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

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

No n'hi ha. 



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

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL DELGOVERN LOCAL DELGOVERN LOCAL DELGOVERN LOCAL DEL    15151515    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVAVA LAPROVAVA LAPROVAVA LAPROVAVA L''''EXECUCIÓ DEXECUCIÓ DEXECUCIÓ DEXECUCIÓ D''''UN PLAUN PLAUN PLAUN PLA    
DDDD''''OCUPACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈSOCUPACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈSOCUPACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈSOCUPACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS    
GENERALGENERALGENERALGENERAL,,,,    EN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DEL    """"PLA DE XOCPLA DE XOCPLA DE XOCPLA DE XOC    2014201420142014    CONTRA LA CRISI I EL RISC DCONTRA LA CRISI I EL RISC DCONTRA LA CRISI I EL RISC DCONTRA LA CRISI I EL RISC D''''EXCLUSIÓEXCLUSIÓEXCLUSIÓEXCLUSIÓ    
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL""""

1111.... La Junta de Govern Local del 15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2014201420142014 va aprovar la relació de serveis de caràcter públic 
i d'interès general de competència municipal que han de realitzar les persones aturades participants 
als plans d'ocupació del “Pla de xoc 2014 contra la crisi i l'exclusió social”, els requisits i criteris de 
selecció, el barem de puntuació, les retribucions a pagar i l 'encàrrec de gestió a Granollers Mercat.

2222.... Amb motiu de la convocatòria de subvencions per al Programa Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i Formació per a persones 
aturades no perceptores de prestació i/o subsidi (PANPPANPPANPPANP    2014201420142014) del Servei d'Ocupació de Catalunya 
(convocatòria regulada per l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////221221221221////2014201420142014,,,,    dededede    21212121    de juliolde juliolde juliolde juliol)))), i atès que les característiques 
d'una part dels serveis d'interès general aprovats per la Junta de Govern Local del 15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    
2014201420142014    en el    marc del “Pla de Xoc 2014” s'ajustaven a les característiques dels serveis d'interès general 
que requeria aquesta convocatòria (Treball i Formació PANP 2014), es va considerar oportú aprofitar 
aquesta convocatòria del SOC per a sol·licitar subvenció per a l'execució de determinats projectes 
d'interès general que ja havien estat aprovats prèviament per la Junta de Govern del 15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    
2014201420142014, i que es relacionen a continuació:

TREBALLADORSTREBALLADORSTREBALLADORSTREBALLADORS

ÀMBITÀMBITÀMBITÀMBIT TÍTOL DEL PROJECTETÍTOL DEL PROJECTETÍTOL DEL PROJECTETÍTOL DEL PROJECTE PERFILPERFILPERFILPERFIL     
TÈCNICSTÈCNICSTÈCNICSTÈCNICS AUXAUXAUXAUX....ADMADMADMADM....

TOTOTOTO

TATATATA

LLLL

Habitatge Suport programes socials habitatge Administració 1 1

Urbanisme Suport processos administratius Administració 1 1

Educació Suport administració Educació Administració 1 1

Serveis Socials Suport administratiu al CIRD Administració 1 1

Serveis Socials Assessorament ciutadà en estalvi energètic Administració 1 1

Serveis Socials Suport documentacions expedients Administració 1 1

Cultura Suport administratiu biblioteques Administració 4 4

Granollers Mercat Suport administratiu Granollers Mercat Administració 2 2

Economia Suport a processos gestió pressupostària Administració 2 2

Recursos Humans Suport a gestió de Recursos Humans Administració 1 1

Economia Suport a la gestió tributària Administració 1 1

Economia Suport a processos de contractació pública Administració 1 1

P. Estratègica Inventari de recursos TIC Informàtic/Adm. 1 1 2

 TOTALTOTALTOTALTOTAL 1111

3333.... La Junta de Govern Local de 29292929    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014    va aprovar la sol·licitud de subvenció al Servei 
d'Ocupació de Catalunya per a la realització del Programa Treball i Formació PANP 2014, per a la 
contractació durant 6 mesos i a jornada completa de 19 persones aturades del municipi per realitzar 
els projectes detallats en el paràgraf anterior, aprovats per la Junta de Govern del 15 de juliol, però 
agrupats a efectes d'aquesta sol·licitud de la manera següent:



       – Suport a serveis d'atenció al ciutadà: 17171717    personespersonespersonespersones ,,,,    de grup de cotitzacióde grup de cotitzacióde grup de cotitzacióde grup de cotització     6666
       –  Inventari de recursos TIC i revisió tecnològica : 1111    personapersonapersonapersona,,,,    de GCde GCde GCde GC    6666,,,,    1111    persona GCpersona GCpersona GCpersona GC     2222

4444.... El 24242424    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2014201420142014 el Servei d'Ocupació de Catalunya ens comunicava l'atorgament de la 
subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació PANP 2014, la qual permetia la 
contractació de les 19 persones anteriorment esmentades. La subvenció fou acceptada per la Junta 
de Govern Local el dia 28282828    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2014201420142014,,,, i els contractes laborals de les 19 persones es van 
iniciar el 24242424    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2014201420142014....

5555.... Atès que les funcions i tasques que han de realitzar les 19 persones aturades participants en el 
Programa Treball i Formació PANP 2014 coincideixen amb les funcions i tasques previstes en els 
projectes relacionats en el paràgraf segon, es considera convenient modificar parcialment la relació de 
serveis d'interès general aprovats per la Junta de Govern del 15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, en el sentit de 
substituir-los per uns serveis diferents, amb la finalitat de mantenir el nivell d'execució de la despesa 
prevista en el Pla de Xoc de 2014 i de finançar el màxim nombre possible de contractes de 6 mesos.

6666.... La relació de serveis de caràcter públic i interès general de competència municipal que es presenta 
a aprovació ha estat proposada pels Caps d'Àrea de l'Ajuntament de Granollers amb el criteri de 
millorar la qualitat dels serveis i dels equipaments de titularitat municipal, en el marc de les seves 
funcions i competències, i es concreten en la relació de projectes que es detallen en la part dispositiva 
del present acord.

7777.... El procés de preselecció de les persones desocupades inscrites a l'oficina de treball de Granollers, 
els requisits i els criteris de selecció, el barem de puntuació i les categories retributives seran les 
mateixes que les aprovades en la Junta de Govern de 15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, i Granollers Mercat 
coordinarà el procés de selecció de les persones desocupades a partir de la llista de persones 
preseleccionades pel SOC, d'acord amb l'encàrrec de gestió del mateix acord.

8888....Les funcions de tutoria i de seguiment dels treballs, així com l'adquisició de roba, eines i materials 
de treball, en el seu cas, corresponen a l'Ajuntament de Granollers, a través dels caps d'Àrea 
responsables de l'execució de cadascun dels projectes, amb càrrec als fons habilitats a l'efecte en el 
Pressupost.

9999....Per Resolució d'Alcaldia de 17171717    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2012201220122012    es van establir els criteris per a l'aplicació dins 
l'entitat del Reial Decret LleiReial Decret LleiReial Decret LleiReial Decret Llei    20202020////2011201120112011,,,,    dededede    30303030    de desembrede desembrede desembrede desembre,,,,    en relació a les contractacions temporals, 
preveient-se que aquestes únicament es realitzaran per necessitats urgents i inajornables que afectin 
al funcionament dels serveis públics prioritaris o essencials .

10101010.... Les contractacions que es pretenen dur a terme responen en tots els casos a necessitats urgents 
i inajornables que afecten al funcionament dels serveis essencials previstos a llll''''articlearticlearticlearticle     26262626    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    
7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,, reguladora de les bases de règim local.

11111111.... Atès que l’articlearticlearticlearticle     84848484,,,,    iiii)))) de l'Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els governs locals de 
Catalunya tenen competències pròpies sobre el foment de l'ocupació.

12121212.... Vist l'informe, amb data 8888    de gener dede gener dede gener dede gener de    2015201520152015, de la responsable del Servei Local d'Ocupació de 
Granollers Mercat, Sra. Elisabeth Martín Saura.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Modificar el punt primer de la part dispositiva de l'acord de la Junta de Govern Local de data 
15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, relatiu a a l'execució d'un pla d'ocupació per a la realització de serveis de 
caràcter públic i interès general, en el marc del “Pla de xoc 2014 contra la crisi i el risc d'exclusió 
social”, manera que queda redactat de la manera següent:

“Aprovar l'execució, en el marc del "Pla de xoc contra la crisi i el risc d'exclusió social" impulsat per 
l'Ajuntament de Granollers per a aquest any 2014, del pla d'ocupació per a realitzar els serveis de 
caràcter públic i interès general que es relacionen a continuació, mitjançant la contractació laboral per 



obra o servei durant sis mesos i a jornada completa (35 hores setmanals) d'un total de 129129129129    personespersonespersonespersones     
aturadesaturadesaturadesaturades ,,,,d'acord amb la següent relació de projectes:

