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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     47474747    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        23232323    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::05050505    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Francesc Aragón Sánchez  (Interventor 
general)

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

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

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

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

Sentencia número 297/2014 de 01/12/2014 del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de 
Barcelona, en la qual s'estima el recurs ordinari 610/2010-A presentat per VODAFONE ESPAÑA, SA
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Sentencia número 860/2014 de 18/11/2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala del  
Contenciós Administratiu, secció quarta, en la qual es desestima  el recurs 76/2014 presentat per 
FRANCISCA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
 

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I    
DISTRIBUCIÓ DE CONSUMIBLESDISTRIBUCIÓ DE CONSUMIBLESDISTRIBUCIÓ DE CONSUMIBLESDISTRIBUCIÓ DE CONSUMIBLES,,,,    MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE STANDARDMATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE STANDARDMATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE STANDARDMATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE STANDARD,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINARIA ....

Mitjançant resolució de la regidora delegada núm. 2334/2014 de data 28  d'octubre de 2014, es  va 
iniciar l'expedient licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  es 
va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament i distribució de 
consumibles,  material informàtic no inventariable standard per a l'any 2015 per un import màxim  de 
licitació de 16.528,93 euros (IVA exclòs),   amb els  preus unitaris  de sortida establerts en l 'annex I del 
plec de prescripcions tècniques.

Amb data  5 de novembre de 2014 s'han convidat a les empreses següents:

-   SEMIC-SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA CIF: A25027145
-   PMC GRUP 1985,SA CIF: A58093816
-   PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL CIF: B64161250

Les tres empreses van confirmar la participació, tot i que finalment només una ha presentat oferta. 
L'empresa PUNT INFORMATIC I CREATIU,SL ha enviat un correu electrònic explicant que no podien 
presentar una oferta competitiva donat els seus costos i l'empresa PMC GRP 1985,SA també ha 
argumentat el mateix personalment.

Un cop realitzada l'obertura del sobre num.2 de la única plica presentada,  la responsable de 
programes de compres d'aquest Ajuntament  ha emès l'informe tècnic  de data 28 de novembre de 
2014 en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa i única  la  presentada per 
l'empresa SEMIC, SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA amb CIF A25027145 per a l'adjudicació del 
contracte de subministrament i distribució de consumibles, material informàtic no inventariable 
standard, per un import màxim de 16.528,93 euros més 3.471,08 euros d'IVA (21%) d'acord amb els 
preus unitaris ofertats en l'annex I del plec de prescripcions tècniques que s'aniran sol·licitant segons 
necessitats de l'Ajuntament de Granollers amb un termini de lliurament de 24 hores per a lliuraments 
habituals i 8 hores per a lliuraments urgents, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA....    Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor ::::
Segons la clàusula III.3 del plec de clàusules administraves particulars els criteris que depenen d'un 
judici de valor es valoraran de la següent manera:

A1.- Es valorarà la qualitat dels productes segons els aspectes mediambientals (clàusula 3 del PTT)  i 
segons el rendiment del producte (clàusula 4 del PTT) fins a 10 punts.

Plica 1: SEMIC-SERVICIOS MICROINFORMATICA,SA: No acredita les característiques 
mediambientals dels productes ofertats (ISO 9002 o similar), únicament acredita vigent la ISO 9001 
del fabricant dels productes. Detalla el rendiment de cada producte segons ISO/IEC 19752.
Se li atorguen 5 punts en aquest apartat en concepte de rendiment del producte.

A2.- Es valorarà la instal·lació de contenidors de recollida de carcasses buides de tòners per sobre el 



3

mínim exigit així com la periodicitat de la recollida i el sistema de gestió . fins a 15 punts

Plica 1: SEMIC- SERVICIOS MICROINFORMATICA,SA: Es compromet a recollir les carcasses dels 
tòners buits e instal·lar contenidors de cartró en diferents punts establers en els edificis municipals 
(sense especificar-los) i a recollir-los periòdicament, sense especificar la periodicitat de la recollida .

No se li atorguen punts per aquest servei ja que no supera els punts d'instal·lació mínimes establerts 
en el PTT ni s'indica la periodicitat.

Pel que fa al sistema de gestió dels residus, aporta certificat del gestor homologat de residus amb el 
que col·labora per a la recollida, selecció i posterior reciclatge dels cartutxos buits, especificant el 
sistema de gestió.
Se li atorguen 8 punts per aquest concepte.

BBBB....    Criteris avaluables mitjançant fórmula matemàticaCriteris avaluables mitjançant fórmula matemàticaCriteris avaluables mitjançant fórmula matemàticaCriteris avaluables mitjançant fórmula matemàtica ::::

B1.- Oferta preus unitaris. fins a 70 punts
La puntuació es calcula de forma proporcional, aplicant la formula:
B1= 70 x (Preu unitari oferta més econòmica/preu unitari a valorar)
La suma de la puntuació obtinguda per a cada preu unitari dividit pel nombre de posicions o articles, 
donarà la puntuació total de l'oferta.

Plica 1: SEMIC- SERVICIOS MICROINFORMATICA,SA: Es la única oferta que s'ha presentat i tots els 
preus unitaris estan per sota dels preus de licitació .

Se li atorga la màxima puntuació de 70 punts.

B2.- Termini de lliurament. fins a 5 punts
Es puntua amb la màxima puntuació al licitador que ofereixi el mínim termini de lliurament habitual ( 
fins a 3 punts) i el mínim termini de lliurament d'urgències ( fins a 2 punts) tenint en compte els 
terminis màxims establerts en el PTT.

Plica 1: SEMIC- SERVICIOS MICROINFORMATICA,SA: Es la única oferta que s'ha presentat i els 
terminis que oferten  a continuació indicats, estan per sota dels establerts en el PTT:

Lliuraments habituals: 24 hores
Lliuraments urgents:     8 hores

Se li atorga la màxima puntuació de 5 punts

CRITERIS QUE DEPENEN 
D'UN JUDICI DE VALOR

CRITERIS AVALUABLES 
MITJANÇANT FORMULA 
MATEMÀTICA

TOTAL

PLICA EMPRESA

A1 A2 B1 B2

1 SEMIC-SERVICIOS 
MICROINFORMATICA,SA

5 8 70 5 88

En data  28 de novembre de 2014 s'ha requerit electrònicament  a l'empresa SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, SA  amb CIF A25027145 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació 
del contracte. 

Amb data 10 de desembre de 2014 l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA  ha dipositat la 
fiança definitiva requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec 
de clàusules administratives particulars .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de subministrament i distribució de 
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consumibles, material informàtic no inventariable standard per a l'any 2015 a l'empresa SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, SA amb CIF A25027145 , per un import màxim de 16.528,93 euros més 
3.471,08 euros d'IVA (21%) d'acord amb els preus unitaris ofertats en l'annex I del plec de 
prescripcions tècniques que s'aniran sol·licitant segons necessitats de l'Ajuntament de Granollers amb 
un termini de lliurament de 24 hores per a lliuraments habituals i 8 hores per a lliuraments urgents

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

Article 151 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 classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la notificació 
de l'adjudicació.

Article 178.1 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  al procediment negociat .

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 SERVICIOS MICROINFORMATICASERVICIOS MICROINFORMATICASERVICIOS MICROINFORMATICASERVICIOS MICROINFORMATICA,,,,    SASASASA amb CIF ACIF ACIF ACIF A25027145250271452502714525027145, el  
contracte de subministrament  i distribució de consumibles, material informàtic no inventariable 
standard per a l'any 2015 per un import màxim de 16.528,93 euros més 3.471,08 euros d'IVA (21%) el 
que fa un total màxim de 20.000,00 euros,  d'acord amb els preus unitaris ofertats i  amb un termini de 
lliurament de 24 hores per a lliuraments habituals i 8 hores per a lliuraments urgents, 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 de dret 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 apartat 
g)

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 els contractes, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de 
Contractes de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació i en l'e-tauler , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP i publicar la 
formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació i  en 
l'e-tauler.

SISÊSISÊSISÊSISÊ....    . Notificar a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que es confeccioni el 
document comptable ADFUT amb càrrec a la  partida pressupostària H112.92030.22000 de l'exercici 
2015 per l'import indicat en el primer punt 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

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ENCÀRREC DE GESTIÓ A GRANOLLERS ESCENA SL PER LADICTAMEN RELATIU A ENCÀRREC DE GESTIÓ A GRANOLLERS ESCENA SL PER LADICTAMEN RELATIU A ENCÀRREC DE GESTIÓ A GRANOLLERS ESCENA SL PER LADICTAMEN RELATIU A ENCÀRREC DE GESTIÓ A GRANOLLERS ESCENA SL PER LA    
RETRANSMISSIÓ DEL PROGRAMA OHRETRANSMISSIÓ DEL PROGRAMA OHRETRANSMISSIÓ DEL PROGRAMA OHRETRANSMISSIÓ DEL PROGRAMA OH,,,,    HAPPY DAY DE TVHAPPY DAY DE TVHAPPY DAY DE TVHAPPY DAY DE TV3333    A LA SALA GRAN DEL TEATREA LA SALA GRAN DEL TEATREA LA SALA GRAN DEL TEATREA LA SALA GRAN DEL TEATRE    
AUDITORI DE GRANOLLERSAUDITORI DE GRANOLLERSAUDITORI DE GRANOLLERSAUDITORI DE GRANOLLERS

 L'Àrea de Govern i Economia, a través del servei de Protocol organitza la retransmissió del programa 
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Oh, happy Day que s’emetrà per la televisió autonòmica TV3. Per això, s'ha de disposar de la sala 
gran del Teatre Auditori de Granollers durant el dia 20 de desembre de 2014, i diferents serveis, com 
ara tècnic, acollida, recepció, material i serveis fixes (neteja, subministraments i consumibles). 

S’adjunta el pressupost, amb registre d'entrada número 24717, presentat per Granollers Escena, SL, 
amb NIF B62722442, per import de 1350,50 € (exempts d'IVA). 

Granollers Escena SL és una societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada a la 
gestió directa de serveis culturals, d'espectacles i audiovisuals, que té per objecte social, entre 
d'altres: Organitzar, coordinar, gestionar i administrar els equipaments culturals municipals que se li 
adscriguin, com ara el Teatre Auditori, propietat de l'Ajuntament de Granollers. 

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària a la partida H113.91220.22699 Altres despeses 
Alcaldia.

Atès l'informe favorable del responsable de protocol i relacions institucionals de data 24 d'octubre de 
2014

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

Article 4.1 n) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, segons el qual "Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue 
a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio 
propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación. "

Article 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, segons el qual "A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 
4.1.n), los entes, organismos y entidades del sector publico podrán ser considerados medios propios y 
servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su 
actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus 
propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de 
titularidad pública."

Article 20.4 de les Bases d'Execució del Pressupost 2014: "Pel que fa als encàrrecs de gestió que 
l'Ajuntament o el Patronat del Museu realitzin a favor de les societats municipals o a l'EPE Granollers 
Mercat, la tramitació administrativa de la despesa requerirà la formalització del document comptable 
AD que s'haurà de ser aprovat per acord de la Junta de Govern Local"

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Encarregar la gestió a l'empresa Granollers Escena, SL, amb NIF B62722442, i domicili fiscal 
al c. Torras i Bages, núm. 50, 08401 de Granollers, per la retransmissió del programa Oh, happy day 
de TV3 a la sala gran del Teatre Auditori de Granollers, el dia 20 de desembre, organitzats per 
l'Ajuntament de Granollers, el qual inclou el servei d'acollida i recepció de les persones assistents i els 
serveis tècnics, material i serveis fixes (neteja, subministraments i consumibles), a la sala gran del 
Teatre Auditori de Granollers,  d'acord amb l'informe del responsable de protocol i relacions 
institucionals que consta en aquest expedient, i amb el pressupost presentat per l'empresa el dia 18 
de desembre i registrat amb el número 24717.

SegonSegonSegonSegon....  Autoritzar i disposar la despesa a favor de l'empresa municipal Granollers Escena, SL, per un 
import total de 1.350,00 euros, exempts d'IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 
H113.91220.22699 Altres despeses Alcaldia, i consignada en el document comptable AD núm. 
201400099266.

TercerTercerTercerTercer. Notificar aquest acord a l'empresa Granollers Escena, SL, i al servei de comptabilitat.

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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5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PREUS PÚBLICSDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PREUS PÚBLICSDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PREUS PÚBLICSDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PREUS PÚBLICS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  estableix en els seus articles 41 a 47 el procediment per a l’aprovació i modificació dels 
preus públics. 

Examinades les vigents Normes Reguladores dels preus públics, així com la seva incidència en el 
conjunt de la imposició municipal, es proposen les modificacions necessàries per atendre 
adequadament les necessitats d'ingrés que han nodrir el pressupost de 2015, continuant, alhora, amb 
la progressiva adaptació del rendiment dels preus públics municipals al cost dels serveis prestats .

Ateses les propostes de les diferents àrees, serveis i grups municipals, així com la seva adequació a 
la normativa vigent.

