granollers s’obligarà a 
incorporar els requeriments de GASL en els acords i/o en el conveni que pugui formalitzar 
l’Ajuntament amb l’entitat i/o associació i/o empresa corresponent, amb l’objectiu de garantir la 
correcta coordinació de l’esdeveniment, el garantiment del suport públic a l’activitat i la preservació 
del dret de GASL a l’explotació comercial del conjunt d’equipaments i del treball del seu personal .

GASL podrà exercir el dret a modificar aquest calendari d'activitats en el cas que quedi demostrat que 
dificulta el compliment de les seves previsions econòmiques d 'ingressos i despeses.  

ClàusulaClàusulaClàusulaClàusula     5555.-.-.-.-    Particularitats en els subministraments i les obresParticularitats en els subministraments i les obresParticularitats en els subministraments i les obresParticularitats en els subministraments i les obres

5555....1111.-.-.-.-    ElectricitatElectricitatElectricitatElectricitat
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El recinte de Roca Umbert disposa d'un únic subministra elèctric mitjançant una línia de mitja tensió amb 
escomesa a través del carrer de la Mare de Deu de Montserrat que abasteix una estació transformadora 
ubicada en l'espai posterior de la nau G4. Internament es disposa dels quadres elèctrics de distribució i 
dels comptadors individualitzats per a cada un dels equipaments , el que permet disposar dels consums i 
establir els centres de cost respectius. Per facilitar la disponibilitat de companyia subministradora, 
aquesta escomesa continuarà sota titularitat de l'Ajuntament de Granollers, de tal manera que 
l’Ajuntament facturarà a GASL la part proporcional de consum corresponen als equipaments amb 
activitat econòmica i que  han estat adscrits segons recull la clàusula 3.1, el que possibilitarà i habilitarà 
l’aplicació de l’IVA deduïble en aquest percentatge de la facturació per part de l’Ajuntament .  
5555....2222.-.-.-.-    Aigua i GasAigua i GasAigua i GasAigua i Gas
El subministrament haurà de canviar de titularitat: GASL es farà càrrec de la contractació d'aquest 
subministra per a tot el recinte. L'Ajuntament de Granollers haurà de comunicar aquest canvi de 
titularitat a la companyia, coordinadament amb GASL. 
5555....3333.-.-.-.-    TelecomunicacionsTelecomunicacionsTelecomunicacionsTelecomunicacions
l'Ajuntament de Granollers ha dissenyat la xarxa de desplegament de les telecomunicacions en el 
recinte general de Roca Umbert, incloses les tasques de supervisió i control dels treballs que , en aquest 
tema, s’hi desenvolupen. Hi han quedat excloses, però, aquelles funcions i tasques que es refereixen a 
l’ordre intern d’alguns edificis gestionats per GASL, com és el cas del Centre Audiovisual i l’edifici del 
CTUG, que es concreten en els serveis de telefonia , internet i fibra òptica. 
A partir de l’adscripció dels nous equipaments que faci l’Ajuntament de Granollers a GASL, la gestió 
d’aquests serveis referits (telefonia, internet i fibra òptica) aniran a càrrec directe de GASL quan es tracti 
d’edificis efectivament adscrits i els costos que generin (manteniments, consums, etc) seran avaluats 
anualment i es comptabilitzarà llur cost anual que l’Ajuntament de Granollers transferirà a GASL. 
L'Ajuntament de Granollers haurà de comunicar aquest canvi de titularitat a la companyia, 
coordinadament amb GASL. 
Queden exclosos d’aquest acord tots els treballs de reparació, d’inversió i de millores extraordinàries 
que, per necessitats de gestió i avalades pel propi Ajuntament de Granollers, hom hagi de portar a 
terme en aquests nous edificis adscrits ; en aquest darrer cas, l’Ajuntament n’assumirà els costos.
D’altra banda, quant als edificis i serveis de Roca Umbert que -no formant part de l’adscripció directa- 
s’incloguin en l’encàrrec de gestió del present conveni, la gestió dels serveis de telefonia, internet i fibra 
òptica que hi siguin d’aplicació anirà a càrrec directe de GASL .
5555....4444.-.-.-.-    ObresObresObresObres
L'Ajuntament de Granollers  practicarà aquelles obres necessàries pel bon funcionament dels serveis 
que aniran al seu càrrec i quedaran en benefici de les diverses dependències. Les autoritzacions aniran 
a càrrec de l’Ajuntament, així com la direcció tècnica o facultativa , si escau.