TREBALLADORS
Nº NOM DEL PROJECTE SERVEI PERFIL

ENCARREG. OFICIALS PEONS AUX. ADMIN TOTAL

1  Arranjament d'escocells a parcs i jardins Medi ambient Paleta 1 1 2

2  Civisme als parcs i jardins Medi ambient Jardiner 6 6

3  Conservació del medi natural Medi ambient Jardiner 1 1 2

4  Conservació d'espais verds Medi ambient Jardiner 2 4 6

5  Suport a la biblioteca de l'EMT Educació Administratiu 1 1

6  Suport a P3 i al parvulari en general Educació Educador inf. 4 4

7  Manteniment del Centre Vallès Educació Manteniment 2 2

8  Manteniment d'escoles bressols Educació Manteniment 3 3

9  Tècnic educació famílies Educació Educador soc. 1 1

10  Suport reforç educatiu PQPI Educació Educador soc. 2 2

11  Suport al Servei d'Atenció Domiciliària Serveis Socials Aux. de la llar 6 6

12  Suport a projectes d'infància Serveis Socials Educador 1 1

13  Agents suport dinamització comunitària Serveis Socials Dinamitzador 3 3

14  Manteniment edificis de cultura Cultura Manteniment 2 3 5

15  Suport al manteniment de la Troca Cultura Manteniment 1 1

16  Documentació col·leccions de La Tela Cultura Administratiu 1 1

17  Formació en TIC a persones aturades Granollers Mercat Tècnic 1 1

18  Suport a la promoció de l'economia local Granollers Mercat Tècnic 1 1

19  Suport dinamització comercial i turística Granollers Mercat Tècnic 1 1

20  Inventari via pública amb eines CAD P. Estratègica Tècnic 1 1

21  Suport a la mediació comunitària P. Estratègica Tècnic 2 2

22  Suport al foment del civisme P. Estratègica Administratiu 6 6

23  Manteniment d'instal·lacions esportives Esports Manteniment 2 2 4

Paleta 1 4 4 9
24

 Millora de les condicions d'us i d'accés
 del cementiri municipal

Serveis (Cementiri)
Pintor 1 1 2

25  Treballs de pintura i neteja de grafitis UOS Pintor 1 4 4 9

Serraller 2 2

Fuster 2 226
 Treballs varis d'oficis pel manteniment
 d'equipaments municipals i via pública

UOS

Pintor 2 2

27  Adequació via pública i equipaments UOS Paleta 1 6 6 13

28
 Condicionament i manteniment dels
 aparcaments públics en superfície

UOS Paleta / Jardiner 1 3 4

29
 Neteja i conservació de voreres en
 polígons industrials i solars municipals

UOS Paleta 1 2 3

Administratiu 1 1

Magatzem 1 130  Tasques de suport i logística a la UOS UOS

Transport 2 2

31  Consergeria i manteniment masia Tres Torres Granollers Mercat Conserge 1 1

32  Suport tècnic al Servei Local d'Ocupació Granollers Mercat Tècnic SLO 2 2

33  Suport administratiu al Servei Local d'Ocupació Granollers Mercat Administratiu 1 1

34  Suport a la gestió logística del Museu Museu Peó magatzem 1 1

35  Gestió informàtica a la biblioteca del Museu Museu Administratiu 1 1

36  Suport al procés de reflexió sobre la Festa Major Cultura Administratiu 1 1

37  Suport administratiu als EBASP Serveis Socials Administratiu 2 2

38  Suport administratiu a direcció del territori Territori Administratiu 1 1

Arquitecte 1 1
39  Numeració de vies públiques dels polígons Urbanisme

Administratiu 1 1

40  Suport a processos de selecció Recursos Humans Administratiu 2 2

41  Suport administratiu al Servei d'Educació Educació Administratiu 1 1

42  Suport a l'arxiu informàtic de registre del cementiri Serveis Administratiu 1 1

43  Suport tècnic al Servei de Joventut Joventut Tècnic Joventut 1 1

TOTALS 3 57 55 14 129

SegonSegonSegonSegon....---- Mantenir inalterables la resta d'apartats de l'acord de la Junta de Govern Local del 15 de juliol 
de 2014.

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



APROVAT PER UNANIMITAT

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

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ I EL CONVENI QUE LAACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ I EL CONVENI QUE LAACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ I EL CONVENI QUE LAACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ I EL CONVENI QUE LA    
REGULA PER AL PROJECTEREGULA PER AL PROJECTEREGULA PER AL PROJECTEREGULA PER AL PROJECTE    """"ALERAALERAALERAALERA::::    ACTUACIONS LOCALS EMBLEMÀTIQUES EN LAACTUACIONS LOCALS EMBLEMÀTIQUES EN LAACTUACIONS LOCALS EMBLEMÀTIQUES EN LAACTUACIONS LOCALS EMBLEMÀTIQUES EN LA    
REUTILITZACIÓ DREUTILITZACIÓ DREUTILITZACIÓ DREUTILITZACIÓ D ''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA"""",,,,    ATORGADA PER LATORGADA PER LATORGADA PER LATORGADA PER L ''''EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIAEUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIAEUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIAEUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA

En data 11 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la sol·licitud de 40.599 euros 
subvenció a l'Euroregió Pirineus Mediterrània, (agrupació europea de cooperació territorial, en 
endavant AECT), per al programa "Alera: Actuacions Locals Emblemàtiques en la Reutilització 
d'Aigua", en el marc de la convocatòria de projectes 2013 "Eficiència i consum responsable en l'ús 
dels recursos aigua i energia de l'Euroregió Pirineus Mediterrània", del qual el soci líder és 
l'Ajuntament de Granollers i els altres socis són Universitat Politècnica de Catalunya, Ajuntament d'es 
Migjorn Gran (Illes Balears), Ecofilae i la Communate de Comunes Terrasses et Vallee de l'Aleyron 
(CCTA).

En data 17 de desembre de 2014 l’AECT Pirineus Mediterrània, amb registre d’entrada 2014024620, 
notifica l’atorgament de la subvenció de 34.983 euros per al projecte Alera i insta l’Ajuntament a 
efectuar el tràmit de signatura del conveni amb el seu annex tècnic i financer , atès que l’Ajuntament de 
Granollers és el líder del projecte. Com a tal l’Ajuntament i d’acord amb la direcció tècnica del Servei 
de Medi Ambient ajusta el pressupost del projecte d'acord amb el detall següent:

PRESSUPOST 
DE PROJECTE PERSONAL MOBILITAT

GESTIÓ I 
CONFERÈNCIES COMUNICACIÓ TOTAL

FINANÇAMENT 
EUROREGIÓ

FINANÇAMENT 
SOCI

AJGRA Cat 
(Coord.) 3.683,65 € 1.507,93 € 9.736,89 € 1.034,01 € 15.962,46 € 9.577,48 € 6.384,99 €

UPC-BCNTECH 2.391,14 € 1.507,93 € 6.462,54 € 0,00 € 10.361,60 € 6.216,96 € 4.144,64 €
AJ MIGJORN 
GRAN 3.446,69 € 1.723,34 € 6.255,73 € 0,00 € 11.425,76 € 6.855,46 € 4.570,31 €

ECOFILAE 2.953,90 € 1.723,34 € 8.122,98 € 0,00 € 12.800,22 € 7.680,13 € 5.120,09 €
CCTVA 1.789,61 € 1.484,66 € 4.480,69 € 0,00 € 7.754,96 € 4.652,97 € 3.101,98 €

TOTAL 
PROJECTE 58.305,00 € 34.983,00 € 23.322,00 €

El finançament per a l’Ajuntament de Granollers és de 9.577,48 euros de tota la subvenció rebuda i, 
com a líder, haurà de gestionar el fons de la subvenció en funció de les certificacions de la resta de 
socis relatives a l’execució del projecte i d’acord amb les condicions del conveni. Pel que fa a 
l’aportació de l’Ajuntament de Granollers al projecte es fa mitjançant despeses de capítol 1 (recursos 
humans).

Atès l'informe favorable a l'acceptació de l'esmentada subvenció i a la signatura del conveni que la 
regula, del tècnic del Coordinador TIC, de data 22 de desembre de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

2222nnnn....    L'article 119.3  del Decret 179/1995, de 13  de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis del ens locals de Catalunya, la subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari, a 
l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació .

3333rrrr.... L'acord de ple de 5 de juliol de 2011, que delega a la Junta de Govern Local com a òrgan 
competent per sol·licitar i acceptar les subvencions atorgades per organismes públics així com els 
convenis que les regulin.



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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....–––– Aprovar l'acceptació de subvenció de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, (agrupació europea 
de cooperació territorial, en endavant AECT), per al programa "Alera: Actuacions Locals 
Emblemàtiques en la Reutilització d'Aigua", en el marc de la convocatòria de projectes 2013 
"Eficiència i consum responsable en l'ús dels recursos aigua i energia de l'Euroregió Pirineus 
Mediterrània", del qual el soci líder és l'Ajuntament de Granollers i els altres socis són Universitat 
Politècnica de Catalunya, Ajuntament d'es Migjorn Gran (Illes Balears), Ecofilae i la Communate de 
Comunes Terrasses et Vallee de l'Aleyron (CCTA). D'acord amb el detall següent:

Import total de la subvenció (per a tots el socis del projecte): 34.983 €. Dels quals 9.577,48 € 
corresponen a l'import de la subvenció per a l'Ajuntament de Granollers.
Partida d'ingrés: 2015.H211.49707 "UE PROJECTE ALERA".

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar el conveni que regula l'esmentada subvenció, el text íntegre del qual es reprodueix a 
continuació:

"CONVOCATÒRIA PROJECTES 2013 «EFICIÈNCIA I CONSUM RESPONSABLE EN L’ÚS DE RECURSOS 
(AIGUA-ENERGIA)». ACCIONS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EUROREGIÓ 2013

ATESA la llei francesa núm. 2000-321, de 12 d’abril de 2000, relativa als drets dels ciutadans en llurs relacions 
amb les administracions i els seus textos d’aplicació, entre altres el decret francès núm. 2001-495 del 6 de juny 
de 2001.

ATÈS el codi general de les comunitats territorials i sobretot l’article D 1617.19, relatiu als justificants a lliurar 
abans del pagament.

ATÈS el dossier presentat per l’Ajuntament de Granollers registrat amb el número 
GECT/JA/ENV/APPDD_2013/02.

ATESA  la deliberació n°2013-11-01 de l’Assemblea General de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
Pirineus Mediterrània, en endavant AECT, de 13 desembre 2013 sobre la convocatòria 2013 “eficàcia i consum 
responsable en l’ús del recurs aigua” .

ATESA  la deliberació n°2014-03-01 de data 31 de març 2014 relativa a l’adopció del pressupost inicial de l’any 
2014 de l’AECT Pirineus Mediterrània.