Analitzada la memòria econòmica financera en què es detallen els costos i el rendiment dels diferents 
serveis i activitats.

Atesa la previsible evolució de l'índex de preus  al consum per al proper exercici, així com l'actual 
conjuntura econòmica.
 
Vist  l'informe tècnic econòmic de data 11 de desembre de 2014, elaborat pel servei de planificació 
econòmica i control pressupostari, a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, i l'article 26.2 de la llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, en el qual 
es posa de manifest la previsible cobertura del cost del servei o de l'activitat administrativa, en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició dels preus públics o la modificació de les seves 
quotes. 

Vist l'informe del cap de l'àrea de Govern i Economia de data 19 de desembre de 2014,

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

I. Article 26.2 i disposició addicional setena, de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.

II. Articles 41 al 47 i 127 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

III. Article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

IV. Normes reguladores de preus públics, aprovada per l'Ajuntament Ple del dia 29 d'octubre de 2013.

De conformitat amb el que disposa l'acord de Ple de 5 de juliol de 2011, en què es delega en la Junta 
de Govern Local, entre d'altres atribucions, l'aprovació dels preus públics que es meritin en la 
prestació de serveis i activitats

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, de conformitat amb el que disposa l'article 127, en relació amb l'article 41 del Reial 
decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, els preus públics per a l'any 2015, en els termes que s'indiquen en l'annex adjunt a aquest 
acord: 
 
SegonSegonSegonSegon. Publicar aquest acord per a general coneixement al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'edictes de l'Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer ....    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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6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....18181818////2014201420142014    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

En les dates i amb el número de registre d'entrada al registre de factures que s'indiquen en la relació 
annexa a aquest acord, les persones físiques i/o jurídiques que igualment es citen en la relació annexa 
a aquest acord han presentat les factures amb els números i pels conceptes que figuren a la relació 
annexa a aquest acord.    

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

Consten a l'expedient administratiu els informes emesos pels diferents responsables dels serveis 
municipals en els que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha estat reconeguda 
en l’exercici en què s’ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment 
legalment establert i en els que queda acreditat que l'objecte de la factura ha estat efectivament 
realitzat a plena satisfacció del servei municipal . 

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

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
els documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

Vistos els informes conjunts d'Intervenció i Secretaria de data 22 de desembre de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen a la relació 18 que 
s'adjunta a continuació, sobre les quals existeixen incompliments essencials de tramitació :

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRI

A
MOTIU 

INCOMPLIMENT

GRANOLLERS ESCENA SL 1/2014/109 3.044,00 H222.49110.22606
Presentació de factures 
fora de termini

T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A. 9370277091 4.654,41 H260.92020.21601
No hi havia contracte 
subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A.

FE1432115615709
9 58,66 H403.23000.22102

No hi havia contracte 
subscrit

GAS NATURAL SERVICIOS FE1432114364938 No hi havia contracte 
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SDG, S.A. 8 10,60 H403.23000.22102 subscrit
ELOI VIA ESCARRÉ GRA00001 1.266,00 H431.33811.22609 Error a la factura

CLECE S.A. 015990000214REC 11.649,42 H430.33000.62708
Reparació feta amb 
caràcter d'urgència

CICLICA ASSOCIACIÓ 14T2-09 200,00 H431.33833.22609 Error a la factura

20.883,09

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 18/2014) amb càrrec a les partides del Pressupost  2014 de l'Ajuntament de Granollers 
que igualment s'indiquen a la relació annexa. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que 
consta a la relació annexa a aquest acord (núm. 18/2014). 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 .  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ,,,,    EN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERS    
MERCATMERCATMERCATMERCAT,,,,    DE LES ACTIVITATSDE LES ACTIVITATSDE LES ACTIVITATSDE LES ACTIVITATS    """"MILLORA LA GESTIÓ PER REDUIR DESPESESMILLORA LA GESTIÓ PER REDUIR DESPESESMILLORA LA GESTIÓ PER REDUIR DESPESESMILLORA LA GESTIÓ PER REDUIR DESPESES""""    IIII    
""""ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D''''OFERTES ATRACTIVES PER ALS CLIENTSOFERTES ATRACTIVES PER ALS CLIENTSOFERTES ATRACTIVES PER ALS CLIENTSOFERTES ATRACTIVES PER ALS CLIENTS""""    INCLOSES A LAINCLOSES A LAINCLOSES A LAINCLOSES A LA    
SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DESUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DESUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DESUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ DE    
DIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DEDIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DEDIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DEDIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE    
SERVEISSERVEISSERVEISSERVEIS    2014201420142014    DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015

1111....    La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014, va aprovar, en el 
marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el catàleg de serveis 2014, 
el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos .

2222....    El 4444    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat, en nom de l’EPE Granollers 
Mercat, la subvenció per a la realització d’accions incloses en el Recull d’activitats de suport a 
l’activitat empresarial i dins la convocatòria d’ajuts del Pla de Concertació 2014 de la Diputació de 
Barcelona. Les accions sol·licitades són:

NOM DE L’ACCIÓ

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees

Com posar els preus als meus productes o serveis

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

Vendes per a no comercials
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La gestió eficaç del temps és molt rendible

Elaboració i presentació d’ofertes atractives per als clients

Millora la gestió per reduir despeses

3333....    En data 14141414    d’agost ded’agost ded’agost ded’agost de    2014201420142014 l’Ajuntament de Granollers rep la resolució favorable d’atorgament de 
la subvenció sol·licitada, mitjançant comunicat de la Vicepresidència 1a i Presidència Delegada de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona que dictà el decret núm. 
7140/14 aprovant els ajuts en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis  2014 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015, i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport al teixit 
empresarial”, Abril 2014, i s’atorga a l’Ajuntament de Granollers un ajut del 75% del cost total de les 
diverses accions sol·licitades. Aquestes accions s’han portat a terme al centre de serveis a les 
empreses, Can Muntanyola, de Granollers Mercat en les següents dates:

me
s Dia / dies Nom de l’activitat formativa
11 10 i 17 Millora la gestió per reduir despeses
12 12 Elaboració i presentació d’ofertes atractives per als clients

Les accions “Mentre estàs a l“Mentre estàs a l“Mentre estàs a l“Mentre estàs a l''''aturaturaturatur,,,,    treballa amb les idees”treballa amb les idees”treballa amb les idees”treballa amb les idees”, “Com posar els preus als meus“Com posar els preus als meus“Com posar els preus als meus“Com posar els preus als meus    
productes o serveis”productes o serveis”productes o serveis”productes o serveis”, “Com fer l“Com fer l“Com fer l“Com fer l''''estudi de mercat de la teva idea de negoci”estudi de mercat de la teva idea de negoci”estudi de mercat de la teva idea de negoci”estudi de mercat de la teva idea de negoci”, “Vendes per a no“Vendes per a no“Vendes per a no“Vendes per a no    
comercials”comercials”comercials”comercials”  i “La gestió eficaç del temps és molt rendible”“La gestió eficaç del temps és molt rendible”“La gestió eficaç del temps és molt rendible”“La gestió eficaç del temps és molt rendible”, incloses dins de la mateixa resolució 
d’atorgament, s’han    realitzatrealitzatrealitzatrealitzat  durant els mesos de setembresetembresetembresetembre i octubreoctubreoctubreoctubre de 2014, i la seva justificació 
ha estat aprovada en Junta de Govern Local de dataJunta de Govern Local de dataJunta de Govern Local de dataJunta de Govern Local de data     18181818    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2014201420142014....

El termini de justificació és de dos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acció de 
cadascuna de les actuacions. En el cas que la data de finalització de l’actuació sigui anterior a la 
data de notificació de la concessió de l’ajut, el termini és de dos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data de    
notificaciónotificaciónotificaciónotificació ....

4444.... En data 23232323    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2014201420142014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers (com a 
ens destinatari), va aprovar l’acceptació en nom de Granollers Mercat (com a ens que executa i 
justifica l'actuació), de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.

5555....    El pagamentpagamentpagamentpagament     de l’aportació de la Diputació de Barcelona, es farà efectiu contra la presentació per 
part de Granollers Mercat, de les justificacionsjustificacionsjustificacionsjustificacions  de la subvenció de 1111....095095095095,,,,00000000    euroseuroseuroseuros atorgada, d’acord 
amb el següent detall:

CODI XGL NOM DE L’ACCIÓ SUBVENCIÓ
COST TOTAL DE 

L’ACCIÓ

14/Y/109959 Millora la gestió per reduir despeses 660,00 € 880,00 €

14/Y/109958
Elaboració i presentació d'ofertes atractives 
per als clients 435,00 € 580,00 €

TotalTotalTotalTotal 1111....095095095095,,,,00000000    €€€€ 1111....460460460460,,,,00000000    €€€€

6666.... Que Granollers Mercat, que ha executat l'actuació, s'ha creat a iniciativa de l'ens destinatari, amb 
una aportació majoritària, directa o indirecta de l'ens del que en depèn.

7777.... Que Granollers Mercat ha certificat el reconeixement de les obligacions recollides en aquesta 
relació de despeses, que han estat destinades a l'actuació referida.

8888.... Que les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del 
Catàleg de concertació de l'any 2014 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o 
l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.
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9999.... Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l'actuació, no supera el seu cost total.

10101010.... Que Granollers Mercat té a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran 
conservats per un període no inferior als 6 anys.

11111111.... En els imports dels justificants consignats , tant a les despeses directes i indirectes, no s'ha inclòs 
l'IVA deduïble.

12121212....    L’actuació ha comptat, si escau, amb la corresponent identificació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, en els termes establerts en el règim regulador del Catàleg de serveis i/o la 
resolució o acord de concessió.

13131313.... L’ens destinatari està al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social

14141414.... La present relació de despeses, en relació a l'ajut de la Diputació, implica una justificació total de 
l'ajut rebut.

15151515....    Vist informe de data 17 de novembre de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveis    2014201420142014    del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport a l'activitat 
empresarial” de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local i que consisteix en un ajut delajut delajut delajut del    75757575%%%%    deldeldeldel    
cost total de l’acciócost total de l’acciócost total de l’acciócost total de l’acció , segons el detall de les següents activitats:

CODI XGL NOM DE L’ACCIÓ SUBVENCIÓ
COST TOTAL DE 

L’ACCIÓ

14/Y/109959 Millora la gestió per reduir despeses 660,00 € 880,00 €

14/Y/109958
Elaboració i presentació d'ofertes atractives 
per als clients 435,00 € 580,00 €

TotalTotalTotalTotal 1111....095095095095,,,,00000000    €€€€ 1111....460460460460,,,,00000000    €€€€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Fer constar que la relació de despeses directes que justifiquenrelació de despeses directes que justifiquenrelació de despeses directes que justifiquenrelació de despeses directes que justifiquen  cada acció són:

Número 
factura

Data 
factura

Nom del 
proveïdor

NIF del 
proveïdor

Descripció de la 
factura Import

% 
imput
at

Import 
imputat

Data 
aprovaci
ó 
factura/r
econeixe
ment 
obligació

140013 25/11/14

Lourdes 
Pérez 
Retamero 38460589N

Formació “Millorar la 
gestió per reduir 
despeses” Impartit 
els dies 10 i 17 de 
novembre 880,00 € 100% 880,00 € 28/11/14

F14-063
Fundació 
Cetemms

Impartició de la 
sessió “Elaboració i 
presentació d’ofertes 
atractives per als 
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6 15/12/14 a G61768230 clients” 580,00 € 100% 580,00 € 16/12/14

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE    204204204204....376376376376,,,,28282828    € ATORGADA PER€ ATORGADA PER€ ATORGADA PER€ ATORGADA PER    
PART DEL SERVEI DPART DEL SERVEI DPART DEL SERVEI DPART DEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEROCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEROCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEROCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER    
A LA LA LA L''''EXECUCIÓ DEEXECUCIÓ DEEXECUCIÓ DEEXECUCIÓ DE     5555    PROGRAMES DPROGRAMES DPROGRAMES DPROGRAMES D ''''EXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFICEXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFICEXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFICEXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFIC    
DE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓDE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓDE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓDE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓ    
SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DSOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DSOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DSOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT D''''INSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓ,,,,    EL MARC DE LAEL MARC DE LAEL MARC DE LAEL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA     2014201420142014    PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORSPROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORSPROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORSPROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS    
NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALNECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALNECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALNECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL ::::    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    """"TREBALL ALS BARRISTREBALL ALS BARRISTREBALL ALS BARRISTREBALL ALS BARRIS """"

1111.... El    25252525    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014    es publicà al DOGC l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////225/2014225/2014225/2014225/2014,,,,    dededede    22222222    de juliolde juliolde juliolde juliol, per la qual  
s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris 
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: ProjecteProjecteProjecteProjecte  Treball als barrisTreball als barrisTreball als barrisTreball als barris    i s'obre la 
convocatòria per a l'anyanyanyany    2014201420142014....