Qualsevol millora, nova inversió, nova instal·lació o obres de reforma, adaptació i conservació de les 
dependències descrites, per tal de mantenir-les en l’ús convingut,  aniran a càrrec de l’Ajuntament, previ 
acord entre les parts.

ClàusulaClàusulaClàusulaClàusula     6666.-.-.-.-    ExcepcionalitatExcepcionalitatExcepcionalitatExcepcionalitat ::::    espais de Roca Umbert no inclososespais de Roca Umbert no inclososespais de Roca Umbert no inclososespais de Roca Umbert no inclosos
Motivat per les obligacions que ha contret l’Ajuntament amb tercers i per la conveniència de deixar al 
marge 2 instal·lacions de subministres, els següents dos espais queden exclosos de qualsevol 
responsabilitat de GASL:

- Estació TransformadoraEstació TransformadoraEstació TransformadoraEstació Transformadora
Segons el reglament d'alta tensió els transformadors han de tenir una revisió anual per part d'una 
empresa autoritzada i una revisió cada tres anys per part d'un organisme de control homologat (ECA 
o  ICIT)

- Espai CTTIEspai CTTIEspai CTTIEspai CTTI
El 21 de gener de 2013 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de  
Granollers i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya per tal d'instal·lar un node de comunicacions de la xarxa troncal de fibra òptica amb 
l'objectiu de fomentar la competitivitat del teixit empresarial català, instal·lant en alguns polígons 
industrials en el qual es troba el polígon Congost de Granollers uns nodes on s'hi connectarà la xarxa 
FTTH i serà explotada directament o indirectament per tercers per un període de  5 anys.
Aquest node estarà instal·lat en un extrem de la nau Dents de Serra . 

Totes les despeses relacionades amb aquestes instal·lacions de subministres no aniran a càrrec de 
GASL.

ClàusulaClàusulaClàusulaClàusula     7777.-.-.-.-    Contraprestació econòmicaContraprestació econòmicaContraprestació econòmicaContraprestació econòmica

L'Ajuntament de Granollers, per tal de compensar econòmicament GASL per l'encàrrec de gestió dels 
equipaments que no li han estat adscrits, i que es recullen a la clàusula 3.2 del present conveni, i per 
determinades despeses dels equipaments que li han esta adscrits i que es recullen a la clàusula 3.1 del 
present conveni; estableix que per als mesos de juny a desembre de l'any 2013 es realitzaran 



43

pagaments per un import total de 167.291 euros, corresponents a la diferència entre la despesa total de 
l'encàrrec d'administració dels espais descrits a la clàusula 3.2 i els ingressos pressupostats pel termini 
de temps fins a 31 de desembre de 2013.

En resum la compensació econòmica de la present encomana de gestió, del període corresponent als 
mesos de juny a desembre de 2013 contempla els següents conceptes :

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS DEDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS DEDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS DEDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS DE    
NETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINES PÚBLIQUES MUNICIPALS DENETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINES PÚBLIQUES MUNICIPALS DENETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINES PÚBLIQUES MUNICIPALS DENETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINES PÚBLIQUES MUNICIPALS DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,LOTLOTLOTLOT    1111,,,,    LOTLOTLOTLOT    2222    I LOTI LOTI LOTI LOT    3333    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT    
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DSUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DSUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DSUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 29 de juliol 
de 2014, es  va iniciar la licitació, es va autoritzar la despesa del contracte  i  es van aprovar els plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació  
del servei de neteja dels edificis destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament de 
Granollers (Lot 1, Lot 2 i Lot 3) per a 24 mesos , declarant-ne la seva plurianualitat, per un import total 
de licitació 374.126,96 euros més 78.566,66 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
452.693,62 euros,  mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació 
ordinària amb el següent desglos:
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2015
Import (IVA exclòs)