ATESA la Deliberació n°2014-03-03, de data 31 març del 2014, relativa a l’assignació del resultat de 
funcionament 2013 ajornat.

ATESA la deliberació n°2014-03-04 de l’Assemblea General de l’AECT Pirineus Mediterrània de 27 octubre 
2014.

ENTRE:

L’AECT Pirineus Mediterrània, representada pel seu president en exercici , el senyor José Ramón Bauzá Díaz, en 
endavant designat com a AECT, d’una banda, i,

L’Ajuntament de Granollers, representat pel seu Alcalde, el senyor Josep Mayoral i Antigas, en endavant 
designat com a Ajuntament Granollers, d'altra banda,

Hem convingut el que segueix:

ARTICLE 1: Objecte

L’atorgament d’una subvenció euroregional de 34.983 euros a l’Ajuntament de Granollers  per implementar el 
projecte “ALERA - Actuacions Locals Emblemàtiques en la Reutilització d 'Aigua”.
L’AECT Pirineus Mediterrània aporta la seva contribució al finançament del projecte mencionat més amunt, el 
líder del qual és l’Ajuntament de Granollers, que s’encarregarà de la realització i de la coordinació del projecte 
d’acord amb les condicions previstes en les presents clàusules .

ARTICLE 2: Condicions d’utilització de la subvenció

La subvenció euroregional està destinada a finançar les despeses del projecte titulat “ALERA - Actuacions 
Locals Emblemàtiques en la Reutilització d'Aigua” s’abonarà a l’estructura designada com a líder del projecte, 
d’ara endavant Ajuntament de Granollers.

Com a responsable del projecte l’Ajuntament de Granollers , 



· s’encarrega de la implementació de les accions descrites en el projecte en termes d’execucions tècniques, 
físiques i financeres; 
· centralitza i controla les despeses de cada soci  (el responsable inclòs);
· s’encarrega de centralitzar i presentar les despeses a l’AECT per demanar l’abonament de la subvenció (a 
compte, pagament intermedi, saldo); 
· redistribueix la subvenció als socis del projecte , proporcionalment a les despeses realitzades per cadascun .

ARTICLE 3: Modalitats d’abonament 

L’abonament de la subvenció euroregional intervé a petició del beneficiari d’acord amb les modalitats següents :
· 50%, és a dir, a compte, a petició del beneficiari, proporcionalment a la despesa global subvencionada, 
prèvia presentació dels documents següents   (en dos exemplars):

1)Una carta de sol·licitud de pagament amb signatura i segell de l’entitat beneficiària

2)Un certificat d’inici de l’operació subvencionada

3)Un document on constin les dades bancàries de l’entitat beneficiària  (amb nom del banc, BIC i IBAN)

· 50%, és a dir, el saldo, a petició del beneficiari i producció i validació dels següents documents :

1) Una carta de sol·licitud de pagament amb signatura i segell de l’entitat beneficiària

2) Un document on constin les dades bancàries de l’entitat beneficiària  (amb nom del banc, BIC i IBAN)

3) Un Certificat de finalització de l’operació subvencionada

4) Una memòria d’activitats (en francès, català o castellà) acompanyada de documentació relativa al 
projecte (eines de comunicació)

5) Una memòria d’execució financera del conjunt de l’operació (en francès, català o castellà) amb el 
pressupost realitzat i una taula de les despeses

6) Els justificants de despeses (factures), com a mínim per l’import de la subvenció atribuïda i corresponent a 
la taula de les despeses

La sol·licitud de pagament i el certificat de finalització hauran de ser enviats en doble exemplar. Els altres 
documents (4,5 i 6) poden ser presentats en un sol exemplar; aquests documents seran conservats en l’oficina 
de la Direcció de l’AECT, per tota sol·licitud de justificació de la despesa .

L’import de la subvenció no podrà excedir la quantitat prevista a l’article  1.

En cas que el programa no es dugués a terme íntegrament, l’esmentat import es podrà reajustar per decisió de 
l’AECT Pirineus Mediterrània. 

ARTICLE 4: Durada del conveni

El conveni serà vigent des de la data de signatura del conveni per les parts fins a la data de pagament del saldo 
de la subvenció, sense prejudici dels terminis previstos a l’article  6 i a l’article 8.

ARTICLE 5: Terminis de realització

L’operació s’haurà d’acabar no més tard del  30/06/2016.

ARTICLE 6: Caducitat

La subvenció euroregional caducarà de ple dret i , per tant, serà parcialment o totalment anul·lada:

- si la primera petició de transferència no es formula en el termini d’un any a comptar d’aquesta decisió ;

- i si la realització del programa o de l’operació no està justificada en un any després del termini fixat a l’article  5.

ARTICLE 7: Publicitat

El beneficiari haurà de mencionar qualsevol ajut de l’Euroregió Pirineus Mediterrània mitjançant els suports 
apropiats a la natura de l’objecte subvencionat .

Tots els socis del projecte euroregional hauran d’indicar en tots els documents i suports de comunicació (paper i 
web) relacionats amb l’activitat del projecte euroregional subvencionat, la següent menció « soutenu par 
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, dans le cadre de l’Appel à projets « EFFICACITE ET SOBRIETE DANS 
L’USAGE DES RESSOURCES (EAU OU ENERGIE) 2013».

El beneficiari es compromet a desenvolupar la seva comunicació al voltant d’aquest projecte en col·laboració 
estreta amb l’AECT Pirineus Mediterrània, per a qualsevol esdeveniment de premsa i qualsevol operació puntual. 
També es compromet a incloure, en tots els documents informatius relatius a l’operació subvencionada, el logo 
de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

ARTICLE 8: Control



L’AECT Pirineus Mediterrània es reserva, més enllà de la verificació duta a terme en el moment de la 
transferència de la subvenció, el dret de procedir a qualsevol altra forma de control després de l’abonament de 
l’ajut i de requerir qualsevol document necessari per a la realització d’una auditoria financera relativa a les 
operacions que hagin rebut un ajut financer de la comunitat .
La decisió atributiva de la subvenció informa el beneficiari que aquesta pot ser objecte d’un control dels 
documents o in situ en un termini de tres anys des del pagament del saldo o de la data de caducitat. En aquest 
cas, haurà de presentar tots els justificants de les despeses i qualsevol altre document financer la presentació 
del qual es consideri oportuna.

ARTICLE 9: Devolució

L’AECT demanarà, mitjançant l’emissió d’un títol executiu d’ingrés a aquest efecte, la devolució de les quantitats 
transferides indegudament:

- en cas que la subvenció no es destini a  l’objecte acordat ,
- en cas d’inexecució parcial o total de les condicions vinculades a l’atorgament de l’ajuda ,
- en cas que no es respectin les disposicions de l’article relatiu a la publicitat .

ARTICLE 10: Clàusules addicionals 

Qualsevol modificació serà objecte d’una clàusula addicional .

ARTICLE 11: Recurs
La present decisió pot ser objecte d’un recurs davant el tribunal administratiu de Toulouse en un termini de 2 
mesos a partir de la seva notificació.

ARTICLE 12:

L’AECT Pirineus Mediterrània s’encarrega de l’execució del present Conveni, l’ampliació del qual serà notificada 
al Pagador regional (Tresoreria General de l’Estat) i al beneficiari."

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-     Facultar a l'Alcalde per a la signatura de l'esmentat conveni.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'Euroregió Pirineus Mediterrània, als socis del projecte: Universitat 
Politècnica de Catalunya, Ajuntament d'es Migjorn Gran (Illes Balears), Ecofilae i la Communate de 
Comunes Terrasses et Vallee de l'Aleyron (CCTA), i al Servei de Comptabilitat Municipal .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-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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En data 28 de novembre de 2014, la senyora Teresa Torres Torres, amb NIF 39033084Z,  titular de la 
parada número 1193 del mercat setmanal del dijous, de 3 metres lineals, per a la venda de roba 
ordinària,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del senyor Enrique Giménez 
Torres, amb  NIF  47173803K,  que és el seu fill.

La senyora Teresa Torres Torres, compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per  jubilació.

El senyor Enrique Giménez Torres ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 



condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4 el senyor Giménez resta exempt del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1193 del mercat setmanal del dijous, de 3 ml, per a 
la venda de roba ordinària,  de la qual és titular la senyora Teresa Torres Torres, - NIF 39033084Z.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1193 de 3 ml, al senyor Enrique Giménez Torres, amb NIF 47173803K pel  període restant de 
la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord a  la senyora Teresa Torres Torres i al senyor  Enrique Giménez 
Torres.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- 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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En data 5 de desembre de 2014,  el senyor Manuel Avila Lorca, amb NIF 39121432L,  titular de la 
parada número 1005 del mercat setmanal del dijous, de 6 metres lineals, per a la venda de roba 
d'home,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del senyor Ricard Avila Juan , amb  
NIF  45485206S,  que és el seu fill.

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

El senyor Ricard Avila Juan ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de condició 
de marxant.



D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4 el senyor Avila resta exempt del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1005 del mercat setmanal del dijous, de 6 ml, per a 
la venda de roba d'home,   de la qual és titular el senyor  Manuel Avila Lorca, - NIF 39121432L.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1005 de 6 ml, al senyor Ricard Avila Juan, amb NIF 45485206S pel  període restant de la 
llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord al senyor Manuel Vila Lorca i al senyor Manuel Avila Lorca .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  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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En data 28 de novembre de 2014 el senyor José Jiménez Amaya, amb DNI 44992433V,  titular de la 
parada número 1092 del mercat setmanal del dijous, de 9 metres lineals, per a la venda de roba de 
dona,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Rosa Jiménez Amaya, 
amb NIF 44988439W, que és la seva germana.