2222.... Motivat per convocatòria, el 30303030    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2014201420142014, l'Ajuntament de Granollers sol·licità al 
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) una subvenció per import total de 250250250250....620620620620,,,,98989898    €€€€, per a poder 
portar a terme sis programes dsis programes dsis programes dsis programes d''''experienciació laboral i un programa específic de caràcterexperienciació laboral i un programa específic de caràcterexperienciació laboral i un programa específic de caràcterexperienciació laboral i un programa específic de caràcter    
experimentalexperimentalexperimentalexperimental     i innovadori innovadori innovadori innovador    per a afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultat d'inserció 
del Congost, denominat “Ponts a la feina”“Ponts a la feina”“Ponts a la feina”“Ponts a la feina” ....

3333.... El    12121212    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014    el SOC ens notifica mitjançant correu electrònic la Resolució per la 
qual s'atorga a l'Ajuntament de Granollers una subvenció per import total de    204204204204....376376376376,,,,90909090    €€€€    ((((númnúmnúmnúm....    
dddd''''expedient BTBexpedient BTBexpedient BTBexpedient BTB ----086086086086////14141414))))    per a portar a terme les següents accions:

-  5555    programes dprogrames dprogrames dprogrames d''''experienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboral    (accions ocupacionals i professionals),    els quals 
permetran la contractació de    7777    personespersonespersonespersones aaaa jornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període de     6666    mesosmesosmesosmesos    per a 
la realització d'obres i serveis d'interès general i social, d'acord amb el detall següent:

        NOM DE LNOM DE LNOM DE LNOM DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ CONTRACTESCONTRACTESCONTRACTESCONTRACTES SUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADA

 Dinamització comercial al barri Congost 1 15.414,66 €

 Dinamització comunitària al barri Congost 2 30.829,32 €

 Mediació veïnal al barri Congost 2 30.829,32 €

 Dinamització de la gent gran del barri Congost 1 15.414,66 €

 Alfabetització al barri Congost 1 15.414,66 €

        TOTALSTOTALSTOTALSTOTALS::::            7777    contractescontractescontractescontractes 107107107107....902902902902,,,,62626262    €€€€

----    El programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovador per a afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció al barri del Congost, denominat “Ponts a la“Ponts a la“Ponts a la“Ponts a la    
feinafeinafeinafeina....    Orientació sociolaboral per a persones del Congost”Orientació sociolaboral per a persones del Congost”Orientació sociolaboral per a persones del Congost”Orientació sociolaboral per a persones del Congost”,,,, pel qual ens han atorgat una 
subvenció de 96969696....474474474474,,,,28282828    €€€€ que permetrà, per una banda, oferir atenció individualitzada a un 
nombre màxim de 100 usuaris del barri del Congost, i per l'altra, la contractació de 2 tècnics/ques 
A2 a jornada complerta (durant 9 i 12 mesos, respectivament) i d'un/a auxiliar administratiu/a a 
jornada parcial (80% de la jornada durant 12 mesos).

4444.... La    basebasebasebase    16161616    de lde lde lde l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////225/2014225/2014225/2014225/2014,,,,    dededede    22222222    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    indica que pla d'execució anual ssss''''hahahaha    
dddd''''iniciar abans del darrer dia de liniciar abans del darrer dia de liniciar abans del darrer dia de liniciar abans del darrer dia de l''''anyanyanyany    en que es produeix l'atorgament de la subvenció (això és, el 30 
de desembre de 2014). La    basebasebasebase    18181818, a més, afegeix que aquest pla d'execució haurà de finalitzar com 
a molt tard el 31 de desembre de l'any posterior a l'atorgament, és a dir, el 2015.
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5555.... La Guia de Prescripcions Tècniques de la convocatòria assenyala que el Pla del Pla del Pla del Pla d''''execució anualexecució anualexecució anualexecució anual    
es considerarà iniciat amb les considerarà iniciat amb les considerarà iniciat amb les considerarà iniciat amb l''''inici dinici dinici dinici d''''una de les accions aprovadesuna de les accions aprovadesuna de les accions aprovadesuna de les accions aprovades    del pla d'execució, i que aquest fet 
s'ha d'acreditar presentant davant la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació el 
corresponent certificat relatiu a l'inici del Pla d'execució anual, en el termini d'un mes a partir de la 
notificació de la resolució.

6666.... Les accions atorgades estan subvencionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del 
Projecte treball als barris i cofinançades en un 50% pel Fons Social Europeu en el marc d'un 
Programa Operatiu de l'objectiu d'Inversió en Creixement i Ocupació del FSE, per al període 
2014-2020.

7777.... Vist l'informe, amb data 17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014, de la cap del Servei de Recursos Humans, 
Sra. Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa l'acceptació de la subvenció esmentada.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció dededede    204204204204....376376376376,,,,90909090    €€€€ atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 
de la Generalitat de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), per a la 
realització de les accions següents:

-  5555    programes dprogrames dprogrames dprogrames d ''''experienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboral     (accions ocupacionals i professionals),    quals permetran la 
contractació de    7777    personespersonespersonespersones a jornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període dejornada complerta durant un període de    6666    mesosmesosmesosmesos    a la realització 
d'obres i serveis d'interès general i social, d'acord amb el detall següent:

        NOM DE LNOM DE LNOM DE LNOM DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ CONTRACTESCONTRACTESCONTRACTESCONTRACTES SUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADASUBVENCIÓ ATORGADA

 Dinamització comercial al barri Congost 1 15.414,66 €

 Dinamització comunitària al barri Congost 2 30.829,32 €

 Mediació veïnal al barri Congost 2 30.829,32 €

 Dinamització de la gent gran del barri Congost 1 15.414,66 €

 Alfabetització al barri Congost 1 15.414,66 €

        TOTALSTOTALSTOTALSTOTALS::::            7777    contractescontractescontractescontractes 107107107107....902902902902,,,,62626262    €€€€

----    El programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovadorEl programa específic de caràcter experimental i innovador per a afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció al barri del Congost, denominat “Ponts a la“Ponts a la“Ponts a la“Ponts a la    
feinafeinafeinafeina....    Orientació sociolaboral per a persones del Congost”Orientació sociolaboral per a persones del Congost”Orientació sociolaboral per a persones del Congost”Orientació sociolaboral per a persones del Congost”,,,,  pel qual ens han atorgat una 
subvenció de 96969696....474474474474,,,,28282828    €€€€.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar aquesta resolucióNotificar aquesta resolucióNotificar aquesta resolucióNotificar aquesta resolució    al Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, així com als Serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari 
d'aquesta corporació.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ    
DDDD''''ACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ D''''OFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONESOFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONESOFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONESOFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES    
TREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DTREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DTREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DTREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014,,,,    DDDD''''ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO////314314314314////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    20202020    
DDDD''''OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE,,,,    PER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DE     58585858....873873873873,,,,50505050    €€€€

1. En data 24242424    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2014201420142014 es publica al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////314314314314////2014201420142014,,,,    dededede    20202020    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre,,,, per la 
qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formacióformacióformacióformació     
dddd''''oferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupadesoferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupadesoferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupadesoferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades    que promou el Servei 
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d'Ocupació de Catalunya i s'obre la convocatòria per a l'any 2014  (FOAP 2014).

2222....    Les actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitatsLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitatsLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitatsLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitats    
vinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunyavinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunyavinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunyavinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya    que figuren en 
l’annex 7 de l'esmentada Ordre. S’hi inclouen accions formatives adreçades a l’obtenció de certificats 
de professionalitat, i altres especialitats formatives no adreçades a l’obtenció de certificats de 
professionalitat.

3333. Atès el llistat d'especialitats formatives i certificats de professionalitat dels quals l'Ajuntament de 
Granollers disposa d'homologació per a portar a terme en l'actualitat, ateses les especialitats a les 
quals l'OrdreOrdreOrdreOrdre     EMO/314/2014 dóna especial prioritat en l'atorgament dels ajuts, i tenint en compte 
l'anàlisi de necessitats formatives al territori realitzat pel Servei de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de Granollers es considerà convenient realitzar els següents cursos : 

REFERÈNCIA GIA CODI ESPECIALITAT NOM ACCIÓ
DURADA 
TOTAL

14/FOAP/248/0112447/001 
SSCS0208-CEN

Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials

370

14/FOAP/248/0112447/002
SSCS0208-MP0029

Mòdul pràctiques: atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions socials

80

14/FOAP/248/0112447/003
SSCS0208-2012-FCO Formació complementària institucions 20

14/FOAP/248/0112447/005
ADGI01-4 Anglès: Atenció al Públic 220

14/FOAP/248/0112447/004
ADGI03-4 Alemany: Atenció al Públic 220

910

4444.... En data 7777    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2014201420142014,,,,    presentem la nostra sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació 
de Catalunya per a la realització de les accions abans esmentades. Ho fem mitjançant la plataforma 
EACAT, amb número de registre de sortida SSSS////000821000821000821000821----2014201420142014....

5555....        En data    15151515    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014    rebem notificació, també mitjançant EACAT (núm. de registre 
d'entrada EEEE////000454000454000454000454////2014201420142014)))), de la resolució dddd''''atorgament datorgament datorgament datorgament d''''una subvenció deuna subvenció deuna subvenció deuna subvenció de        58585858....873873873873,,,,50505050 €€€€ per a la 
realització de les accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res 
desocupats/ades, corresponents a la convocatòria 2014 ((((expedient númexpedient númexpedient númexpedient núm ....    14141414////FOAPFOAPFOAPFOAP////248248248248////0112447011244701124470112447).).).).

6666....    Les accions formatives es podran iniciar com a molt tard el 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014    i la data 
màxima de finalització serà el 30303030    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2015201520152015....

7777....    Vist l'informe tècnic amb data 16 de desembre de 2014, de la cap del Servei de Recursos Humans 
de l'Ajuntament de Granollers, la Sra. Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa l'acceptació de 
la subvenció per a la realització de les accions .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la subvenció, d'import  58585858....873873873873,,,,50505050 €€€€ atorgada per part del Servei d'Ocupació de 
Catalunya, amb confinançament del Fons Social Europeu (FSE) per a la realització d'accions de 
formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades corresponents a la 
convocatòria 2014 regulades per l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////314314314314////2014201420142014,,,,    dededede    20202020    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre,,,, que es detallen a 
continuació:

REFERÈNCIA GIA CODI ESPECIALITAT NOM ACCIÓ DURADA 
TOTAL

Nº 
ALUMNES

PREU/HORA 
SUBVENCIÓ

SUBVENCIÓ 
ATORGADA

14/FOAP/248/0112447/00
1

SSSCS0208-CEN Atenció sociosanitària a 
persones dependents en 

institucions socials

370 15 4,95 27.472,50     €€€€

14/FOAP/248/0112447/00 SSCS0208-MP0029 Mòdul pràctiques: atenció 80 15 1,5 1.800,00     €€€€
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2 sociosanitària a persones 
dependents en institucions 

socials
14/FOAP/248/0112447/00
3

SSCS0208-2012-FCO Formació complementària 
institucions

20 15 4,95 1.485,00     €€€€

14/FOAP/248/0112447/00
5

ADGI01-04 Anglès: Atenció al Públic 220 15 4,26 14.058,00     €€€€

14/FOAP/248/0112447/00
4

ADGI03-4 Alemany: Atenció al Públic 220 15 4,26 14.058,00     €€€€

910 58.873,50     €€€€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquesta proposta al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, 
així com als serveis de  Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de l'Ajuntament 
de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES I LA CONVOCATÒRIA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES I LA CONVOCATÒRIA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES I LA CONVOCATÒRIA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES I LA CONVOCATÒRIA DE    
SUBVENCIONS DE BARRIS PER A LSUBVENCIONS DE BARRIS PER A LSUBVENCIONS DE BARRIS PER A LSUBVENCIONS DE BARRIS PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

 L'Ajuntament té la voluntat de concedir els ajuts i les subvencions, dins del marc de les Bases de 
subvencions de Barris, a tots aquells projectes presentats per entitats i associacions, sempre que 
tinguin  com a objectiu principal ajudar a l’acompliment i implementació del Pla d’Actuació Municipal, 
en allò que fa referència a l’associacionisme veïnal .

Atès l'informe del responsable del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes de data 3 de 
desembre de 2014, favorable a l'aprovació de les bases específiques i particulars de subvenció 2015 
de Barris i del pressupost que l'acompanya de 52.250 €, a càrrec de la partida H231.92420.48900 "
Altres transferències Barris", i al qual també es proposa la concessió de bestretes, degut a que la 
naturalesa d'aquestes associacions de veïns fa difícil el desenvolupament de les activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès 
que satisfan que es fa necessari el pagament per bestreta del 100 % de les subvencions que s'aprovin 
en el seu moment, sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança 
General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres esmentades i en no 
existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

2222nnnn....    L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, i publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada en virtut de l'acord 
Plenari de data 26 d'octubre de 2010.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar les bases específiques  de subvencions de Barris  per a l'any 2015, amb el següent 
text:

""""BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS  DE BARRIS  DE LBASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS  DE BARRIS  DE LBASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS  DE BARRIS  DE LBASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS  DE BARRIS  DE L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015
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Objecte de la normativaObjecte de la normativaObjecte de la normativaObjecte de la normativa

Article 1. L'objecte d'aquest document és cofinançar les despeses derivades de l'execució de projectes i 
actuacions que tinguin  com a objectiu principal ajudar a l’acompliment i implementació del Pla d’Actuació 
Municipal, en allò que fa referència a l’associacionisme veïnal i que s 'executin durant l'any 2015.