2016
Import (IVA exclòs)

TOTAL
Import (IVA exclòs)

LOT 1 71.392,32 71.392,32 142.784,64
LOT 2 68.302,24 68.302,24 136.604,48
LOT 3 47.368,92 47.368,92 94.737,84

Dins del termini establert en aquest anunci de licitació , s'han presentat les següents empreses, que 
han estat admeses:

Plica Empresa Data Registre Num. registre 
entrada

Lots al que es licita

1 SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA,SL 
(SERVINET,SL)

15.09.2014 18183 LOT 1 - LOT 2- LOT 3

2 L.D.EMPRESA DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCION,SAU

15.09.2014 18203 LOT 1 - LOT 2- LOT 3

3 MULTISERVEIS NDAVANT, SL 15.09.2014 18239 LOT 1 - LOT 2- LOT 3
4 SIRSA-SERVICIOS 

INDLES.REUNIDOS,SAU
15.09.2014 18306 LOT 1 - LOT 2- LOT 3

5 CLANSER, SA 15.09.2014 18398 LOT 1

Desprès de la corresponent obertura pública dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que depenen d'un 
judici de valor), la Mesa de Contractació ha exclòs del procediment licitatori les següents empreses 
participants en cada lot a continuació indicat:

LOTLOTLOTLOT    1111:::: Plica 1: SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, SL (SERVINET, SL)
Plica 2: LD, EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, SAU 
Plica 4: SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU
Plica 5: CLANSER, SA

Les pliques 1, 2 i 5 d'aquest lot s'exclouen per incompliment del que preveu la clàusula 4 del plec de 
prescripcions tècniques particulars i les pliques 1, 2, 4 i 5 s'exclouen per  incompliment de la clàusula 
10 del plec de prescripcions tècniques particular .

Plica 1: Incompleix l'apartat 4.2 ja que no realitza cap especificació de les 20 hores prei avís de 
casaments pels dissabtes i l'hora dels matins tampoc s'adapta a la clàusula 4 que preveu que l'horari 
haurà de ser a partir de les 15 h exceptuant el casos que s'especifiquen en l'annex 4 atès que indica 
que començarà la resta de plantes a les 13 h, tot i que preveu el vestíbul i sala de plens de les 12 h a 
les 13 h del matí.
Plica 2: Incompleix l'apartat 4.2  perquè  a la pàgina 2 del quadre de personal del dossier presentat no 
realitza cap especificació de les 20 hores previ avís de casaments pels dissabtes i l'hora dels matins 
tampoc s'adapta a la clàusula 4 que preveu que l'horari haurà de ser a partir de les 15 h  exceptuant 
els caos que s'especifiquen en l'annex 4. Incompleix també la clàusula 10 perquè els productes Taski 
Jontec barniz, Taski Tapi shampoo, Pronto jabonoso, Germatol i Suma Star Pur ECO no acredita que 
disposin d'ecotiqueta de la UE.
Plica 4: Incompleix el que preveu la clàusula 10 perquè indica que utilitzarà productes químics amb 
ecoetiqueta i dels 6 que identifiquen com productes a utilitzar només 2 disposen d'ecotiqueta (segons 
les fitxes del productes aportades)
Plica 5: Incompleix l'apartat 4.2 perquè a la pàgina 18 del dossier presentat no realitza cap 
especificació de les  20 hores previ avís de casaments pels dissabtes. Incompleix la clàusula 10 
perquè dels 7 productes de neteja que utilitza, cap disposa d'ecotiqueta, 3 són perillosos pel medi 
ambient i un és un aerosol expressament exclòs a la clàusula  10 del PPT.