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

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

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 150,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6.3)



parada 1092 9 ml * 150,00 € = 1..350,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1092 del mercat setmanal del dijous, de 9 ml, per a 
la venda de roba de dona, de la qual és titular el senyor  José Jiménez Amaya. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1092 de 9 ml, a la senyora Rosa Jiménez Amaya,  amb NIF  44988439W,  per període restant 
de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025, previ pagament de la 
taxa corresponent.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar a la  senyora Rosa Jiménez Amaya,  la taxa per transmissió de l'activitat comercial 
de venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1092 9 ml * 150,00 € = 1.350,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Notificar aquest acord al senyor José Jiménez Amaya i a la senyora Rosa Jiménez Amaya .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Contra l'autorització de traspàs:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 



el termini de sis mesos.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 

APROVAT PER UNANIMITAT
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En data 20 de novembre de 2014 la senyora Manuela Contreras Cortes,  amb DNI 44999635C,  titular 
de la parada número 1098 del mercat setmanal del dijous, de 4 metres lineals, per a la venda de roba 
de home-dona,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Blanca 
Giménez Ximenez, amb NIF 78091147Y.

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

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

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

parada 1098 4 ml * 600,00 € = 2.400,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1098 del mercat setmanal del dijous, de 9 ml, per a 
la venda de roba d'home-dona, de la qual és titular la senyora Manuela Contreras Cortes.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1098 de 4 ml, a la senyora Blanca Giménez Ximénez, amb NIF 78091147Y. per període 
restant de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025, previ pagament 
de la taxa corresponent.



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

parada 1098 4 ml * 600,00 € = 2.400,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Notificar aquest acord a la senyora Manuela Contreras Cortes i a la senyora Blanca Giménez 
Ximénez.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Contra l'autorització de traspàs:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1284128412841284    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 3 de desembre de 2014 la senyora Silvia Matavacas Freixanet,  amb DNI 33942938K,  titular 
de la parada número 1284 del mercat setmanal del dijous, de 7 metres lineals, per a la venda de roba 
de dona,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Patrícia Olea 
Suárez, amb NIF 47726960M.

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

La senyora Patrícia Olea Suárez ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

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

parada 1284 7 ml * 600,00 € = 4.200,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:



a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1284 del mercat setmanal del dijous, de 7 ml, per a 
la venda de roba de dona, de la qual és titular la senyora Silvia Matavacas Freixanet ,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1284 de 7 ml, a la senyora Patrícia Olea Suárez,. per període restant de la llicència de venda 
no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025, previ pagament de la taxa corresponent.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar a la  senyora Patrícia OIea Suárez, la taxa per transmissió de l'activitat comercial de 
venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1284 7 ml * 600,00 € = 4.200,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Notificar aquest acord a la senyora Silvia Matavacas Freixanet, i a la senyora Patrícia Olea 
Suárez.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Contra l'autorització de traspàs:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 

APROVAT PER UNANIMITAT
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DE SERVEIS DE L’ANYDE SERVEIS DE L’ANYDE SERVEIS DE L’ANYDE SERVEIS DE L’ANY     2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

1r L'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts 
i la formalització de diverses actuacions derivades d 'aquest Pla.

2n En data 9 de desembre de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2015, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 

El Catàleg de concertació és l'instrument constituït per una relació completa i ordenada de recursos 
concertables, que, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-1015", periòdicament publica la 
Diputació de Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats.

Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals responent a la tipologia i 
classificació següent:
a. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de serveis i 

activitats i també d'estructures de gestió locals, mitjançant transferències dineràries puntuals. 

b. Recursos tècnics, consistents en l'elaboració de treballs d'assessorament i assistència adreçats a 
oferir suport especialitzat, tècnic o jurídic als ens locals .

c. Recursos materials, consistents en l'actuació directa, per mitjans propis o aliens de la Diputació de 
Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals .

La concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concessió en règim 
de concurrència competitiva, quan es tracti d'ajuts econòmics, i el de procediment de concessió 
directa, per a la resta dels recursos.

El termini de presentació de les sol·licituds és variable en funció de la classe de recurs (econòmic, 
tècnic o material).  Per a les sol·licituds d'ajut econòmic estableix el termini màxim fins al dia    20202020    dededede    
gener degener degener degener de    2015201520152015.

3r Que Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i 
Economia de l'Ajuntament de Granollers.  Segons l'article 3 dels seus Estatuts, la seva finalitat és la 
de promoure el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com 
vetllar per la seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les 
empreses del municipi i de la seva àrea d'influència en matèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmica,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    
turística i firaturística i firaturística i firaturística i fira l.

4t Que Granollers AudiovisualGranollers AudiovisualGranollers AudiovisualGranollers Audiovisual,,,,    SLSLSLSL, és una societat mercantil de responsabilitat limitada, i que té, 
enter altres, com a objecte social la gestió i administració dels equipaments municipals destinats a la 
comunicació audiovisual i culturals que li siguin adscrits, tal com determina l'article núm. 2 dels seus 
estatuts.  

La gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts està encomanda a 
l'empresa pública Granollers Audiovisual, SL, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Granollers, en 
sessió de 25 de juny de 2013.

5è Que l'Ajuntament, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot sol·licitar en nom de 
les seves entitats públiques les subvencions per a l'exercici de determinats projectes, tot i que 
l'execució la realitzarà l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant de la Diputació de 
Barcelona.

Per això, aquest ajuntament està interessat a acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament 
d'ajuts de suport econòmics, tècnics i materials que la Diputació de Barcelona posa a l'abast del 
municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs 



Locals 2012-2015", d'acord amb la relació desglossada següent:

SUPORTS RECURSOS ECONÒMICSSUPORTS RECURSOS ECONÒMICSSUPORTS RECURSOS ECONÒMICSSUPORTS RECURSOS ECONÒMICS ::::

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea dÀrea dÀrea dÀrea d''''Atenció a les PersonesAtenció a les PersonesAtenció a les PersonesAtenció a les Persones

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL RECURS
NOM ACTUACIÓ 

DEMANADA
 COST TOTAL 

PREVIST 
 IMPORT 

SOL·LICITAT 

SERVEI 
O ENS 

PROPOSA
NT

Salut Pública Promoció de la Salut Programa de promoció 
de la salut

130.000,00 30.000,00

Salut Pública Seguretat alimentària Programa de seguretat 
alimentària

120.000,00 60.000,00

Salut Pública Sanitat ambiental Programa de sanitat 
ambiental

75.000,00 37.500,00

Animals de 
companyia

Animals de companyia 
(gossos i gats)

Programa d'animals de 
companyia

30.000,00 15.000,00

Consum Serveis municipals de 
consum

Serveis Municipals de 
Consum

59.000,00 50.000,00

Salut Pública
Municipis 

cardioprotegits. 
Desfibriladors

Formació DESA 2.000,00 1.000,00

Salut 
Pública i 
Consum

Centres i serveis 
educatius 
municipals

 Funcionament 
d'escoles bressol 

municipals

Funcionament de les 
escoles bressol 
municipals de 
Granollers

1.127.474,50 50.000,00

Centres i serveis 
educatius 
municipals

Funcionament 
d'escoles i serveis 

municipals de música i 
arts

Funcionament de 
l'Escola de Música 
Municipal “Josep Maria 
Ruera”

464.743,00 50.000,00

Educació

Acció 
comunitària, 
participació, 

igualtat i joventut

Finançament de 
l'àmbit d'igualtat i 

ciutadania

"4 projectes de l'àmbit 
de l'acció Comunitària, 
participació, igualtat i 
joventut 2015"   (*)

362.110,00 136.310,00

Àrea de 
Serveis a 

la 
Persona i 
Àrea de 

Planificac
ió 

Estratègic
a i 

Ciutadani
a

(*) Aquesta actuació referent a 4 projectes de l'àmbit de l'acció Comunitària, participació, igualtat i joventut, 
proposada per l'Àrea de Serveis a la Persona i per  l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, està 
desglossada en quatre projectes proposats pels Serveis municipals que es detalla seguidament :

Programa:             Acció comunitària, participac ió, igualtat i joventut
Recurs:                  Finançament de l'àmbit d'i gualtat i ciutadania

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
COST TOTAL 

PREVIST
IMPORT 

SOL·LICITAT
SERVEI  O ENS 
PROPOSANT

1 Oficina de recursos per l'emancipació juvenil, cultural i 83.800,00 38.000,00
SERVEI DE 



del temps lliure JOVENTUT

2 Desenvolupament i implementació de les Polítiques 
d'Igualtat de Gènere

67.810,00 18.310,00 PLA D'IGUALTAT

3 Programa d'Acció en Participació Ciutadana 2015 140.500,00 60.000,00

4 Pla d'Actuació Municipal pel Civisme i la Convivència 
2015

70.000,00 20.000,00

SERVEI DE 
RELACIONS 

CIUTADANES

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de PresidènciaÀrea de PresidènciaÀrea de PresidènciaÀrea de Presidència

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL RECURS
NOM ACTUACIÓ 

DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICI-

TAT 

 SERVEI 
O ENS 

PROPOSA
NT

Cooperació 
internacional i 

projecció 
internacional

Educació per al 
Desenvolupament

Camins de paraules. 
Sensibilització sobre 
conflictes i educació per la 
pau

10.000,00 5.000,00
Centre de 

Cultura per 
la Pau

Cooperació 
internacional i 

projecció exterior

Projecció internacional 
del territori

Projecció de l'economia 
cultural i creativa de Roca 
Umbert. Fàbrica de les Arts

12.000,00 7.000,00
Servei de 

Planificació 
Estratègica

Desenvolupament 
cultural local

Suport a projectes per a 
municipis i ens 

supramunicipals de més 
de 20.000 habitants

Teixim Cultura a la Ciutat: 
Confianaça i 
corresponsabilitat. Projectes 
compartits 2015