Article 2. Finalitat

La finalitat de la subvenció és donar suport a les iniciatives culturals i socials de les entitats veïnals en 
temes d'interès general per a llurs barris.

Article 3. Import

L'import de la subvenció no superarà el 50% del cost de l'actuació sol·licitada, amb un màxim de 
8.000,00 € per beneficiari. 

Article 4. Beneficiaris

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol entitat veïnal de naturalesa privada, sempre que no estigui 
afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions.

Article 5. Requisits

- Estar inscrit en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes amb les dades actualitzades .

La informació necessària per a l'actualització de les dades de les entitats en el Registre Municipal, es troba 
disponible al  web de l’Ajuntament: https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/

Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial com a través de la Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà .

Article 6. Despeses subvencionables

Son despeses subvencionables, l'organització d'actes i activitats adreçades al coneixement de les festes 
tradicionals, la promoció dels barris cap a la resta de la ciutat, el foment dels comportaments cívics, l'impuls de 
la normalització lingüística així com les activitats pròpies de l 'entitat.

Article 7. Terminis per presentar la sol·licitud

La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i finalitzarà un cop 
transcorreguts vint dies hàbils després de l 'esmentada publicació. 

Article 8. Documentació a presentar

Les entitats que es vulguin acollir als ajuts econòmics objecte d'aquesta normativa, hauran de presentar la 
documentació administrativa assenyalada en l 'article 12 de l’Ordenança General de Subvencions:

- Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el registre corresponent .

- Fotocòpia del NIF de l’entitat.

- Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI . 

- Memòria de l’ activitat a subvencionar, que haurà de preveure, si escau: 

- L’ús privatiu o l’ocupació de via pública dins de l’illa de vianants, i de places o espais urbanitzats per a 
vianants. En aquest cas s'haurà d'adjuntar l'autorització del servei de Via Pública, prèvia sol·licitud al 
servei de Relacions Ciutadanes.

- El muntatge d’instal·lacions elèctriques de caràcter provisional, necessàries per a celebrar els actes de 
les festes majors dels barris.

- El préstec d’infraestructura (cadires, taules, plafons, empostissats...) de què es disposa per a fer actes 
públics.

-  Altres necessitats d’equipaments culturals o esportius, presència de la policia local, impremta, focs 
artificials...), que depenen de diferents serveis municipals i que estan subjectes en alguns casos a 
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normatives específiques i terminis de sol·licitud propis  

- Pressupost total d’aquestes activitats .

- Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament o 
l’entitat de dret públic atorgant les que s’obtinguin en el futur .

- Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció .

- Dades bancàries on, si és subvencionada l’activitat proposada , es podrà transferir l’import de la subvenció .

- Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social .

Article 9. Lloc de presentació de la sol·licitud:

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació s'haurà de presentar en l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm.7

Article 10. Publicitat de les bases i la convocatòria

Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d'edictes electrònic municipal, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la plana web de 
l'Ajuntament de Granollers i al butlletí municipal.

Article 11. Dotació pressupostària

La dotació és de 52.250,00 euros, que estan previstos a la partida H121.94220.48900 "Altres transferències 
barris" , condicionada a l'aprovació definitiva del Pressupost de l 'Ajuntament de Granollers per a l'any 2015.

Article 12. Òrgan instructor

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria de subvencions és la regidoria de barris .

Article 13. Comissió Avaluadora

La comissió avaluadora que examinarà i avaluarà les sol·licituds de subvenció estarà presidida pel Regidor de 
barris. Aquesta comissió estarà composada, a més, per la cap de l’àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, 
el responsable del servei de Participació i Relacions Ciutadanes, un/a tècnic/a del servei de Participació i 
Relacions Ciutadanes i un secretari /ària que serà un funcionari/ària de l'Ajuntament, 

Article 14. Criteris d'adjudicació

L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb els criteris que es mostren a continuació (una única puntuació 
per cada aspecte).

AspecteAspecteAspecteAspecte CriteriCriteriCriteriCriteri PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació     
màximamàximamàximamàxima

Esforç econòmic: Vinculat a l’esforç de captació d’ingressos de l’entitat, 
exceptuant les subvencions atorgades per les administracions 
públiques, en números absoluts. 
Aquesta valoració es farà d’acord amb el que s’acrediti en la 
justificació econòmica de les activitats subvencionades a 
l'exercici anterior amb el següent barem:

Justificar fins a 200% de la subvenció no suposa cap esforç  
econòmic de l'entitat, 0 punts
Justificar de 201 a 250 %: 1 punt
Justificar de 251 a 300 %: 2 punts
Justificar mes de 300 %  : 3 punts

3 punts 

Compliment d'objectius Vinculat a la comparació entre el projecte subvencionat  a 
l’exercici anterior i l’executat segons la memòria presentada . En 
la valoració final dels projectes d'aquesta convocatòria, es 
descomptaran els punts equivalents al valor de les activitats no 
realitzades sense justificació en el projecte de l 'any anterior.
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De representació 
territorial:

Entitats veïnals que emmarquen les seves activitats a la totalitat 
dels límits del barri. 
Representativitat, 

-    de a 50% a 100 % dels veïns: 
- menys de 50 %: puntuació proporcional al percentatge de 

representació.

1 punt

1 punt

1 punt

L'organització d'actes i 
activitats que impulsen un 
comportament cívic dels 
ciutadans en general i la 
gent del barri en particular. 

 Projecte de treball continu durant tot l 'any, 

Realitzar trobades puntuals amb els veïns , 

3 punts

0.5 punt / 
trobada amb 
un màxim de 

3 punts

Aquells barris que comptin 
amb dues o més 
associacions veïnals que 
preveuen activitats 
dirigides a la totalitat del 
territori del barri.

Es sumaran les puntuacions obtingudes per tal d'obtenir una 
única valoració total i seguidament es repartirà 
proporcionalment la subvenció pel número d'associacions que 
coincideixen en el mateix territori.

El manteniment i l’impuls 
de les festes tradicionals i  
de celebracions que 
històricament tenien 
tradició (Nadal i Reis, 
Carnestoltes, Sant Jordi, 
Sant Joan, Corpus, Tots 
Sants…). 

El simple suport a activitats organitzades per l'Ajuntament no 
serà puntuable.

3 a raó d'1 
punt per 
activitat.

La realització de festa de 
barri i els seus continguts, 
amb la intenció que sigui 
coneguda per la resta de 
la ciutat. 

- Realitzar fins a 5 activitats, 1 punt.
- de 6 fins a 10 activitats, 2 punts.
- d'11 a 15 activitats, 4 punts.
- realitzar més de 15 activitats, 5 punts.

5 punts

La contribució a l’impuls de 
la normalització lingüística.

l'organització d'un curs de llengua catalana. 1 punt

 L’organització d’activitats 
pròpies de l’entitat  
(cursets, conferències, 
tallers,…) en els centres 
cívics i locals municipals 
de barri.

La suma dels punts d'activitats de la mateixa tipologia seran 
com a màxim 1 punt.

½ punt per 
activitat fins 
un màxim de 
5 punts.

Article 15. Atorgament de les subvencions

Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local, i seran atorgades en el termini màxim de 3 
mesos des de la data de presentació de la sol·licitud , sempre i quan estigui correcta tota la documentació .

En el cas que la persona sol·licitant sigui requerida per aclarir quelcom de la documentació presentada o per 
aportar la documentació que manqui, s'interromprà el còmput del termini per atorgar la subvenció .

La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l 'efecte desestimatori.

La resolució d'atorgament indicarà el nom de la/es persona/es beneficiàries de la subvenció, el seu número de 
DNI, l'import de la subvenció, i la forma i terminis de justificació.

Article 16. Acceptació de la subvenció

El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar un escrit d'acceptació de la subvenció, d'acord amb el 
model que li serà facilitat.
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Article 17. Garanties

L'entitat beneficiària resta exclosa d'aportar altres garanties de compliment de la finalitat de la subvenció degut 
a que la naturalesa d'aquestes associacions de veïns fa difícil el desenvolupament de les activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès que 
satisfan, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de l 'Ajuntament de Granollers, per les 
raons financeres esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les 
seves finalitats i responsabilitats , d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d 'anteriors convocatòries.

Article 18. Justificació de la subvenció

La subvenció quedarà justificada amb:

• La justificació de l’execució de les actuacions previstes en la memòria del projecte presentada en el  
moment de fer la sol·licitud

• L’aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el comprovant de pagament

El termini màxim per a la presentació de les memòries d'activitats i de les justificacions de les subvencions 
atorgades en l'exercici del 2015, no podrà superar el dia 31 de gener de 2016. 

El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat , està regulat 
en l’Ordenança General de Subvencions. 

Article 19. Revisió, revocació, modificació i renúncia

L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, 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 superin el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o 
el percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques, així com la no justificació adequada de la totalitat de 
l’import de les despeses de l’actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dintre del 
termini establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en 
relació amb el seu contingut o condicionat , bé sigui en relació amb l’import de la subvenció . 

Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada 
d'acord amb la quantitat justificada per tal que la subvenció representi com a màxim el 50% de la despesa 
justificada, i es dictarà la resolució corresponent .

Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s’ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies al 
beneficiari abans de resoldre.

La persona 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.

Article 20. Període elegible de les despeses

Les despeses justificables podran anar des de l '1 de gener fins el 31 de desembre de 2015 ".

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la convocatòria    de subvencions de Barris per a l'any 2015 per a iniciatives culturals i 
socials de les entitats veïnals en temes d'interès general per a llurs barris, amb càrrec a la  partida del 
pressupost 2015: H231.92420.48900 "Altres transferències Barris" per import de 52.250 €. 
Consignada en el document comptable AFUT núm. 201400090378.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Condicionar l'atorgament de les subvencions a l'existència de consignació pressupostària 
suficient al pressupost de l'exercici 2015.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Donar publicitat a les bases específiques i a la convocatòria mitjançant la publicació del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de 
Granollers.
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CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

11111111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA A LATORGADA A LATORGADA A LATORGADA A L''''ASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ PER AL PROJECTEASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ PER AL PROJECTEASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ PER AL PROJECTEASSOCIACIÓ COOPERACCIÓ PER AL PROJECTE    """"FORTALECIMIENTO DEFORTALECIMIENTO DEFORTALECIMIENTO DEFORTALECIMIENTO DE    
LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LA RED DE MUJERESLAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LA RED DE MUJERESLAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LA RED DE MUJERESLAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LA RED DE MUJERES    
MESOAMERICANAS EN RESISTENCIA EN EL SALVADORMESOAMERICANAS EN RESISTENCIA EN EL SALVADORMESOAMERICANAS EN RESISTENCIA EN EL SALVADORMESOAMERICANAS EN RESISTENCIA EN EL SALVADOR """"

1111....    En sessió de data 31 de juliol de 2012, de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, 
es  van atorgar les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:

Núm.   
reg.

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 

4588 Associació 
Cooperacció

Fortalecimiento 
capacidades de análisis y 

posicionamiento político de 
la Red de Mujeres 

Mesoamericanas en 
resistencia

Diversos El Salvador 11.340,51 €

2222.... L'article 10.1 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2012 preveia que 
la justificació dels projectes de cooperació s 'havia de presentar abans del 28 de febrer de 2014.

3333.... L'article 10.2 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat 2012 
assenyalava la documentació que, en tot cas, s'havia de presentar:

a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, que s'ajustarà a la sol·licitud presentada o, si 
s'escau, a la sol·licitud reformulada; 
b) Informe econòmic final, que constarà de
-relació de totes les despeses realitzades durant el projecte, per finançador;
-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-en el cas d'adquisició d'immoble, dins del projecte, còpia de l'escriptura corresponent;
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, per import mínim del doble de la quantitat atorgada.

4444....    En data 3 de gener de 2014 i número de registre 80, l'Associació Cooperacció va presentar 
sol·licitud de modificació parcial i pròrroga en la justificació del projecte "Fortalecimiento capacidades 
de análisis y posicionamiento político de la Red de Mujeres Mesoamericanas en resistencia" per dos 
mesos.

5555....    En relació amb la petició presentada, la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2014, va 
prendre l'acord següent:

"Primer.- Aprovar la modificació de l'acord de Junta de Govern Local del dia 31 de juliol de 2012, de forma que el 
projecte "Fortalecimiento de las capacidades de análisis y posicionamiento político de la Red de Mujeres 
Mesoamericanas en Resistencia en El Salvador", passa a tenir un cost de 25.759,71 €, i no de 29.495,67 €, dels 
quals l'Ajuntament de Granollers aporta 11.340,51 €.