LOTLOTLOTLOT    2222:::: Plica 1: SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, SL (SERVINET, SL)
Plica 2: LD, EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, SAU
Plica 4: SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU

Les pliques 1 i 2 d'aquest lot s'exclouen per incompliment del que preveu la clàusula 4 del plec de 
prescripcions tècniques particulars i les pliques 2 i 4 s'exclouen  per  incompliment de la clàusula 10 
del plec de prescripcions tècniques particular .
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Plica 1:  Incompleix l'apartat 4.2  i en concret el que preveu l'annex 5 del PPT que descriu les 
característiques específiques de l'arxiu, soterrani Sant Josep, perquè a la pàgina 18 del dossier 
presentat indica que la planta soterrani es netejarà de les 15 hores a les 17 hores, quan el PPT preveu 
que aquesta neteja s'haurà de fer en presència del personal de l'arxiu en la franja de 8 a 15 hores.
Plica 2: Incompleix l'apartat 4,2 i en concret el que preveu l'annex 5 del PTT que descriu les 
característiques especifiques de l'arxiu, soterrani Sant Josep, perquè a la pàgina 2 del quadre de 
personal del dossier presentat indica que la planta soterrani es netejarà de les 15 a les 17 hores, quan 
el PPT preveu que aquesta neteja s'haurà de fer en presència del personal d'arxiu en la franja de 8 a 
15 hores. També incompleix el que preveu la clàusula 10, perquè els productes Taski Jontec barniz, 
Taski Tapi shampoo, Pronto jabonoso, Germatol i Suma Star Pur ECO no acredita que disposin 
d'ecotiqueta de la UE.
Plica 4: Incompleix el que preveu la clàusula 10 perquè indica que utilitzarà productes químics amb 
ecotiqueta i dels 6 que identifiquen com  productes a utilitzar, només 2 disposen d'ecotiqueta (segons 
les fitxes dels productes aportades)

LOTLOTLOTLOT    3333:::: Plica 1: SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, SL (SERVINET, SL)
Plica 2: LD, EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, SAU
Plica 4: SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU

La plica 4 d'aquest lot s'exclou per incompliment del que preveu la clàusula 4 del plec de prescripcions 
tècniques particulars i les pliques 1, 2 i 4 s'exclouen per incompliment de la clàusula 10 del plec de 
prescripcions tècniques particulars .

Plica 1: Incompleix el que preveu la clàusula 10 del plec de prescripcions tècniques particulars perquè 
no acredita que els productes que utilitzaran disposin d 'ecoetiqueta de la UE.
Plica 2: Incompleix el que preveu la clàusula 10 del plec de prescripcions tècniques particulars perquè 
els productes Taski Jontec barniz, Taski Tapi shampoo, Pronto jabonoso, Germatol i Suma Star Pur 
ECO no acredita que disposin d'ecotiqueta de la UE.
Plica 4: Incompleix l'apartat 4 perquè a l'apartat on descriu el quadre de personal indica que l'horari 
comença a les 6 h i per tant no s'adapta a la clàusula 4,2 que diu que l'horari haurà de ser a partir de 
les 15 h exceptuant els casos que s'especifiquen a l'annex 6 i que indica que serà totes les tardes. 
També incompleix el que preveu la clàusula 10 perquè indica que utilitzarà productes químics amb 
ecotiqueta i dels 6 que identifiquen com productes a utilitzar només 2 disposen d'ecotiqueta (segons 
les fitxes dels productes aportades)

Un cop realitzada l'obertura del sobre num. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica),  la cap del Servei d'Organització i Logística ha emès els tres informes tècnics de cada 
lot,  en els quals  proposa a la Mesa de Contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa 
presentada per l'empresa MULTISERVEIS NDAVANT, SL amb CIF B60579240 per al Lot 1, Lot 2 i Lot 
4, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor . (. (. (. (fins afins afins afins a     49494949    puntspuntspuntspunts))))
A.1 Organització del servei (fins a 20 punts)
A.2 Personal (fins a 10 punts)
A.3 Gestió ambiental (fins a 9 punts)
A.4 Material i maquinària ( fins a 8 punts)
A.5 Millores ( fins a 2 punts)