271.250,00 50.000,00

Àrea de 
Serveis a la 

Persona,   
Servei de 
Cultura

Arxius municipals i 
patrimoni 

documental local

Activitats de la Xarxa 
d'Arxius Municipals

Creació d'una base de dades 
per a la gestió dels 
documents audiovisuals i 
catalogació dels suports i 
dels fimls de 16 i 8 mm i 
super 8

12.000,00 6.000,00

Àrea de 
Govern i 

economia/ 
Arxiu 

Municipal

Museus i 
patrimoni cultural 

moble

Activitats de la Xarxa de 
Museus Locals

Programació del Museu de 
Granollers any 2015 
Exposicions, publicacions, 
activitats i itineraris 

70.000,00 20.000,00

Àrea de 
Serveis a la 
Persona / 

Museu 
Municipal

Difusió artística 
als municipis Festival artístics Obert X Vacances 24.150,00 9.660,00

Granollers 
Audiovisua

l SL

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA 
DE 

CONCERTACIÓ
NOM DEL RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICIT

AT 
 SERVEI 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Implantació de mesures 
de gestió sostenible 

ambiental i econòmica

Millora de l'eficiència 
energètica de dues 
biblioteques de Granollers a 
partir de la millora de 
l'enllumenat

30.908,24 10.000,00

Sensibilització, 
participació i 

divulgació 
ambiental

Activitats de 
sensibilització i educació 

ambiental

Contracte de producció i 
reposició de la senyalització 
del mur del riu del parc fluvial 
del Congost dels itineraris 
ambientals i de lleure per a 

5.291,25 5.000,00

TERRITO
RI



l'ús general dels ciutadans

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Desenvolupament Econòmic LocalÀrea de Desenvolupament Econòmic LocalÀrea de Desenvolupament Econòmic LocalÀrea de Desenvolupament Econòmic Local

PROGRAMA RECURS
NOM ACTUACIÓ 

DEMANADA

COST 
TOTAL 

PREVIST

IMPORT 
SOL·LICITA

T
 SERVEI 

Esport Local: 
Activitats 

Esportives

Dinamització programes 
esportius locals

Activitat física per la gent 
gran 17.164,22 5.000,00

Diada de la Bicicleta 5.000,00 2.000,00

Cursa nocturna de les 
Torxes 18.000,00 3.500,00

Esport Local: 
Activitats 

Esportives

Esdeveniments 
esportius de caràcter 
puntual i participació 

oberta

Mitja marató (organització 
municipal) 35.000,00 5.000,00

Esport Local: 
Activitats 

Esportives

Esport adaptat i cicles 
de passejades  per a la 

gent gran

Cicle de passejades per a 
la gent gran 6.500,00 4.000,00

Esport Local: 
Activitats 

Esportives

Esport per prevenir el 
ris d'exclusió

Beques per a la promoció 
de l'esport 18.000,00 12.000,00

Servei 
d'ESPORT

S

Estratègies per al 
desenvolupament 

econòmic local

Iniciatives Territorials 
Innovadores per al 
desenvolupament 

econòmic

Big data Granollers 30.000,00 18.000,00

Estratègies per al 
desenvolupament 

econòmic local

Gestió i planificació 
estratègica territorial

Oficina Tècnica del II Pla 
Estratègic de Granollers 
2015

55.500,00 25.000,00

Servei de 
Planificaci

ó 
Estratègica

Estratègies per al 
desenvolupament 

econòmic local

Iniciatives territorials 
innovadores per al 
desenvolupament 

econòmic

Dinamització de la xarxa 
publico privada de l'eix 
productiu de la C-17

48.286,00 28.972,00

Govern i 
Economia/ 
Promoció 

Econòmica

Desenvolupament 
de mercats i fires 

Locals

Accions de foment de 
fires locals Fira Jugar x Jugar 48.000,00 10.000,00

Desenvolupament 
de mercats i fires 

Locals

Accions de foment de 
fires locals

Mostra Gastronòmica de 
la Fira de l'Ascensió 35.000,00 10.000,00



Desenvolupament 
del teixit 

comercial urbà

Actuacions per a la 
dinamització comercial 
d'un centre comercial 

urbà

Actuacions per a la 
dinamització comercial de 
Granollers

12.000,00 6.000,00

Desenvolupament 
del teixit 

comercial urbà

Gestió de la 
dinamització d'un centre 

comercial urbà

Gestió de la dinamització 
de Comerç de Dalt 12.000,00 4.000,00

Desenvolupament 
del teixit 

comercial urbà

Gestió de la 
dinamització d'un centre 

comercial urbà

Gestió de la dinamització 
de Gran Centre 30.000,00 4.500,00

Polítiques de 
teixit productiu

Centres locals de 
serveis a les empreses

Centre de serveis a les 
empreses Can Muntanyola 180.501,00 100.000,00

Polítiques de teixit 
productiu

Polígons d'Activitat 
Econòmica (PAE)

Dinamització dels polígons 
d'activitat econòmIca de 
Granollers

66.125,00 39.675,00

Polítiques de teixit 
productiu

Projectes singulars de 
dinamització del teixit 

productiu

Pimes industrials 
exemplars 64.400,00 38.640,00

Polítiques de 
teixit productiu

Projectes singulars de 
dinamització del teixit 

productiu

Ecocongost: simbiosi 
industrial en l'àmbit de 
l'energia

83.334,00 50.000,00

Granollers 
Mercat

SUPORTS DE RECURSOS TÈCNICSSUPORTS DE RECURSOS TÈCNICSSUPORTS DE RECURSOS TÈCNICSSUPORTS DE RECURSOS TÈCNICS ::::

ÀREA / ÀMBIT 
D'ACTUACIÓ

PROGRAMA RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA
SERVEI 
O ENS 

PROPOSANT

Àrea d'Atenció a 
les Persones

Igualtat i drets civils Projectes d'igualtat i 
drets civils

Diagnosis de gènere: Informe 
sociològic de la ciutadania de 
Granollers respecte la igualtat 
de gènere

Pla per la 
Igualtat i 

CIRD

Àrea d'Atenció a les 
Persones

Atenció a les 
persones grans

Programes per a les 
persones grans

Suport a la qualitat de l'espai 
actiu de la gent gran

Serveis 
Socials i Gent 

Gran

Àrea d'Atenció a 
les Persones

Acció comunitària i 
participació 
ciutadana

Projectes de 
participació ciutadana

Projecte de Govern Obert i 
Participació Ciutadana

Servei de 
Relacions 

Ciutadanes

Àrea de 
Presidència Formació

Consultoria en el 
desenvolupament de 
projectes formatius

Consultoria en el 
desenvolupament de projectes 
formatius

Àrea de 
Presidència

Recursos humans

Instruments de 
planificació, gestió i 

desenvolupament de 
recursos humans 

Anàlisi, diagnosi i millora de 
l'estructura organitzativa i de 
llocs de treballs

RECURSOS 
HUMANS

Àrea Territori i 
Sostenibilitat

Avaluació i gestió 
ambiental

Estudis de la qualitat 
de l'aire

Estudi de la caracterització de 
les partícules a Granollers 
recollides en l'analitzador 
autòmatic de partícules PM10 
de l'arxiu i comarcal i en la 
unitat mòbil (UM) de la 

DIRECCIÓ DE 
TERRITORI



Diputació de Barcelona

SUPORTS DE RECURSOS MATERIALSSUPORTS DE RECURSOS MATERIALSSUPORTS DE RECURSOS MATERIALSSUPORTS DE RECURSOS MATERIALS

ÀREA / ÀMBIT 
D'ACTUACIÓ

PROGRAMA RECURS
NOM ACTUACIÓ 

DEMANADA

SERVEI
 O ENS 

PROPOSANT

Àrea d'Atenció a les 
Persones

Suport als serveis 
socials municipals

Supervisió d'equips de 
serveis socials bàsics

Supervisió dels EBASP de 
Granollers: continuar amb la 
supervisió tècnica dels 
equips de treballadors 
socials, educadors socials

Àrea d'Atenció a les 
Persones

Atenció domiciliària, 
dependència i suport 
persones cuidadores

Grups de suport 
emocional i ajuda 
mútua (GSAM)

Grups de suport emocional i 
ajuda mútua SIRIUS

Serveis 
Socials i Gent 

Gran

6è D'acord amb els diferents informes tècnics emesos on s'especifica el títol competencial que 
empara la prestació del servei municipal, i que s'annexen a l'expedient.

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

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament.  Publicat al BOPB de 
data 9 de desembre de 2014.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics, 
tècnics i materials que la Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc 
del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", d'acord amb la 
relació de sol·licituds de recursos desglossada a l'apartat quart de la part expositiva, i de conformitat 
amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Tramitar les sol·licituds per a la concertació dels recursos econòmics i tècnics a través del 
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la 
Diputació de Barcelona, d'acord amb els requisits establerts a l'article 8 del règim regulador aplicable 
al Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015",  abans del 20202020    dededede    
gener degener degener degener de    2015201520152015.
  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENTDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENTDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENTDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS    
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DE    
ZONES MARGINALSZONES MARGINALSZONES MARGINALSZONES MARGINALS,,,,SOLARSSOLARSSOLARSSOLARS,,,,PATIS DPATIS DPATIS DPATIS D''''EQUIPAMENTS I ALTRES DEPENDÈNCIESEQUIPAMENTS I ALTRES DEPENDÈNCIESEQUIPAMENTS I ALTRES DEPENDÈNCIESEQUIPAMENTS I ALTRES DEPENDÈNCIES    
MUNICIPALSMUNICIPALSMUNICIPALSMUNICIPALS,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....