Segon.----    Aprovar una pròrroga de 2 mesos del termini de justificació del projecte, per la qual cosa la data límit de 
justificació del projecte, amb caràcter improrrogable, serà el 30 d'abril de 2014."

6666....    Datada a 30 d'abril de 2014 (número de registre d'entrada 10.385, de 22 de maig), Maria Peix, en 
qualitat de coordinadora de cooperació al desenvolupament de l'Associació Cooperacció, amb NIF 
G-60401312 i número de registre 260, va presentar l'informe final del projecte "Fortalecimiento de las 
capacidades de análisis y posicionamiento político de la Red de Mujeres Mesoamericanas en 
Resistencia en El Salvador", que comprèn la documentació següent:
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a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, en paper i cd, que s'ajusta a la sol·licitud 
modificada, i que inclou dades del projecte, resum descriptiu, matriu d'assoliment, activitats 
realitzades, viabilitat del projecte, certificat d'execució del projecte i 11 annexos (cd); 
b) Informe econòmic final, que consta de

-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-relació de transferències realitzades per al projecte, com també operacions de canvi realitzades
-relació de totes les despeses efectuades en el projecte, amb el detall de les despeses imputades a 
l'Ajuntament de Granollers.
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, per import de 27.000,15 €, superior al doble de la quantitat atorgada, 
11.340,51 €, que és el 42 % de la quantitat justificada..

7777. Vist l'informe emès pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, que 
justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte "Fortalecimiento de las capacidades de 
análisis y posicionamiento político de la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia en El 
Salvador", perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i 
import de les actuacions subvencionades i acredita la correcta execució de les actuacions 
subvencionades de conformitat amb les actuacions previstes a les bases de la convocatòria, en els 
termes que s'indiquen a continuació:

Núm.   
reg.

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 

4588 Associació 
Cooperacció

Fortalecimiento 
capacidades de análisis y 

posicionamiento político de 
la Red de Mujeres 

Mesoamericanas en 
resistencia

Diversos El Salvador 11.340,51 €

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar, davant l'òrgan atorgant, el compliment els requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

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

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa  la forma de la justificació.

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

- Articles 10.1 i 10.2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de 
Cooperació i Solidaritat 2012, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2012 i 
publicades en el BOPB del dia 9 de febrer de 2012, pel que fa al termini i forma de justificació del 
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de Junta de Govern Local, de data 
31 de juliol de 2012, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la concessió de 
subvencions per a l'any 2012, modificat per la Junta de Govern Local de 25 de març , en els termes 
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que s'indiquen a continuació:

Núm.   
reg.

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 

4588 Associació 
Cooperacció

Fortalecimiento 
capacidades de análisis y 

posicionamiento político de 
la Red de Mujeres 

Mesoamericanas en 
resistencia

Diversos El Salvador 11.340,51 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL FONSATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL FONSATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL FONSATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL FONS    
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINADA A LCATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINADA A LCATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINADA A LCATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DESTINADA A L''''EXECUCIÓ DEEXECUCIÓ DEEXECUCIÓ DEEXECUCIÓ DE    
DIVERSOS PROJECTES PER AL DESENVOLUPAMENTDIVERSOS PROJECTES PER AL DESENVOLUPAMENTDIVERSOS PROJECTES PER AL DESENVOLUPAMENTDIVERSOS PROJECTES PER AL DESENVOLUPAMENT

En el pressupost municipal per a l’exercici 2014 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per un import de 28.600 €.

 En data 25 de novembre de 2014 (número de registre d'entrada 23.252, de data 27 de novembre), el 
senyor Ariel Monells, en qualitat de director de gestió del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, sol·licita l'atorgament de subvenció per als projectes 2664, 2666, 2695 i 2742, per 
import total de 27.100 €, i adjunta la documentació següent:

-Còpia dels estatuts del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
-Còpia del NIF del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
-Documents de poders del director de gestió.
-Còpia del NIF del director de gestió.
-Certificat conforme el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament està al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la seguretat social .
-Memòria i pressupost del projecte 2664 - Programa de formació "Treball decent per a tots i totes" El 
Salvador 2014-2015.
-Memòria i pressupost del projecte 2666 - Ciutats constructores de drets humans.
-Memòria i pressupost del projecte 2695 - Enfortiment dels processos de construcció de pau al Sàhara 
Occidental (LAONF).
-Memòria i pressupost del projecte 2742 - Projecte educatiu i de desenvolupament econòmic local; 
reconstrucció de l'edifici malmès pel cicló Phailin on es troba l'escola primària Sirena i el taller de 
màquines de cosir a Kheranga, Índia.

L’informe emès en data 28 de novembre de 2014 pel tècnic mitjà de Participació i Relacions 
Ciutadanes, Joan Carles Cusell,  indica que s'ha valorat la documentació presentada per l'entitat i la 
relació dels projectes amb les línies de treball de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, i en 
justifica l'atorgament de subvenció, atès que aquests projectes que desenvolupa l’entitat tenen per 
objecte la promoció de la cultura de pau, la cooperació i la solidaritat i els drets humans, que alhora 
són una finalitat pública.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar    l’atorgament d’una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,  
amb NIF G17125832, per un import de 27.100 €, destinada a l'execució dels següents projecte, amb 
un pressupost de despesa de 178.685,98 €, el que representa un finançament del 15,17% de 
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l'activitat: 

Núm. 
catàleg

Títol projecte Pressupost total Subvenció % 

2664 Programa de 
formació "Treball 
decent per a tots i 
totes" El Salvador 
2014-2015

29.311,00 € 13.509,10 €

2666 Ciutats constructores de 
drets humans

63.331,28 € 4.000,00 €

         2695 Enfortiment dels 
processos de construcció 

de pau al Sàhara 
Occidental (LAONF)

71.623,70 € 6.290,90 €         

2742 Projecte educatiu i 
de 

desenvolupament 
econòmic local; 
reconstrucció de 

l'edifici malmès pel 
cicló Phailin on es 

troba l'escola 
primària Sirena i el 
taller de màquines 

de cosir a Kheranga, 
Índia

14.420,00 € 3.300,00 €

               178.685,98 € 27.100 € 15,17%

SegonSegonSegonSegon....        Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 27.100 € amb càrrec a la 
partida 2014.H241.92910.48606 del vigent pressupost. 

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

""""Primer. Objecte de la subvenció

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

Segon. Activitat subvencionada 

L'activitat subvencionada és la prevista en els projectes presentats al registre general de l 'Ajuntament 
de Granollers en data 27 de novembre de 2014 i en concret, a títol de resum, la següent:

Núm. 
catàleg

Títol projecte Pressupost total Subvenció % 

2664 Programa de 
formació "Treball 
decent per a tots i 
totes" El Salvador 
2014-2015

29.3111 € 13.509,10 €

2666 Ciutats constructores de 
drets humans

63.331,28 € 4.000 €
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      2695 Enfortiment dels 
processos de construcció 

de pau al Sàhara 
Occidental (LAONF)

71.623,70 € 6.290,90 €     

2742 Projecte educatiu i 
de 

desenvolupament 
econòmic local; 
reconstrucció de 

l'edifici malmès pel 
cicló Phailin on es 

troba l'escola 
primària Sirena i el 
taller de màquines 

de cosir a Kheranga, 
Índia

14.420 € 3.300 €

                 178.685,98 € 27.100 € 15,17%

Aquesta activitat es durà a terme en els períodes indicats al projecte presentat . 

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l'activitat subvencionada és de 178.685,98 € corresponent a:

3.1. Projecte 2664. Programa de formació 'Treball decent per a tots i totes' El Salvador 2014-2015. 
Pressupost total: 29.3111 €.

*Costos directes 22.356 €
-Terrenys 1.500 €
-Personal local 10.600 €
-Personal expatriat 4.721 €
-Viatges i estades 1.200 €
-Funcionament 750 €
-Capacitació i formació 3.585 €
*Costos indirectes 4.925 €
-Despeses admves. 4.925 €

3.2. Projecte 2666. Ciutats constructores de pau. Pressupost total: 63.331,28 €.

*Costos directes 55.094,55 €
-Personal 21.982,50 €
-Viatges, estades i dietes 24.136,25 €
-Publicitat i difusió 6.125,80 €
-Contractacions i serveis 2.850 €
*Gestió i seguiment 2.727,27 €
*Costos indirectes 5.509,46 €

3.3. Projecte 2695. Enfortiment dels processos de construcció de pau al Sàhara Occidental (LAONF). 
Pressupost total: 71.623,70 €.

*Costos directes 62.883,7 €
-Subministraments i material
no inventariable 450 €
-Serveis tècnics no professionals 19.500 €
-Viatges, estades i dietes 18.600 €
-Personal local 2.000 €
-Personal a la seu 2.991,87 €
-Personal expatriat 20.002 €
*Gestió i seguiment 5.240 €
*Costos indirectes 2.500 €
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3.4. Projecte 2742. Projecte educatiu i de desenvolupament econòmic local: reconstrucció de l'edifici 
malmès pel cicló Phailin on es troba l'Escola Primària Sirena i el taller de màquines de cosir a l'aldea 
de Kheranga (Índia). Pressupost total: 14.420 €.

*Costos directes 13.420 €
-Construccions i rehabilitacions 3.500 €
-Equips i subministraments 7.220 €
-Personal expatriat 1.500 €
-Viatges i estades 1.200 €
*Costos indirectes 1.000 €
-Despeses admves. 100 €
-Gestió i seguiment 900 €

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 despeses derivades de procediments judicials .

Quart. Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiari  

La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers per a l'execució d'aquests projectes és de 
27.100 €, el que representa un finançament del 15,17% del cost de l'activitat. 

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

Cinquè. Obligacions de l’entitat beneficiària 

Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de 
l'Ajuntament de Granollers i en concret:
 
a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .
b) Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de 
l'activitat que determinen la concessió de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que 
puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la 
informació que li sigui requerida en l 'exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financiïn l'activitat subvencionada, tant bon punt es 
conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció .
e) 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 .
f) 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 .
g) 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.
h) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i 
amb la Seguretat Social.
i) 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.

Sisè. Pagament de la subvenció 
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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. 

Setè. Justificació 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. En aquest document 
s’haurà d'indicar les activitats efectivament realitzades, el compliment de les condicions imposades i 
els resultats obtinguts, amb una avaluació – normalment mitjançant indicadors – del grau d’assoliment 
dels objectius del projecte o activitat. Aquesta avaluació serà realitzada per agents externs al 
beneficiari.
- 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. 

Vuitè. Modificació de la subvenció 

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

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

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

Novè. Renúncia 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, 
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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. 

Desè. Reintegrament de la subvenció. 

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

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

Onzè. Vigència 

La vigència del present acord s'estendrà des de la data de la seva aprovació fins el dia 28 de febrer de 
2016.

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

Dotzè. Naturalesa de l'acord i legislació aplicable

Aquest règim regulador té el caràcter de bases reguladores de concessió i té naturalesa 
administrativa, i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran resoltes de mutu acord 
de les parts i si fos necessari, es podran acollir als jutjats de la jurisdicció contenciós administrativa .

QuartQuartQuartQuart....    Indicar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que el servei gestor de la subvenció 
atorgada és el servei Relacions Ciutadanes de l'Ajuntament de Granollers i, en concret, el tècnic mitjà 
de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell i Galícia, es fa responsable del seu 
seguiment i compliment.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i al Servei de 
Tresoreria.
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SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ    
DE SUBVENCIONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER A LDE SUBVENCIONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER A LDE SUBVENCIONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER A LDE SUBVENCIONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

1111.... L'Ajuntament té la voluntat de concedir els ajuts i les subvencions, dins del marc de les Bases de 
subvencions de Cooperació i Solidaritat, a tots aquells projectes presentats per entitats i associacions, 
sempre que tinguin  com a objectiu principal ajudar a l’acompliment i implementació del Pla d’Actuació 
Municipal, en allò que fa referència als projectes de cooperació, solidaritat i drets de la persona, com 
també atendre als objectius definits en el Pla Director Municipal de Cooperació, aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament del dia 27 de setembre de 2011, i publicat en el BOPB del 23 de desembre de 2011.