LOTLOTLOTLOT    1111
Plica Empresa CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR

A1 A2 A3 A4 A5

TOTAL 
PUNTS

1 SERVEIS DE PERSONAL I 
NETEJA,SL (SERVINET,SL)

EXCLÒS

2 L.D.EMPRESA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCION,SAU

EXCLÒS

3 MULTISERVEIS NDAVANT, 
SL

20 10 8 8 2 48

4 SIRSA-SERVICIOS 
INDLES.REUNIDOS,SAU

EXCLÒS

5 CLANSER, SA EXCLÒS
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LOTLOTLOTLOT    2222
Plica Empresa CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR

A1 A2 A3 A4 A5

TOTAL 
PUNTS

1 SERVEIS DE PERSONAL I 
NETEJA,SL (SERVINET,SL)

EXCLÒS

2 L.D.EMPRESA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCION,SAU

EXCLÒS

3 MULTISERVEIS NDAVANT, 
SL

20 10 8 8 2 48

4 SIRSA-SERVICIOS 
INDLES.REUNIDOS,SAU

EXCLÒS

LOTLOTLOTLOT    3333
Plica Empresa CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR

A1 A2 A3 A4 A5

TOTAL 
PUNTS

1 SERVEIS DE PERSONAL I 
NETEJA,SL (SERVINET,SL)

EXCLÒS

2 L.D.EMPRESA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCION,SAU

EXCLÒS

3 MULTISERVEIS NDAVANT, 
SL

20 10 8 8 2 48

4 SIRSA-SERVICIOS 
INDLES.REUNIDOS,SAU

EXCLÒS

La motivació d'aquestes puntuacions, es troben recollides en els tres informes tècnics adjunts a 
aquest acord.

BBBB))))    Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica . (. (. (. (fins afins afins afins a     51515151    puntspuntspuntspunts))))
B.1. Proposta econòmica (fins a 51 punts) 

 Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica: 

B1= 51 x (Preu oferta més econòmica per a cada lot individualment/ Preu a valorar per a cada lot 
individualment)
LOTLOTLOTLOT    1111

B1.- Proposta econòmicaPlica Empresa
Import % Baixa

TOTAL PUNTS

3 MULTISERVEIS NDAVANT, SL 140.451,88 1,63 51

LOTLOTLOTLOT    2222
B1.- Proposta econòmicaPlica Empresa

Import % Baixa
TOTAL PUNTS

3 MULTISERVEIS NDAVANT, SL 136.106,38 0,36 51

LOTLOTLOTLOT    3333
B1.- Proposta econòmicaPlica Empresa

Import % Baixa
TOTAL PUNTS

3 MULTISERVEIS NDAVANT, SL 80.694,52 14,82 51

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

                LOTLOTLOTLOT    1111
PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Criteris de valoracióCriteris de valoracióCriteris de valoracióCriteris de valoració

AAAA BBBB
TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS

3333 MULTISERVEIS NDAVANT, SL 48 51 99999999

                LOTLOTLOTLOT    2222
PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Criteris de valoracióCriteris de valoracióCriteris de valoracióCriteris de valoració

AAAA BBBB
TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
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3333 MULTISERVEIS NDAVANT, SL 48 51 99999999

                LOTLOTLOTLOT    3333
PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Criteris de valoracióCriteris de valoracióCriteris de valoracióCriteris de valoració

AAAA BBBB
TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS

3333 MULTISERVEIS NDAVANT, SL 48 51 99999999

En data 25 de novembre de 2014 , la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació 
de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa MULTISERVEIS NDAVANT, SL  amb CIF 
B60579240  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa MULTISERVEIS NDAVANT, SL  ha presentat la documentació requerida  i 
compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars .

La Mesa de contractació, d'acord amb els informes tècnics emesos  amb data 21 de novembre de 
2014, proposa l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels edificis 
destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament de Granollers, Lot 1, Lot 2 i Lot 3 per a  24 
mesos, amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2016 a l'empesa 
MULTISERVEIS NDAVANT, SL amb CIF B60579240, que ha presentat l'oferta econòmica més 
avantatjosa, pels imports de cada lot  a continuació relacionats:

LOTLOTLOTLOT    1111: MULTISERVEIS NDAVANT, SL 140.451,88 euros + 29.494,89 euros d'IVA (21%), el que 
fa un total de 169.946,77 euros, el que representa una baixa del 1,63% respecte al preu de licitació.
LOTLOTLOTLOT    2222: MULTISERVEIS NDAVANT, SL 136.106,38 euros + 28.582,34 euros d'IVA (21%), el que 
fa un total de 164.688,72 euros, el que representa una baixa del 0,36% respecte al preu de licitació.
LOTLOTLOTLOT    3333:::: MULTISERVEIS NDAVANT, SL              80.694,52  euros + 16.945,85 euros d'IVA (21%), el 
que fa un total de 97.640,37 euros, el que representa una baixa del 14,82% respecte al preu de 
licitació.

Atès que la clàusula X.2 apartat h) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 1.600,00 euros.

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

Assumpte: "Licitació del contracte de serveis  per a la prestació del servei de neteja dels edificis 
destinats a oficines públiques municipals"

Diari Oficial: Inserció al BOE  núm.193 de data 9/08/2014 per import de  909,12 euros�

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 12/08/2014 per import de  330,96 euros�

        Liquidació: Núm.201402004903L de data 12/08/2014
       TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.240,081.240,081.240,081.240,08    euroseuroseuroseuros

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

Article 16 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 als contractes de serveis subjectes a regulació 
harmonitzada.

Article 145 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic on es preveu que les proposicions dels licitadors hauran 
d'ajustar-se amb allò que preveu el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que 
regeixen la licitació.

Article 151 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.

Article 153 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 notificació de l'adjudicació del contracte.
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Article 154 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la formalització del contracte .

Article 156 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Excloure la proposta presentada per l'empresa SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, SL 
-SERVINET,SL-  (Plica núm. 1) del procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  de 
serveis per a la prestació del servei de neteja dels edificis destinats a oficines públiques municipals de 
l'Ajuntament de Granollers, Lot 1, Lot 2 i Lot 3 per no complir amb el que preveuen les clàusules 4 i 10 
del plec de prescripcions tècniques particulars referent als tres lots als quals licitava, d'acord amb 
l'article 145 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic  .

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Excloure la proposta presentada per l'empresa LD, EMPRESA DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCION, SAU (Plica num. 2)  del procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  
de serveis per a la prestació del servei de neteja dels edificis destinats a oficines públiques municipals 
de l'Ajuntament de Granollers, Lot 1, Lot 2 i Lot 3 per no complir amb el que preveuen les clàusules 4 i 
10 del plec de prescripcions tècniques particulars referent als lots 1 i 2 als quals licitava i a la clàusula 
10 referent al lot 3 al qual licitava,  d'acord amb l'article 145 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic .

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Excloure la proposta presentada per l'empresa        SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, 
SAU (Plica num. 4) del procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  de serveis per a 
la prestació del servei de neteja dels edificis destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament 
de Granollers, Lot 1, Lot 2 i Lot 3 per no complir amb el que preveuen la  clàusula 10 del plec de 
prescripcions tècniques particulars referent als lots 1 i 2 als qual licitava i les clàusules 4 i 10 referent 
al lot 3 al qual licitava, d'acord amb l'article 145 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Excloure la proposta presentada per l'empresa CLANSER, SA (Plica num. 5) del procediment 
licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
edificis destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament de Granollers, Lot 1, Lot 2 i Lot 3 per 
no complir amb el quepreveuen les clàusules 4 i 10 del plec de prescripcions tècniques particulars 
referent al lot 1 al qual licitava, d'acord amb l'article 145 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic . 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....Adjudicar a l'empresa MULTISERVEIS NDAVANTMULTISERVEIS NDAVANTMULTISERVEIS NDAVANTMULTISERVEIS NDAVANT,,,,    SLSLSLSL amb CIF BCIF BCIF BCIF B60579240605792406057924060579240, el contracte de 
serveis plurianual per a la prestació del servei de neteja dels edificis destinats a oficines públiques 
municipals de l'Ajuntament de Granollers, LOT 1 LOT2 i LOT 3 per a 24 mesos, amb efectes des de l'1 
de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2016  pels imports a continuació indicats:

LOTLOTLOTLOT    1111: MULTISERVEIS NDAVANT, SL 140.451,88 euros + 29.494,89 euros d'IVA (21%), el que 
fa un total de 169.946,77 euros, el que representa una baixa del 1,63% respecte al preu de licitació.
LOTLOTLOTLOT    2222: MULTISERVEIS NDAVANT, SL 136.106,38 euros + 28.582,34 euros d'IVA (21%), el que 
fa un total de 164.688,72 euros, el que representa una baixa del 0,36% respecte al preu de licitació.
LOTLOTLOTLOT    3333:::: MULTISERVEIS NDAVANT, SL              80.694,52  euros + 16.945,85 euros d'IVA (21%), el 
que fa un total de 97.640,37 euros, el que representa una baixa del 14,82% respecte al preu de 
licitació.

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats  i les 
següents anualitats:

LOT 1: Amb càrrec a l'exercici 2015 i a la partida pressupostària H142.92040.22700 la quantitat de �

70.225,94  euros més 14.747,45 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 84.973,39 
euros.
LOT 1: Amb càrrec a l'exercici 2016 i a la partida pressupostària H142.92040.22700 la quantitat de �

70.225,94  euros més 14.747,45 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 84.973,39 
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euros.
LOT 2: Amb càrrec a l'exercici 2015 i a la partida pressupostària H142.92040.22700 la quantitat de �

68.053,19  euros més 14.291,17 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 82.344,36 
euros.
LOT 2: Amb càrrec a l'exercici 2016 i a la partida pressupostària H142.92040.22700 la quantitat de �

68.053,19  euros més 14.291,17 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 82.344,36 
euros.
LOT 3: LOT 2: Amb càrrec a l'exercici 2015 i a la partida pressupostària H142.92040.22700 la �

quantitat de 40.347,26  euros més 8.472,92 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
48.820,18 euros.
LOT 3: LOT 2: Amb càrrec a l'exercici 2016 i a la partida pressupostària H142.92040.22700 la �

quantitat de 40.347,26  euros més 8.472,92 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
48.820,18 euros.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....  Liquidar a l'empresa MULTISERVEIS NDAVANT, SL la quantitat de    1111....240240240240,,,,08080808    euroseuroseuroseuros, en 
concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de 
serveis plurianual per a la prestació del servei de neteja dels edificis destinats a oficines públiques 
municipals de l'Ajuntament de Granollers, LOT 1 LOT2 i LOT 3 per als exercicis 2015 i 2016. Aquestes 
despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte ES40 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen i 
enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es 
podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de 
l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. planta de Granollers, dins de l'horari de 
dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini màxim de 5 dies 
naturals posteriors als 15 dies  hàbils comptats  des d'aquesta notificació, previ al pagament de la 
corresponent taxa (86,70€)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars,clàusula X.2  apartat  i)

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

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

DESÈDESÈDESÈDESÈ....   Publicar aquest acord d'adjudicació  del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , i posteriorment la formalització del contracte en el perfil del 
contractant ,  en el BOPB, en el BOE  i en el DOUE, d'acord al que estableix l'article 154 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic.

ONZÈONZÈONZÈONZÈ....        Confeccionar els documents comptables ADFUTS corresponents a nom de l'empresa 
adjudicatària pels imports indicats en el cinquè punt i notificar-ho a l'Àrea de Govern i Economia, 
departament de comptabilitat i anular els AFUTS núm. 49974, 49975, 49976, 49977, 49978 i 49979.

DOTZÈDOTZÈDOTZÈDOTZÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 10 de febrer de 2015 per les dependències del 
Servei  de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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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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