D'acord amb l'informe emès pel Cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds, es competència 
municipal el Medi ambient urbà, en particular, els parcs i jardins públics, gestió dels Residus Sòlids 
Urbans i Protecció Contra la Contaminació Acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes, a 
l'empar de l'article 25.2 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Puntualment o de forma esporàdica cal realitzar la neteja i el condicionament per via de diversos 
treballs com ara la retirada de residus banals i restes vegetals mitjançant la neteja manual,                           
l' esbrossada, el rentat i tasques diverses de manteniment, de diferents zones marginals, solars, 
vorals, patis d'equipaments i algunes dependències municipals de Granollers a càrrec del servei de 
Medi Ambient i Espais Verds.

En dit informe es justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació 
mitjançant procediment negociat sense publicitat per la contractació dels treballs de neteja i 
condicionament de zones marginals, solars, patis d'equipaments i altres dependències municipals. 

El preu màxim de la licitació per a dos anys es de 17.258,22 euros més 1.725,82 euros en concepte 
d'IVA (10%), fa un total de 18.984,04 euros quan a als treballs de neteja i gestió de residus i  10.025,78 
euros més 2.105,41 euros en concepte d'IVA (21%), fent un total de 12.131,19 euros quan als treballs 
de jardineria i neteja de dependències, fent un import total de licitació de 31.115,24 euros (IVA inclòs).

2015 2016 2017

H340.15510.21000 3.750,00 € 4.500,00 € 750,00 €

H353.17110.26000 2.798,02 € 3.357,62 € 559,60 €

H353.17110.22700 4.916,66 € 5.900,00 € 983,34 €

H353.17110.22799 1.500,00 € 1.800,00 € 300,00 €

TOTAL 12.964,68 € 15.557,62 € 2.592,94 €

El valor total  estimat de la contractació és de 54.568,00 euros, d'acord amb el següent 
desglossament:

Import de licitació: 27.284,00 euros.
Possibilitat de pròrroga: 27.284,00 euros.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és el contracte de serveis, procediment negociat sense publicitat per raó 
del seu import.

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

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

Atès que el responsable del contracte serà el senyor Quim Comas Estany, Cap del Servei de Medi 
Ambient i Espais Verds.

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

Article  20 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

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



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

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

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

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

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

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

Articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori del contracte de serveis per la realització dels treballs de neteja i 
condicionament de zones marginals, solars, patis d'equipaments i altres dependències municipals , 
per un termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys més, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària   , de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte de serveis per la realització dels treballs de neteja i 
condicionament de zones marginals, solars, patis d'equipaments i altres dependències municipals per 
a un import màxim de 27.284,00  euros més 3.831,23 euros en concepte d'IVA , el que fa un total de 
31.115,23 euros, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat del contracte  de serveis per la realització dels treballs de neteja i 
condicionament de zones marginals, solars, patis d'equipaments i altres dependències municipals, i 
que s'executarà d'acord amb la següent distribució econòmica i anualitats : 

2015 2016 2017

H340.15510.21000 3.750,00 € 4.500,00 € 750,00 €

H353.17110.26000 2.798,02 € 3.357,62 € 559,60 €

H353.17110.22700 4.916,66 € 5.900,00 € 983,34 €

H353.17110.22799 1.500,00 € 1.800,00 € 300,00 €

TOTAL 12.964,68 € 15.557,62 € 2.592,94 €

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei de Medi Ambient i Espais Verds , com a mínim tres.  

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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



12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DE LDE LDE LDE L''''ACTIVITAT DE SUPERVISIÓ I CONSERGERIA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ELSACTIVITAT DE SUPERVISIÓ I CONSERGERIA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ELSACTIVITAT DE SUPERVISIÓ I CONSERGERIA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ELSACTIVITAT DE SUPERVISIÓ I CONSERGERIA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ELS    
CAPS DE SETMANACAPS DE SETMANACAPS DE SETMANACAPS DE SETMANA,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMBMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMBMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMBMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB    
VARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 940 de data 4 de novembre de 2014, es va iniciar 
l'expedient, es va  autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació  del servei per la prestació de l 'activitat de 
supervisió i consergeria de varis equipaments esportius els caps de setmana per l'any 2015, per un 
import màxim de 26.132,40 euros més 5.487,80 euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 
31.620,20 euros, establint-se un preu/hora màxim de 10,20 eur/h més IVA, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

Amb data 26 de novembre de 2014 s'han convidat a les empreses següents:

SALMAR 2010 S.L CIF: B-65349714
SERVICIOS GENERALES JADOGA S.L CIF: B-65723033
ARSEGUR 2005 SLU CIF: B-64071459

S'han presentat totes les empreses a la licitació.

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici 
de valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el responsable de Gestió 
Instal·lacions Esportives, ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament 
més avantatjosa  , la presentada per l'empresa ARSEGUR 2005 S.L amb CIF B-64071459  per un 
import màxim de 26.132,40  euros més 5.487,80 euros d'IVA, el que fa un total de 31.620,20 euros, 
establint-se un preu/hora de 9,50 euros més IVA, per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la 
prestació de l'activitat de supervisió i consergeria de varis equipaments esportius els caps de setmana 
per l'any 2015., d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     49494949puntspuntspuntspunts))))

A.1. Memòria explicativa d'organització del servei (fins a 30 punts):

Plica Empresa Criteris Punts
1  SERVICIOS GENERALES 

JADOGA S.L
Proposa coordinador de servei.
En el servei de 24 hores, tenen un coordinador i un telèfon disponible.
Ofereixen un control telemàtic amb GPS.
Proposen una persona a cada instal·lació i una de reten. Tenen el 
personal necessari per fer les substitucions. Capacitat per assumir els 
treballs extraordinaris.
Proposen una visita setmanal del cap de servei i una visita del inspector. 
Tenen un llibre d'inspeccions.
El temps de resposta es de 1.30 en tot cas respon el responsable del 
servei. En el cas de canvi, es farà en 24 hores amb nou personal.
Proposen contactes periòdics amb el servei d'Esports,
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2 SALMAR 2010 S.L L'empresa proposa u coordinador del servei i un cap de servei.
El servei el coordina un inspector que resol les emergències
Fan controls per sorpresa,també cada treballador comunica en el moment 
de l'arribada a la feina.
Proposen una persona a cada instal.lació i una reten. Tenen capacitat per 
assumir els treballs extraordinaris.
Visita el cap de servei un cop al mes i visita de l'inspector cada 15 dies. 
Tenen un pla d'inspeccions i queden reflectides en el llibre.
El temps de resposta es de 2 hores i respon el coordinador d'operacions. 
Si es sol.licita un canvi de personal, es farà en 24 hores.
Proposen reunions freqüents amb el servei d'Esports.
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3 ARSEGUR 2005 SLU L'empresa proposa un administrador i un cap d'equip.
Tenen un centre de control operatiu les 24 hores, també disposen d'un 
vehicle patrulla.
Proposen una persona a cada instal.lació i una de reten. 
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Equip auxiliar per fer el reforç si calgués.
Proposen 5 inspeccions mensuals en horaris diferents, també auditoria 
mensual de cada centre.
Respon el responsable d'inspeccions. El gerent també està localitzable, si 
fos el cas. Si es sol.licita canvi de personal, es podrà fer en 48 hores.
Proposen una reunió mensual amb el servei d'Esports.

A.2 Altres millores en la prestació del servei , sense cost addicional per l'Ajuntament (fins a 19 punts):

L'empresa  SERVICIOS GENERALES JADOGA S.L: Les millores proposades per l'empresa, no es 
consideren millores, sinó requisits necessaris per l 'execució del contracte. 0 punts.

L'empresa  SALMAR 2010 S.L : Les millores proposades per l'empresa, no es consideren millores, 
sinó requisits necessaris per l 'execució del contracte. 0 punts.

L'empresa ARSEGUR 2005 SLU: Facilita 20 hores anuals sense cost, assumeix els costos de 
manteniment i dels materials necessaris. 5 punts.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa
AAAA....1111

MemòriaMemòriaMemòriaMemòria
AAAA2222

MilloresMilloresMilloresMillores
TOTALTOTALTOTALTOTAL

 SERVICIOS GENERALES 
JADOGA S.L

22 0 22

SALMAR 2010 S.L 20 0 20
ARSEGUR 2005 SLU 19 5 24

BBBB))))    Proposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticament . (. (. (. (fins afins afins afins a     51515151    puntspuntspuntspunts))))

Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant les fórmules matemàtiques establertes en el Plec 
de clàusules administratives particulars

Plica Empresa  Preu/hora  Proposat Punts
1  SERVICIOS GENERALES JADOGA S.L 9,50 51
2 SALMAR 2010 S.L 9,80 48,96
3 ARSEGUR 2005 SLU 9,5 51

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

CRITERIS AMB JUDICI DE 
VALOR

 AMB FORMULA MATEMÀTICAPLICA EMPRESA

A B

TOTAL

1  SERVICIOS GENERALES JADOGA 
S.L

22 51 73

2 SALMAR 2010 S.L 20 48,96 68,96
3 ARSEGUR 2005 SLU 24 51 75

En data 23 de desembre de 2014, s'ha requerit electrònicament a l'empresa ARSEGUR 2005 SLU 
amb CIF B-64071459 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El dia 2 de gener de 2015, l'empresa  ARSEGUR 2005 SLU ha presentat la documentació requerida 
amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de serveis  per a la prestació de 
l'activitat de supervisió i consergeria de varis equipaments esportius els caps de setmana per l'any 
2015, a l'empresa ARSEGUR 2005 SLU amb CIF B-64071459 per un import màxim de 26.132,40  
euros més 5.487,80 euros d'IVA, el que fa un total de 31.620,20 euros, establint-se un preu/hora de 
9,50 euros més IVA.

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

Article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, pel que fa a la classificació de les ofertes i l 'adjudicació  del contracte.



Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, pel que fa al procediment negociat.