2222. L'informe del responsable del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes de data 9 de desembre 
de 2014, favorable a l'aprovació de les bases específiques i particulars de subvenció 2015 de 
Cooperació i Solidaritat, i del pressupost que l'acompanya,  104.640 €, a càrrec de la partida 
H241.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació i Solidaritat ,   i en el qual també es proposa la 
concessió de bestretes, degut a que la naturalesa d'aquestes associacions  fa difícil el 
desenvolupament de les activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient , és per això 
i per la finalitat social d'alt interès que satisfan que es fa necessari el pagament per bestreta del 100 % 
de les subvencions que s'aprovin en el seu moment, sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord 
amb l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons 
financeres esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les 
seves finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors 
convocatòries.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

2222....    L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, i publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada en virtut de l'acord 
Plenari de data 26 d'octubre de 2010.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar les bases específiques  de subvencions de Cooperació i Solidaritat  per a l'any 2015, 
amb el següent text:

"BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ 2015 DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT I DRETS DE LA PERSONA

I. Objecte de la normativa

Article 1. Objecte de subvenció

L'objecte d'aquest document és cofinançar les despeses derivades de l'execució de projectes i actuacions que 
tinguin  com a objectiu principal  ajudar a l’acompliment del Pla d’Actuació Municipal 2011-2015, en allò que fa 
referència als projectes de cooperació, solidaritat i drets de la persona, com també atendre als objectius definits 
en el Pla Director Municipal de Cooperació, aprovat pel Ple de l'Ajuntament del dia 27 de setembre de 2011, i 
publicat en el BOPB del 23 de desembre de 2011.

Article 2. Finalitat

La finalitat de la subvenció és donar suport  als projectes següents :

a) Cooperació internacional al desenvolupament

Projectes desenvolupats en altres països, amb una contrapart, que promoguin la reducció de les desigualtats 
entre el Nord i del Sud, incidint especialment en el desenvolupament econòmic, social, cultural, educatiu, 
sanitari, la preservació del medi ambient i el respecte als drets humans i la pau, amb la intenció d’aconseguir un 
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món més humà, més equitatiu i més just.

b) Sensibilització

Projectes desenvolupats al nostre municipi, que tinguin com a objectiu transformar l'opinió pública dels ciutadans 
i ciutadanes de Granollers, perquè puguin assumir el compromís que comporta la solidaritat envers altres pobles 
i cultures, i adquirir una posició activa en la construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la justícia, el 
respecte mutu, la defensa i promoció dels drets humans i el comerç just .

c) Cultura de pau

Projectes que s’hagin de desenvolupar a la nostra ciutat i que tinguin com a objectiu la presa de consciència 
davant dels conflictes bèl·lics d’origen sociopolític actuals, ja siguin entre estats o dins d’un estat, i que 
promoguin la cultura de pau i el seu foment i difusió .

Article 3. Import 

L'import de la subvenció atorgada no superarà el  50% de l'actuació sol·licitada.

Article 4. Beneficiaris

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol  entitat  o associació de naturalesa privada sense ànim de  
lucre, sempre que no estigui afectada per cap de es prohibicions contingudes en l 'article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 5.    Requisits

 Estar inscrit en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes amb les dades actualitzades .

La informació necessària per a l'actualització de les dades de les entitats en el Registre Municipal, es troba 
disponible al  web de l’Ajuntament: https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/

Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial com a través de la Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà .

Article 6. Despeses subvencionables

Son despeses subvencionables, l'execució de projectes de cooperació internacional i cultura de pau en altres 
països, com també els projectes de sensibilització i cultura de pau que tinguin lloc a Granollers .

No seran despeses subvencionables les relacionades amb projectes d 'acollida i d'emergència.

Article 7. Terminis per presentar la sol·licitud

La convocatòria s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP i fins al 28 de febrer de 2015.

Article 8. Documentació a presentar

Les entitats que es vulguin acollir als ajuts econòmics objecte d'aquesta normativa, hauran de presentar la 
documentació administrativa assenyalada en l 'article 12 de l’Ordenança General de Subvencions:

- Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el registre corresponent .

- Fotocòpia del NIF de l’entitat.

- Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI . 

- Memòria de l’ activitat a subvencionar, que haurà de fer referència en tot cas als següents aspectes, atenent a 
la finalitat de la subvenció en cada cas : 

- Informació de la zona on es desenvolupa el projecte  (context geogràfic, social, cultural, econòmic i polític).
- Justificació del projecte d'acord amb el context. 
- Identificació d'objectius específics i accions. 
- Previsió de possibles problemes causats per l 'impacte del projecte i durant el desenvolupament del projecte .
- Identificar els criteris objectius de selecció de les persones beneficiàries , si escau. 
-Finançament del projecte detall d'ingressos sol·licitats, previstos i concedits: desglossament de les despeses 
amb el màxim de detall, sobretot pel que fa  a la quantitat sol·licitada a l 'Ajuntament de Granollers, desglossat per 
conceptes; 
- Previsió de l'autosuficiència del projecte a mig termini adjuntant els documents oficials corresponents .
- Indicadors teòrics i avaluables.
- Mecanismes d'avaluació.
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- Cronograma detallat, amb accions, del projecte.
- Plànols, en cas d'edificació, reforma o ampliació d'edificis, i, si s'escau, d'adquisició d'equipament destinat a 
edificis que ja estan en funcionament.
- Definició dels continguts per sessions , en cas de projectes de formació.
- Estadis a seguir en la implementació de programes formatius i sanitaris . 
- Presència de cooperants, si s'escau.
- Distribució de tasques, tant pel que fa a la contrapart, com a l'entitat que presenta el projecte.
- Altres informacions tècniques que ajudin a valorar el projecte presentat .

Aquesta memòria també haurà de preveure, si escau: 

- L’ús privatiu o l’ocupació de via pública dins de l’illa de vianants, i de places o espais urbanitzats per a 
vianants. En aquest cas s'haurà d'adjuntar l'autorització del servei de Via Pública, prèvia sol·licitud al 
servei de Relacions Ciutadanes.

- El muntatge d’instal·lacions elèctriques de caràcter provisional, necessàries per a celebrar els actes  
previstos al projecte. 

- El préstec d’infraestructura (cadires, taules, plafons, empostissats...) de què es disposa per a fer actes 
públics.

-  Altres necessitats d’equipaments culturals o esportius, presència de la policia local, impremta, ...), que 
depenen de diferents serveis municipals i que estan subjectes en alguns casos a normatives     
            específiques i terminis de sol·licitud propis  

Cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectesCada entitat podrà presentar un màxim de dos projectesCada entitat podrà presentar un màxim de dos projectesCada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes ....

- Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament o 
l’entitat de dret públic atorgant les que s’obtinguin en el futur .

- Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció .

- Dades bancàries on, si és subvencionada l’activitat proposada , es podrà transferir l’import de la subvenció .

- Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social .

- Fitxa tècnica per a cada projecte (annex 1 i annex 2)

- Pressupost total d’aquestes activitats .

En els projectes de cooperació al desenvolupament , el pressupost de despeses haurà de regir -se 
d'acord amb les partides i conceptes següents :

*Despeses directes: Les necessàries i imprescindibles per a l’execució sobre terreny del projecte .

-Terrenys, immobles i construccions. Valor de la compra i/o lloguer dels terrenys on s’està executant el 
projecte. Infraestructures que cal construir, rehabilitar o llogar sobre les que s’implementa el projecte 
(inclou mà d'obra, direcció d'obra, llicència d'obres i taxes i materials de construcció). En les despeses 
imputades a terrenys i construcció d'immobles vinculats a la intervenció, haurà de ser aportada 
documentació suficient sobre la seva titularitat .

-Equips, material i subministraments. Les originades per  l'adquisició i el lloguer dels equips necessaris 
per a l’execució del projecte, com també del transport, si s'escau, fins al lloc on es desenvoluparà 
l’acció: maquinària, mobiliari, equips informàtics, elements de transport i equipament divers, incloses les 
despeses de tramesa.

-Personal local. El que forma part del pla operatiu i sense el qual el projecte no es podria executar, com 
també els serveis tècnics i professionals que cal per a la realització d 'accions de formació. 

-Personal expatriat. El que forma part del pla operatiu, sense el qual el projecte no es podria executar, i 
que hi és de manera permanent. No es podrà incloure en aquesta partida el personal que es desplaça 
sobre el terreny per fer el seguiment i la coordinació indirecta del projecte, el qual s'haurà d'imputar en 
l’apartat de despeses indirectes.

-Viatges, estades i dietes. Inclou l'ús de mitjans de transports per al desplaçament, dietes i allotjaments 
necessaris i directament relacionats amb l’execució del projecte, com també el  combustible, les 
assegurances i el manteniment de vehicles, sempre que estiguin específicament vinculats al projecte 
presentat.

-Funcionament. Comprèn totes les despeses directament necessàries per a la marxa del projecte: 



30

electricitat, aigua, comunicacions, manteniment dels equipaments i seguretat .

-Sensibilització. Podran ser incloses, sempre que en l'informe d'activitats es detallin, les accions 
desenvolupades en els municipis per a sensibilitzar la població i donar a conèixer el projecte . 

-Despeses financeres. Les vinculades a assessories jurídiques o financeres, notarials o registrals, quan 
siguin indispensables per a l'execució del projecte, com també despeses bancàries derivades de les 
transferències de fons al país en execució .

-Imprevistos. En el cas d’incloure aquest apartat, posteriorment se n’haurà d’explicar la destinació dels 
recursos i justificar-los.

*Despeses indirectes. Les de caràcter administratiu i de funcionament de l’entitat sol·licitant no  
directament relacionades amb l’execució del projecte, com també les directament vinculades a la 
formulació, seguiment i avaluació del projecte: despeses administratives, de formulació, de seguiment i 
avaluació.

Les despeses indirectes no podran ultrapassar el 10% del total del pressupost, com tampoc de la 
quantitat sol·licitada a l'Ajuntament.

Article 9. Lloc de presentació de la sol·licitud

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació, s'haurà de presentar en l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana (OAC), del carrer Sant Josep, número 7.

Article 10. Publicitat de les bases i la convocatòria

Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d'edictes electrònic municipal, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la plana web de 
l'Ajuntament de Granollers i al butlletí municipal.

Article 11. Dotació pressupostària

La dotació és de 104.640 euros, que estan previstos a la partida H241.92910.48601 "Atencions al Tercer Món 
Cooperació i Solidaritat", condicionada a l'aprovació definitiva del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per 
a l'any 2015,

Aquest import es distribuirà per àmbits d’acord amb els percentatges continguts en el Pla Director Municipal de 
Cooperació acordats pel Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat , que són els següents:

Cooperació internacional al desenvolupament  65 %
Sensibilització 25 % 
Cultura de pau 10 % 

Si la suma d'imports atorgables a projectes que s'aproven en un àmbit no arribés al tant per cent estipulat en 
aquestes bases, a proposta de l'òrgan avaluador, es podrà acordar que la quantitat sobrant sigui afegida a 
l'import dels altres àmbits. 

Article 12. Òrgan instructor

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la regidoria de Participació i Cooperació .

Article 13. Comissió Avaluadora

La comissió avaluadora que examinarà i avaluarà les sol·licituds de subvenció estarà presidida pel Regidor 
delegat de Participació, Cooperació i Solidaritat.  Aquesta comissió estarà composada, a més, per la cap del 
servei de participació i relacions cituadanes i dos tècnics del mateix servei, un dels quals farà la funció de 
secretari de l'òrgan.

Article 14. Criteris d'adjudicació 

L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació i que estan previstos 
també al Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers  (2011 - 2015):
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1111....        Priorització geogràficaPriorització geogràficaPriorització geogràficaPriorització geogràfica

-Projectes fets en països de l 'Àfrica Subsahariana, Centreamèrica i la Conca Mediterrània, 1,5 punts. 
-Projectes fets en altres països amb un grau de desenvolupament baix *, 0,5 punts.
-Projectes fets en països amb un grau de desenvolupament mitjà *, 0,25 punts.

*Aquest punt es valorarà d’acord amb l’Informe sobre el Desenvolupament Humà  2012, del PNUD, tenint en 
compte els objectius del projecte i les taules sectorials .

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1,50 punts.

2222....    Priorització per àmbitsPriorització per àmbitsPriorització per àmbitsPriorització per àmbits

-Projectes de promoció de la cultura de pau, els drets humans, l’equitat de gènere, la governança i el 
desenvolupament local, 0,75 punts.
-Projectes educatius, 0,50 punts.
-Projectes sanitaris, d'atenció social, d'intercanvi i acollida, de construcció de vies de comunicació, i de 
construcció i reconstrucció d 'habitatges, 0,25 punts.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 0,75 punts.

3333....    Implicació de la població destinatàriaImplicació de la població destinatàriaImplicació de la població destinatàriaImplicació de la població destinatària     

Els projectes han de partir necessàriament de les necessitats exposades per la població destinatària i han  
d'optimitzar al màxim els recursos destinats.

-Si les persones destinatàries estan implicades directament  en l’execució del projecte, 0,25 
punts.
-Si, a més d’estar implicades en l’execució del projecte , ho estan quan s'acaba, 0,5 punts.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 0,75 punts

4444....    Nombre de persones beneficiàriesNombre de persones beneficiàriesNombre de persones beneficiàriesNombre de persones beneficiàries ,,,,    tant directa com indirectamenttant directa com indirectamenttant directa com indirectamenttant directa com indirectament ....        

- Fins a 500 persones: 0,5 punts
- De 501 a 5.000 persones: 0,75 punts
- Més de 5.000 persones: 1 punt

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1,00 punts

5555....    Participació de treballadors que siguin habitants del país en lParticipació de treballadors que siguin habitants del país en lParticipació de treballadors que siguin habitants del país en lParticipació de treballadors que siguin habitants del país en l ''''execució del projecteexecució del projecteexecució del projecteexecució del projecte ....

- Fins a un 50% de la plantilla de personal de l 'executor del projecte: 0,5 punts
- Més de 50% de la plantilla de personal de l 'executor del projecte: 1 punt

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1,00 punts

6666....    Autosuficiència temporal del projecteAutosuficiència temporal del projecteAutosuficiència temporal del projecteAutosuficiència temporal del projecte ::::    

-  Durada inferior a tres anys: 0,5 punts
- Durada inferior a sis anys: 0,75 punts
- Durada superior a 6 anys: 1 punt

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1,00 punts

7777....        Grau dGrau dGrau dGrau d ''''autosostenibilitat economica del projecteautosostenibilitat economica del projecteautosostenibilitat economica del projecteautosostenibilitat economica del projecte ::::    

Es valora la coherència pressupostària i grau de finançament previ del projecte  (aportació de l'entitat que 
presenta el projecte i de la contrapart , juntes) de la següent forma: 

- Fins a un 15% del pressupost del projecte: 0,5 punts
- Entre el 16% i el 25% del pressupost del projecte: 0,75 punts
- Més del 25% del pressupost del projecte: 1 punt. 

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1,00 punts

8888....        Grau de compromís per part de lGrau de compromís per part de lGrau de compromís per part de lGrau de compromís per part de l ''''administració del territoriadministració del territoriadministració del territoriadministració del territori     ----ja sigui estatalja sigui estatalja sigui estatalja sigui estatal ,,,,    regional o localregional o localregional o localregional o local ----    on son son son s ''''hahahaha    
dddd''''executar el projecte iexecutar el projecte iexecutar el projecte iexecutar el projecte i ,,,,    si ssi ssi ssi s ''''escauescauescauescau,,,,    compromís dcompromís dcompromís dcompromís d ''''agències de cooperació del nostre país o dagències de cooperació del nostre país o dagències de cooperació del nostre país o dagències de cooperació del nostre país o d ''''organismesorganismesorganismesorganismes     
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internacionalsinternacionalsinternacionalsinternacionals ....

- Grau de compromís per part de l'administració: 0,5 punts
- Grau de compromís per part d'agències de cooperació: 0,5 punts.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 1,00 punts

9999....    Participació de les entitats en la vida associativa de la ciutatParticipació de les entitats en la vida associativa de la ciutatParticipació de les entitats en la vida associativa de la ciutatParticipació de les entitats en la vida associativa de la ciutat

-Projecte fet, impulsat i gestionat des del municipi, 0,5 punts.

-La realització d'activitats vinculades a Can Jonch, 0,50 punts màxim (0,1 per activitat)
 
Activitats de l'entitat obertes a la ciutat,                          0,25 punts màxim (0,05 per activitat)

 
Puntuació màxima d'aquest apartat: 1,25 punts.

10101010....    Sensibilització en els projectes de cooperació internacionalSensibilització en els projectes de cooperació internacionalSensibilització en els projectes de cooperació internacionalSensibilització en els projectes de cooperació internacional     

Projectes que continguin activitats de sensibilització a la nostra ciutat , prèvies a l’execució, mentre es fa i en 
acabat de l’activitat.

-Si es fan en els 6 mesos previs a la presentació del projecte a la convocatòria ,  0,20 punts.
-Si, a més, està previst de fer-les durant l’activitat i s'han inclòs i definit en el projecte, 0,50 punts.
-Si, a més a més, es fa una activitat pública en acabat , 0,65 punts.
-Si, a més de les activitats anteriors, hi ha el compromís de fer la devolució, en sessió de Consell, l'any 
d'acabament del projecte, 0,75 punts.

Puntuació màxima d'aquest apartat: 0,75 punts.

La puntuació mínima que haurà d’obtenir un projecte per poder obtenir subvenció és de 6,5 punts, sent 
desestimades les sol·licituds que no assoleixen aquesta puntuació . 

Article 15. Atorgament de les subvencions

Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local, i seran atorgades en el termini màxim de 3 
mesos des de la data de presentació de la sol·licitud , sempre i quan estigui correcta tota la documentació .

En el cas que la persona sol·licitant sigui requerida per aclarir quelcom de la documentació presentada o per 
aportar la documentació que manqui, s'interromprà el còmput del termini per atorgar la subvenció .

La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l 'efecte desestimatori.

La resolució d'atorgament indicarà el nom de la/es persona/es beneficiàries de la subvenció, el seu número de 
DNI, l'import de la subvenció, i la forma i terminis de justificació.

Article 16. Acceptació de la subvenció

El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar un escrit d'acceptació de la subvenció, d'acord amb el 
model que li serà facilitat.

Article 17. Garanties

L'empresa beneficiària resta exclosa d 'aportar altres garanties de compliment de la finalitat de la subvenció per  
raó que la naturalesa d'aquestes entitats fa difícil el desenvolupament de les activitats programades sense un  
suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social d 'alt interès que satisfan, sense l'exigència de 
cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de l 'Ajuntament de 
Granollers, per les raons financeres esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment d 'aquestes 
entitats en les seves finalitats i responsabilitats , d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d 'anteriors 
convocatòries.

Article 18. Justificació de la subvenció

La subvenció quedarà justificada amb:
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• La justificació de l’execució de les actuacions previstes en la memòria del projecte presentada en el  
moment de fer la sol·licitud

• L’aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el comprovant de pagament

El termini màxim per a la presentació de les memòries d'activitats i de les justificacions de les subvencions  
atorgades en l'exercici del 2015 serà el 28 de febrer de 2016, per als projectes de sensibilització i de cultura de  
pau (sempre que es desenvolupin a la ciutat ), i el 28 de febrer de 2017 per als projectes de cooperació al  
desenvolupament i per als de cultura de pau que es desenvolupin en altres països .

El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat , està regulat 
en l’Ordenança General de Subvencions. 

Article 19.  Revisió, revocació, modificació i renúncia

L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, 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 superin el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o 
el percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques, així com la no justificació adequada de la totalitat de 
l’import de les despeses de l’actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dintre del 
termini establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en 
relació amb el seu contingut o condicionat , bé sigui en relació amb l’import de la subvenció . 

Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada 
d'acord amb la quantitat justificada per tal que la subvenció representi com a màxim el 50% de la despesa 
justificada, i es dictarà la resolució corresponent .

Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s’ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies al 
beneficiari abans de resoldre.

La persona 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.

Article 20. Període elegible de les despeses

Les despeses justificables es podran realitzar entre el dia  1 de gener de 2015 a 31 de desembre de 2015, per als 
projectes aprovats en els àmbits de sensibilització i de cultura de pau (sempre que el projecte tingui lloc a la 
ciutat), i de l'1 de gener de 2015 a 15 de febrer de 2017, per als projectes de cooperació al desenvolupament i de 
cultura de pau (sempre que el projecte es desenvolupi en altres països ).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la convocatòria    de subvencions de Cooperació i Solidaritat per a l'any 2015 amb 
càrrec a la  partida H241.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació i Solidaritat del 
pressupost 2015, per import de 104.640 €, consignada en el document comptable AFUT núm. 
201400098041.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Condicionar l'atorgament de les subvencions a l'existència de consignació pressupostària 
suficient al pressupost de l'exercici 2015.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Donar publicitat a les bases específiques i a la convocatòria mitjançant la publicació del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament 
de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÓRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÓRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÓRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEIS    
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PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DES DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DES DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DES DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DES DE L''''1111        DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE    2015201520152015    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    30303030    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE    
2015201520152015    AMB LAMB LAMB LAMB L''''EMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUP ,,,,SSSS....AAAA....

1.- Mitjançant  dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 17 de 
desembre de 2013, es va adjudicar a l'empresa ID GRUP,SA amb CIF A59367458 el contracte de 
serveis per a l'externalització del centre de processament de dades de l'Ajuntament de Granollers per 
import de 94.950,00 euros més 19.939,50 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
114.889,50 euros, mitjançant procediment  obert i tramitació ordinària

2.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 25 de juny 
de 2014, es va  aprovar la modificació del contracte de serveis per a l'externalització del centre de 
processament de dades de l'Ajuntament de Granollers adjudicat a  l'empresa ID GRUP,SA fins el 31 
de desembre de 2014, en el sentit d'ampliar les prestacions objecte del contracte a partir de juny del 
2014 per un import de 18.990,00 euros més 3.987,90 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total 
de 22.977,90 euros, el que representà un 20% de l'import primitiu del contracte, estant al límit però no 
superant el límit permès de modificació establert  en la clàusula catorzena del contracte .

3.- D'acord amb la clàusula  X.4 del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte pot 
ser prorrogable, de forma expressa i per mutu acord, per a 6 mesos més, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 18 mesos, sempre que les seves caracte
rístiques continuïn inalterables.

4.- L'empresa ID GRUP,SA presenta una instància telemàtica a l'Oficina Virtual amb data 15 de 
desembre de 2014 i registre d'entrada 2014001640,  indicant el seu interès en prorrogar el contracte 
per a 6 mesos mes.

5.- D'acord amb l'informe tècnic del cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació i el plec de 
clàusules administratives particulars aprovat en el seu dia que regula aquest contracte,  es proposa 
una pròrroga de 6 mesos. L'import   a prorrogar es de 66.690,02 euros més 14.004,90 euros d'IVA 
(21%), el que fa un total de 80.694,30 euros, amb càrrec a la partida H260.92020.21603 de l'exercici 
2015.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Article  10 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic, pel que fa als contractes considerats de serveis.
Article 23  del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic, pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.  Declarar la plurianualitat d'aquesta contractació de pròrroga del contracte de serveis per 
a l'externalització del centre de processament de dades de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la 
següent distribució:

Amb càrrec a l'exercici 2015 la quantitat de 66.690,02 euros més 14.004,90 euros d'IVA (21%), el �

que fa un total de 80.694,30 euros

SEGONSEGONSEGONSEGON....     Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a l'externalització del centre de 
processament de dades de l'Ajuntament de Granollers,  des de l'1  de gener de 2015 fins al 30 de juny 
de 2015 a l'empresa ID GRUP,SA amb CIF A59367458, per un import de  66.690,02 euros més 
14.004,90 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 80.694,30 euros , amb subjecció al plecs de 
clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques particulars,  i d'acord amb els fets i 
fonaments invocats i l'informe tècnic que consta en aquest expedient.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Confeccionar el document comptable ADFUT(2015) amb càrrec a la partida 
H260.92020.21603 per l' import indicat en el primer punt. 

QUARTQUARTQUARTQUART.... Incorporar aquest acord  com addenda al contracte num. 375/13 formalitzat amb data 31 
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de desembre de 2013 i modificat el 2 de juliol de 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    2222,,,,    ÚLTIMA I DEÚLTIMA I DEÚLTIMA I DEÚLTIMA I DE    
LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA DELIQUIDACIÓ DE LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA DELIQUIDACIÓ DE LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA DELIQUIDACIÓ DE LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA DE    
CALOR AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERSCALOR AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERSCALOR AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERSCALOR AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA AMBITECEMPRESA AMBITECEMPRESA AMBITECEMPRESA AMBITEC ,,,,    SAUSAUSAUSAU

1r En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
a la Memòria valorada substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollers    (obra núm. 
21/14 [768-RF-14]), a l'empresa AMBITEC, SAU (CIF A50652437, per un import de 55.323,14 euros 
més 11.617,86 euros en concepte d' IVA , el que fa un total de 66.941,00 euros, que representa una 
baixa del 4,43 % respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de 5 setmanes i amb 
càrrec a la partida pressupostària H432.33510.63901 de l'exercici 2014.

El 15 de setembre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n L'empresa AMBITEC, SAU, ha presentat la factura número I1400292 de data 31 d'octubre de 
2014, per un import de 10.159,37 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la 
certificació d'obra segona última i de liquidació, del mes d'octubre, relativa a les obres de la Memòria 
valorada substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollers    (obra núm. 21/14 
[768-RF-14]).

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

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 2 de desembre de 2014.

4t En data 16 d'octubre de 2014 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres estan 
acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte 
aprovat. 

Que l'import del pressupost executat de l'esmentades obres s'ha tancat amb un import total de 
65656565....274274274274,,,,18181818    euros (IVA inclòs), la qual cosa representa una minoració de 1111....666666666666,,,,82828282    euros (IVA inclòs) 
respecte al preu d'adjudicació del contracte d'obres.

5è Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

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

1. ArticleArticleArticleArticle     205.4205.4205.4205.4    de la Llei de Contractes del Sector Públicde la Llei de Contractes del Sector Públicde la Llei de Contractes del Sector Públicde la Llei de Contractes del Sector Públic, relatiu al compliment dels contractes, 
recepció i liquidació contractual ....