Articles 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa ARSEGUR 2005 SLU amb CIF B-64071459 , el contracte de serveis 
per a la prestació de l'activitat de supervisió i consergeria de varis equipaments esportius els caps de 
setmana per l'any 2015, per un import màxim de 26.132,40  euros més 5.487,80 euros d'IVA, el que fa 
un total de 31.620,20 euros, amb un preu/hora de 9,50 euros més IVA,  amb subjecció als plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació 
aportada pel contractista i d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula X.2)

TERCERTERCERTERCERTERCER. 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.

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

CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'anul·li el 
document comptable (AFUT2014) 85080 d'import 31.620,20 euros i es confeccioni un nou document 
comptable d'acord amb l'import indicat en el  punt primer d'aquest acord.

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 APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERSENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERSENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERSENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
favor del Club Balonmano Granollers, per un import total de 147.500,00 € destinada a l'activitat 
ordinària del club.

En data 7 de gener de 2015 amb número de registre d'entrada 2015000123 el senyor Josep Blanchart 
com a Gerent de l'entitat presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de la subvenció 
prevista al pressupost municipal:

Projecte/memòria de la programació general ordinària que porta i portarà a terme aquesta �

entitat dins de l'exercici de 2015, per un import de 496.890,00 €.
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 8 de gener de 2015 per Jordi Romea, 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 i més concretament l'handbol base 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 
dependents d’ambdues, serà d’aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa específica 
que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest reglament, llevat 
en el que afecti a l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència .

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa al club Balonmano Granollers amb NIF 
G-08947293, per un import de 158.000,00 € destinada a l'activitat ordinària del club amb un 
pressupost de despesa de 496.890,00  € el que representa un finançament del  31,79 % del cost de 
l'activitat. 



SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 158.000,00 € amb 
càrrec a les aplicacions pressupostaries següents , del vigent pressupost::

H113.91220.48401 ... 100.000,00 €
H421.34150.48401 ...   46.000,00 €
H421.34150.48414 ...   12.000,00 €

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

"CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L'ENTITAT CLUB 
BALONMANO GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT ORDINÀRIA PER A 
L'ANY 2015 

Granollers, xx de gener de 2015

                                                                                                                                                                                                        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 P-0809500-B, facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data ... 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, Josep Pujadas i Maspons, amb DNI núm., 36.501.039-Q president de l'entitat Club 
Balonmano Granollers, que actua en representació d'aquesta entitat amb NIF número G-08947293 facultat 
per l'article  34  dels estatuts que regeixen l 'entitat per a la formalització d'aquest acte.

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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Que l'entitat Club Balonmano Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat del 
municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus esportius tant a 
Granollers com a fora del municipi, i en concret, la celebració del Torneig d'handbol Base Granollers CUP, el 
Trofeu Coaliment, el torneig de Mini handbol, l'organització de sectors per a fases autonòmiques o d'àmbit 
estatal...
 
SegonSegonSegonSegon.... Que l'entitat beneficiària dins de l'àmbit de la seva activitat ordinària, vol poder fer front a les 
despeses ordinàries que l'activitat de l'entitat genera i que inclou l'organització d'activitats en els termes que 
es recullen en la memòria presentada al registre general de l'Ajuntament de Granollers en data 7 de gener 
de 2015  amb una despesa prevista per a l 'exercici 2015 de 496.890,00  €.

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 esportius i socials 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 i que alhora és una finalitat pública .

QuartQuartQuartQuart ....    Que l'Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquesta ciutat 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 2015 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 la Memòria de la programació ordinària de l'entitat i on 
s'expliquen també les activitats que l'entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 7 de gener de 2015.



Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l'activitat subvencionada és de  498.890,00 € corresponents a : 

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Compra materials 70.550,00 Subv. Ajuntament 147.000,00
RR.HH 45.483,00 Altres subvencions 10.500,00
Publicitat 8.280,00 Venda entrades
Lloguers Venda productes 84.480,00
Prestació serveis 1.200,00 Patrocinadors 111.500,00
Arbitratges 43.994,00 Inscripcions 35.500,00
Transports i estades 56.670,00 Socis
Dietes Loteria 4.000,00
Serveis mèdics 5.000,00 Activitats 22.800,00
Torneig Coaliment 13.000,00 Extraordinaris -
Torneig Granollers CUP 204.000,00
Assegurances 18.546,00
Quotes participacions 13.040,00
Altres 17.127,00 Altres 81.110,00

Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses 496.890,00  
€

Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos 496.890,00 €

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

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

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

La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a l'activitat ordinària del club és de 
158.000,00€, el que representa un finançament del 31,79 % del cost de l'activitat i anirà a càrrec de les 
aplicacions pressupostaries següents , del pressupost vigent:

H113.91220.48401 ... 100.000,00 €
H421.34150.48401 ...   46.000,00 €
H421.34150.48414 ...   12.000,00 €

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 lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l ''''activitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionada

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

Utilització instal·lacions esportives
520.200,00

Infraestructura per activitats 25.000,00

Centres escolars 17.017,44

562562562562....217217217217,,,,44444444



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 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 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 l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos �

que financin 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 ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de  
158.000,00€ segons disponibilitat de Tresoreria, seguint el calendari que s’indica a continuació –en el cas 
que no sigui possible fer el pagament sencer -: 

65.000,00 € el dia 15 de gener de 2015
35.000,00 € el dia 15 de febrer de 2015
30.000,00 € el dia 15 de març de 2015
La resta el dia 31 d’agost de 2015

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 
28 de febrer de 2016 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. 
- Comptes de l'entitat (balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha 
efectuat) corresponent a l'exercici 2015. 
- Relació subscrita pel legal representant de l 'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les despeses i  
inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament desglossades i detallades 
acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost de 
l'activitat subvencionada.
- Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, indicació 
expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i 
procedència.



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

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

NovèNovèNovèNovè....        Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     

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

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

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'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 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 compromissos 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 2015.  

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

TretzèTretzèTretzèTretzè ....    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicable ....    

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

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

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

SISÈ. Notificar aquest acord al club Balonmano Granollers i al servei de Tresoreria .

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

SOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULA
 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI D''''EQUIP DEQUIP DEQUIP DEQUIP D''''EDUCADORS DEDUCADORS DEDUCADORS DEDUCADORS D''''ACCIÓ COMUNITÀRIAACCIÓ COMUNITÀRIAACCIÓ COMUNITÀRIAACCIÓ COMUNITÀRIA,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENT    
OBERT AMB VARIS CRITERIS DOBERT AMB VARIS CRITERIS DOBERT AMB VARIS CRITERIS DOBERT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....    

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 28 d'octubre 
de 2014, es  va iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei 
d'educadors d'intervenció comunitària a Granollers, per un import màxim de licitació de  61.556,00 
euros més 6.156,00 euros en concepte d'IVA (10%) per un total de 67.712,00 euros,  mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària.

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

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTRE NUMNUMNUMNUM....REGREGREGREG....    
D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA

1 ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D'ESTUDIS I 
PROJECTES SOCIALS

25/11/14 2014023094

2 GEDI,SCCL 27/11/14 2014023273
3 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,SA 27/11/14 2014023321
4 SURT. FUNDACIÓ DE DONES FUNDACIÓ PRIVADA 27/11/14 2014023324

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), el cap del servei de Serveis Socials ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa a la 
Mesa de contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa EULEN 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA amb CIF A-79022299 per un import de 61.248,22 euros més 
6.124,82 euros en concepte d'IVA (10%), fent un total de 67.373,04 euros, que inclou 6 hores 
setmanals com a nombre addicional d'hores, per a l'adjudicació del contracte de serveis per la 
prestació del servei d'equip d'educadors d'acció comunitària, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteri que depenen dCriteri que depenen dCriteri que depenen dCriteri que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     49494949    puntspuntspuntspunts))))



A1.- Funcionament del programa d'acció comunitària ( fins a 16 punts)
- Estratègies per donar a conèixer la tasca de l'Equip Comunitari (8 punts)
- Proposta d'organització per millorar la eficiència i eficàcia del servei  (8 punts)

A2.- Propostes de coordinació, treball en xarxa i amb el teixit social  (16 punts):
- Proposta de sistematització i eficàcia de les diferents coordinacions  (8 punts)
- Proposta de sistematització i eficàcia  del treball en xarxa i amb el teixit social  (8 punts)

A3.- Aspectes qualitatius i propostes de millora en relació a l'equip d'acció comunitària adaptat a les 
necessitats i recursos del sector, (9 punts):

- Propostes avaluadores i la recollida-anàlisi de les realitats socials i comunitàries i les dades 
demogràfiques (3 punts).
- Proposta de supervisió tècnica de l'equip d'acció comunitària (3 punts).
- Proposta de formació de l'equip d'acció comunitària (3 punts).

Criteris que depenen d'un judici de valorEmpresa
A1 A2 A3

TOTAL

ASSOCIACIO PER LA CREACIO 
D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS-CEPS

13 13 9 35

SURT. FUNDACIO DE DONES. FUNDACIO 
PRIVADA.

13 13 6 32

GRUPO EULEN. SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

12 12 8 32

GEDI.COOPERATIVA D'INICIATIVA 
SOCIAL

12 11 7 30

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

BBBB))))    CrCrCrCriteris avaluables de forma automàticaiteris avaluables de forma automàticaiteris avaluables de forma automàticaiteris avaluables de forma automàtica ::::    “Proposta econòmica “ fins a“Proposta econòmica “ fins a“Proposta econòmica “ fins a“Proposta econòmica “ fins a     59595959    puntspuntspuntspunts    

BBBB1111....    Import de licitacióImport de licitacióImport de licitacióImport de licitació     ((((fins afins afins afins a     51515151    puntspuntspuntspunts))))

Empresa Preu
 (Base Imposable)

Puntuació. 
(Preu.Base Imposable)

ASSOCIACIO PER LA CREACIO D'ESTUDIS I 
PROJECTES SOCIALS-CEPS

60.070,00 € 50,69 

SURT. FUNDACIO DE DONES. FUNDACIO 
PRIVADA.

61.550,00 € 49,47 

GRUPO EULEN. SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 61.248,22 € 49,71 

GEDI.COOPERATIVA D'INICIATIVA SOCIAL 59.709,32 € 51,00 

                
BBBB....2222....    Millores amb relació a lMillores amb relació a lMillores amb relació a lMillores amb relació a l ''''objecte del contracteobjecte del contracteobjecte del contracteobjecte del contracte ,,,,    sense cost per lsense cost per lsense cost per lsense cost per l ''''AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament     ((((fins afins afins afins a     8888    puntspuntspuntspunts))))

Empresa Nombre 
addicional d'hores

Puntuació.
(Nombre addicional 
d'hores)

ASSOCIACIO PER LA CREACIO D'ESTUDIS I 
PROJECTES SOCIALS-CEPS 2 h/setmana 2,66

SURT. FUNDACIO DE DONES. FUNDACIO 
PRIVADA.

1 h/setmana 1,33

GRUPO EULEN. SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 6 h/setmana 8

GEDI.COOPERATIVA D'INICIATIVA SOCIAL 0,57 
h/setmana

0,76



Empresa B1 B2 TOTAL

ASSOCIACIO PER LA CREACIO D'ESTUDIS I 
PROJECTES SOCIALS-CEPS

50,69 2,66 53,35

SURT. FUNDACIO DE DONES. FUNDACIO 
PRIVADA.

49,47 1,33 50,80

GRUPO EULEN. SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 49,71 8 57,71

GEDI.COOPERATIVA D'INICIATIVA SOCIAL 51,00 0,76 51,76

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

Criteris amb judici de 
valor

Proposta 
econòmica

Plica Empresa

A1 A2 A3 B1 B2

TOTAL

1 ASSOCIACIO PER LA CREACIO 
D'ESTUDIS I PROJECTES 
SOCIALS-CEPS

13 13 9 50,69 2,66 88,35

2 SURT. FUNDACIO DE DONES. 
FUNDACIO PRIVADA.

13 13 6 49,47 1,33 82,80

3 GRUPO EULEN. SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS

12 12 8 49,71 8 89,71

4 GEDI.COOPERATIVA D'INICIATIVA 
SOCIAL

12 11 7 51,00 0,76 81,76

En data 24 de desembre de 2014 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació 
de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA amb 
CIF A-79022299 a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA ha presentat la documentació 
requerida i compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, la cap 
del Servei de Contractació i Compres  emet un informe pel qual accepta la documentació presentada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 23 de desembre de 2014, 
proposa l'adjudicació del contracte de serveis per la prestació del servei d'equip d'educadors d'acció 
comunitària a  l'empesa  EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA  amb CIFA-79022299, que ha 
presentat l'oferta econòmica més avantatjosa,   per un import de 61.248,22 euros més 6.124,82 euros, 
fent un total de 67.373,04 euros.

Atès que la clàusula X.2 del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari 
haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que 
prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500,00 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 contracte de serveis per la prestació del servei d 'educadors d'acció comunitària
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 10/11/2014
Liquidació: Núm.201402006486L de data 10/11/2014 per import de 235,13 euros. 

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

Article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.



Articles 160 i  161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a l 'adjudicació mitjançant procediment obert.

Articles 154 i  156 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la  formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa   EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA amb CIF A-79022299, 
el contracte de serveis per la prestació del servei d'equip d'educadors d'acció comunitària  , per un 
import de 61.248,22 euros més 6.124,82 euros, fent un total de 67.373,04 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària H461.23110.22799 i 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.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA  la quantitat de 235,13 
euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte de serveis per l'equip d'educadors d'acció comunitària  . Aquestes despeses es podran 
abonar mitjançant transferència bancària al compte ES40-2013-0046-89-0200601574 tot indicanttot indicanttot indicanttot indicant    
necesàriament el número dnecesàriament el número dnecesàriament el número dnecesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen i enviant una comunicació via correu 
electrònic mgimeno@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 número 7,2ª planta , en el termini de quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....     Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació ,d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP. 

QUARTQUARTQUARTQUART. 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.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies  hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70€)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars ,clàusula X.2

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

SETÊSETÊSETÊSETÊ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 13 de març de 2015  per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Notificar al departament de comptabilitat de l 'Àrea de Govern i Economia per tal que s'anul·li el 
document comptable (AFUT2014) 78266 d'import 67.712,00 euros i es confeccioni un nou document 
comptable d'acord amb l'import indicat en el  punt primer d'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

DICTAMEN RELATIU A ESMENAR L'ERROR MATERIAL EN L'IMPORT DEL PREU UNITARI 
INFERMER/A DE L'ACORD D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PREVENTIUS 
SANITARIS DELS ACTES ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS O EN ELS QUE 



COL·LABORI A L'ENTITAT  CREU ROJA ESPANYOLA - OFICINA COMARCAL DE GRANOLLERS

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

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A ESMENAR L''''ERROR MATERIAL EN LERROR MATERIAL EN LERROR MATERIAL EN LERROR MATERIAL EN L''''IMPORT DEL PREUIMPORT DEL PREUIMPORT DEL PREUIMPORT DEL PREU    UNITARIUNITARIUNITARIUNITARI     
INFERMERINFERMERINFERMERINFERMER////A DE LA DE LA DE LA DE L''''ACORD DACORD DACORD DACORD D''''ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PREVENTIUSADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PREVENTIUSADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PREVENTIUSADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PREVENTIUS    
SANITARIS DELS ACTES ORGANITZATS PER LSANITARIS DELS ACTES ORGANITZATS PER LSANITARIS DELS ACTES ORGANITZATS PER LSANITARIS DELS ACTES ORGANITZATS PER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS O EN ELSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS O EN ELSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS O EN ELSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS O EN ELS    
QUE COL·LABORI A LQUE COL·LABORI A LQUE COL·LABORI A LQUE COL·LABORI A L''''ENTITAT  CREU ROJA ESPANYOLAENTITAT  CREU ROJA ESPANYOLAENTITAT  CREU ROJA ESPANYOLAENTITAT  CREU ROJA ESPANYOLA    ----    OFICINA COMARCAL DEOFICINA COMARCAL DEOFICINA COMARCAL DEOFICINA COMARCAL DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

La Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2014 va acordar adjudicar a l'entitat CREU ROJA 
ESPANYOLA - Oficina Comarcal de Granollers amb CIF. Q2866001G, el contracte de prestació del 
servei preventiu sanitari dels actes organitzats per l 'Ajuntament de Granollers i en els que hi col·labori, 
per un termini de 12 mesos amb efectes des de l'1 de gener de 2015 (8.00h) fins a 1 de gener de 2016 
(8.00h), per un import màxim de 27.747,50 euros més 3.143,28 euros en concepte d'IVA, el que fa un 
total de 30.890,78 euros amb aplicació al codi pressupostari H452.31330.22799 i amb els preus 
unitaris següents:

SVB: 20,65 euros sense IVA; 24,98 euros amb IVA
SVI: 34,30 euros (exempt d'IVA)
SVA: 51,80 euros (exempt d'IVA)
Retens: 3,5 euros sense IVA; 4,24 euros amb IVA
Infermer/a: 20 euros (exempts d'IVA)
Coordinador/a: 14 euros sense IVA; 16,94 euros amb IVA
Hospital de campanya: 21 euros sense IVA; 25,41 euros amb IVA.

El preus unitaris referent a l'infermer/a conté un error de número, atès que ha de ser 14€ i no 20€.

D'acord amb els fets exposats s'haurà d'esmenar l'import del preu unitari de l'infermer/a en el sentit 
d'especificar el preu unitari correcte, que consta al punt primer de l'esmentat acord.

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

- Article 105.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
que diu: "Las Administraciones públicas, podran, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos".

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.... Esmenar l'error material de transcripció del punt PRIMER de l'acord de la Junta de 
Govern Local de data 23 de desembre de 2014 que va aprovar adjudicar a l'entitat CREU ROJA 
ESPANYOLA - Oficina Comarcal de Granollers amb CIF. Q2866001G, el contracte de prestació del 
servei preventiu sanitari dels actes organitzats per l 'Ajuntament de Granollers i en els que hi col·labori, 
per un termini de 12 mesos amb efectes des de l'1 de gener de 2015 (8.00h) fins a 1 de gener de 2016 
(8.00h),  d'acord  els fets i fonaments de dret invocats, i que haurà de dir el següent:

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Adjudicar a l'empresa CREU ROJA ESPANYOLA - Oficina Comarcal de Granollers amb 
CIF. Q2866001G, el contracte de prestació del servei preventiu sanitari dels actes organitzats per 
l'Ajuntament de Granollers i en els que hi col·labori, per un termini de 12 mesos amb efectes des 



de l'1 de gener de 2015 (8.00h) fins a 1 de gener de 2016 (8.00h), per un import màxim de 
27.747,50 euros més 3.143,28 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 30.890,78 euros amb 
aplicació al codi pressupostari H452.31330.22799 i amb els preus unitaris següents:

SVB: 20,65 euros sense IVA; 24,98 euros amb IVA
SVI: 34,30 euros (exempt d'IVA)
SVA: 51,80 euros (exempt d'IVA)
Retens: 3,5 euros sense IVA; 4,24 euros amb IVA
Infermer/a: 14 euros (exempts d'IVA)
Coordinador/a: 14 euros sense IVA; 16,94 euros amb IVA
Hospital de campanya:  21 euros sense IVA; 25,41 euros amb IVA.

que representen una baixa lineal del 30% respecte als preus unitaris de licitació, i amb subjecció 
als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la 
documentació aportada pel contractista,

SEGONSEGONSEGONSEGON....     Notificar a l'entitat CREU ROJA ESPANYOLA - Oficina Comarcal de Granollers i formalitzar 
el contracte.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i deu minuts i 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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