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 2 última i de liquidació, d'octubre de 2014, per un import total 
de 10.159,37 euros (deu mil cent cinquanta-nou euros amb trenta-set cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa AMBITEC, SAU (NIF A50652437) relativa a l'execució de les obres de la Memòria valorada 
substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollers    (obra núm. 21/14 [768-RF-14]), 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número I1400292 de data 
31 d'octubre de 2014, per un import de 10.159,37 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014  (número d'operació comptable O-201400095792), presentada per l'empresa 
AMBITEC, SUA, corresponent a la certificació segona última i de liquidació de les obres executades 
durant el mes d'octubre de 2014 de la  Memòria valorada substitució de la bomba de calor al Teatre 
Auditori de Granollers, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Procedir a anul·lar l'excés de disposició de crèdit prevista inicialment al document 
comptable "AD" número 201400056049 per import de 1.666.82 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària H432.33510.63901, d'acord amb els antecedents exposats.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DE LDEL PROJECTE EXECUTIU DE LDEL PROJECTE EXECUTIU DE LDEL PROJECTE EXECUTIU DE L''''APARCAMENT RAMON LLULLAPARCAMENT RAMON LLULLAPARCAMENT RAMON LLULLAPARCAMENT RAMON LLULL,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
CONSTRUCCIONS DEUMALCONSTRUCCIONS DEUMALCONSTRUCCIONS DEUMALCONSTRUCCIONS DEUMAL ,,,,    SASASASA

1r En data 7 d'octubre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu de llll''''aparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llull (obra 19/14 [525-UR-14]), d'aquesta ciutat,, a 
l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb NIF A-59082644, per un import de 147.000 euros 
més 30.870 euros d'IVA, el que fa un total de 177.870 euros, que representa una baixa del 11,07% 
respecte al preu de licitació, amb un termini d'execució de 1,5 mesos i amb càrrec a la partida 
pressupostària H315.13300.61001 de l'exercici 2014.

El 27 d'octubre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n L'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la factura número 140539 de data 28 
de novembre de 2014, per un import de 155.393,00 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra primera, del mes de novembre, relativa a les obres del ProjecteProjecteProjecteProjecte     
executiu deexecutiu deexecutiu deexecutiu de  llll''''aparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llull  (obra 19/14 [525-UR-14]).
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L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra primera d'acord amb 
l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i 
Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 19 de desembre de 2014.

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, de novembre de 2014, per un import total de 155.393,00 
euros (cent cinquanta-cinc mil tres-cents noranta-tres euros), presentada per l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb NIF A-59082644, relativa a l'execució de les obres del PPPP
rojecte executiu derojecte executiu derojecte executiu derojecte executiu de  llll''''aparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llull  (obra 19/14 [525-UR-14]), d'aquesta ciutat, d'acord amb 
els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 140539 de data 
28 de novembre de 2014, per un import de 155.393,00 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014, presentada per l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, corresponent a la 
certificació primera de les obres executades durant el mes de novembre de 2014 del ProjecteProjecteProjecteProjecte     
executiu deexecutiu deexecutiu deexecutiu de  llll''''aparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llull , d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PAGAMENT DE LA BESTRETA DE LA PARTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PAGAMENT DE LA BESTRETA DE LA PARTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PAGAMENT DE LA BESTRETA DE LA PARTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PAGAMENT DE LA BESTRETA DE LA PART    
CORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS PER ACORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS PER ACORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS PER ACORRESPONENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS PER A    
LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA EN EL PAVELLÓ DE LA SEVA PROPIETATLA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA EN EL PAVELLÓ DE LA SEVA PROPIETATLA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA EN EL PAVELLÓ DE LA SEVA PROPIETATLA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA EN EL PAVELLÓ DE LA SEVA PROPIETAT

En data 21 de febrer de 2014 i amb el número de registre 3289, el club Bàsquet Granollers va 
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presentar una sol·licitud de subvenció per a l'exercici de 2014 en el qual principalment es demandava 
un ajut pel desenvolupament del programa "Bàsquet de base" i un ajut per poder fer front a 
l'arranjament de la coberta del pavelló de la seva propietat.

En data 10 de juny de 2014 i amb número de registre 12372, va presentar el projecte de rehabilitació 
de la coberta del pavelló de bàsquet del carrer Girona.

En data 1 de juliol de 2014 l'Ajuntament de Granollers va concedir una subvenció al CB Granollers per 
un import de 314.360,00 euros dels quals 65.000,00 euros feien referència a una subvenció per a la 
realització del projecte "Bàsquet de Base" a càrrec de la partida H421 34150 48405 i 249.360,00 euros 
a la rehabilitació de la coberta del pavelló del carrer Girona , de propietat del CB Granollers a càrrec de 
la partida  H330 15100 78001  (punt 4t del conveni).

En data 11 de desembre de 2014 el CB Granollers va acceptar la subvenció esmentada, tal com 
demana el punt 4t d'aquest conveni, on s'indica que l'entitat beneficiaria haurà d'acceptar la 
subvenció, segons es preveu a l'article 14 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers.

La despesa prevista en la rehabilitació de la coberta és la que s'indica a continuació, la qual inclou la 
redacció del projecte executiu, la direcció de l'obra, la coordinació de Seguretat i Salut, així com 
l'execució de les obres i les taxes i impostos corresponents :

ConcepteConcepteConcepteConcepte ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros
Rehabilitació de la coberta existent 110.885,00
Remat perimetral d'acer galvanitzat 7.701,97
Reforç de careners 2.021,64
Canalons aïllats  e impermeabilitzats 9.915,30
Cubeta cilíndrica de xapa 1.320,80
Lucernaris volta de canó 22.885,40
Caixes de ventilació 11.522,57
Subministraments i col·locació d'estructures 
per el suport d'airejadors

736,32

Subministre i col·locació d'envellidors 18.546,00
SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL    ....    Rehabilitació cobertaRehabilitació cobertaRehabilitació cobertaRehabilitació coberta 185.535,00

Instal·lació de xarxes verticals 3.887,00
Bastida d'accés a la coberta 5.712,00
Gestió de residus d'obra 2.604,00
Redacció i seguiment del pla de seguretat i 
salut

556,00

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL....        Seguretat i salutSeguretat i salutSeguretat i salutSeguretat i salut 12.759,00
TOTAL Pressupost base sense IVATOTAL Pressupost base sense IVATOTAL Pressupost base sense IVATOTAL Pressupost base sense IVA 198.294,00

El punt setè del conveni estableix que el pagament de la subvenció destinada a la rehabilitació de la 
coberta del pavelló, es farà efectiu, segons disponibilitat de la Tresoreria municipal, amb un pagament 
de 25.500,00 euros dins els 20 dies hàbils següents a l'acord del conveni –ja realitzat a hores d'ara- i la 
resta de la subvenció s'abonarà en el termini de seixanta dies desprès de la formalització de les 
certificacions mensuals o bé un cop formalitzada la certificació final, juntament amb la liquidació final 
del contracte.

El club Bàsquet Granollers ha presentat les següents certificacions :

Certificació mes de setembre de 2014 per import de 7.060,35 euros�

Certificació mes d'octubre de 2014 per import de 93.935,69 euros�

Certificació mes de novembre de 2014 per import de 54.556,04 euros�

Essent l'import de 155.552,08 euros.

Igualment presenta la minuta d'honoraris de l'arquitecte tècnic per un import de 2.783,00 euros a 
compta del total (s'adjunta contracte entre el club i l'arquitecte tècnic).
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El total correspon a 158.335,08 euros.

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports.

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

PRIMER. Aprovar el pagament de la bestreta de l'import de les certificacions i els honoraris de la 
minuta esmentats, a l'espera de la liquidació final, per un import total de 158.335,08 a càrrec de la 
partida H330 15100 78001 i segons operació comptable ADO 201400043028.

SEGON. El CB Granollers haurà de justificar aquesta subvenció abans del dia 31 de març de 2015, 
amb les condicions especificades en el punt vuitè del conveni .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al CB Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA    
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERSAMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERSAMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERSAMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERS----LES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESES----LALALALA    
GARRIGA EL MES DE FEBRER DEGARRIGA EL MES DE FEBRER DEGARRIGA EL MES DE FEBRER DEGARRIGA EL MES DE FEBRER DE     2014201420142014

La Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona ha concedit a aquest Ajuntament una 
subvenció per import de 9.000 euros amb motiu de la celebració a la nostra ciutat de la Mitja Marató 
Granollers-Les Franqueses-La Garriga de 2014, dins el marc del protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Local 2012-1015 i segons decret de data 6 de maig de 2014 (ref. Reg. 3468/14).

En data 15 de maig de 2014 i amb número de registre d'entrada 9586 es va rebre la notificació de la 
concessió d’aquesta subvenció.

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports.

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

PRIMER. Acceptar la subvenció de la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona que 
ha concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu de la celebració a la nostra ciutat de la Mitja 
Marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga de 2014;

Codi XGL Ens NIF Actuació Import Àmbit de 
concertació

14/Y101142 Ajuntament de 
Granollers

P-0809500-B
Mitja Marató 
Granollers-Les 
Franqueses-La 
Garriga-Granollers

9.000 €
Garantia de la 
prestació adequada 
de serveis públics 
locals

SEGON. Imputar el total concedit de 9.000,00€ a la partida d'ingressos H421 46100 (Diputació: 
programes i activitats) del pressupost del Servei d'Esports.

TERCER. Prendre el compromís de justificar aquesta subvenció, mitjançant despeses realitzades dins 
el període 1 de gener al 31 de desembre de 2014, com a màxim el dia 31 de març de 2015.

QUART. Notificar aquest acord  la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona i a 
l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

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

 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA    
AMB MOTIU DEL TORNEIG DE NADAL DE MINI BÀSQUET DEAMB MOTIU DEL TORNEIG DE NADAL DE MINI BÀSQUET DEAMB MOTIU DEL TORNEIG DE NADAL DE MINI BÀSQUET DEAMB MOTIU DEL TORNEIG DE NADAL DE MINI BÀSQUET DE     2014201420142014

La Gerència de Serveis d'Esports de la Diputació de Barcelona ha concedit a aquest Ajuntament una 
subvenció per import de 1.500,00 euros amb motiu de la celebració a la nostra ciutat del Torneig de 
Nadal de Mini Bàsquet 2014, dins el marc del protocol general del Pla “Xarxa de Governs Local 
2012-1015 i segons decret de data 6 de maig de 2014 (ref. Reg. 3468/14).

En data 14 de juliol de 2014 i amb número de registre 15467 es va rebre la notificació de la concessió 
d’aquesta subvenció.

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports.

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

PRIMER. Acceptar la subvenció de la Gerència de Serveis d'Esports de la Diputació de Barcelona que 
ha concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu del torneig de Nadal de mini Bàsquet de 2014;

Codi XGL Ens NIF Actuació Import Àmbit de 
concertació

14/Y108617 Ajuntament de 
Granollers

P-0809500-B Torneig de Nadal de 
Minibàsquet

1.500 €
Garantia de la 
prestació adequada 
de serveis públics 
locals

SEGON. Imputar el total concedit de 1.500,00€ a la partida d'ingressos H421 46100 (Diputació: 
programes i activitats) del pressupost del Servei d'Esports.

TERCER. Prendre el compromís de justificar aquesta subvenció, mitjançant despeses realitzades dins 
el període 1 de gener al 31 de desembre de 2014, com a màxim el dia 31 de març de 2015.

QUART. Notificar aquest acord  la Gerència de Serveis d'Esports de la Diputació de Barcelona i a 
l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA APORTACIÓ MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA APORTACIÓ MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA APORTACIÓ MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SEGONA APORTACIÓ MUNICIPAL,,,,    
CORRESPONENT AL PERÍODE DE JULIOL A NOVEMBRE DECORRESPONENT AL PERÍODE DE JULIOL A NOVEMBRE DECORRESPONENT AL PERÍODE DE JULIOL A NOVEMBRE DECORRESPONENT AL PERÍODE DE JULIOL A NOVEMBRE DE    2014201420142014    A LA LA LA L''''ASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓ         
BRUBAKER NOVES IDEES PER A LA TRANSFORMACIÓ CULTURAL SCPBRUBAKER NOVES IDEES PER A LA TRANSFORMACIÓ CULTURAL SCPBRUBAKER NOVES IDEES PER A LA TRANSFORMACIÓ CULTURAL SCPBRUBAKER NOVES IDEES PER A LA TRANSFORMACIÓ CULTURAL SCP,,,,    COM EMPRESACOM EMPRESACOM EMPRESACOM EMPRESA    
CONCESSIONÀRIA DE LA NAUBCONCESSIONÀRIA DE LA NAUBCONCESSIONÀRIA DE LA NAUBCONCESSIONÀRIA DE LA NAUB1111,,,,    CENTRE DE CREACIÓ I DIFUSIÓ MUSICALCENTRE DE CREACIÓ I DIFUSIÓ MUSICALCENTRE DE CREACIÓ I DIFUSIÓ MUSICALCENTRE DE CREACIÓ I DIFUSIÓ MUSICAL,,,,    PERPERPERPER    
DESENVOLUPAR LA SEVA ACTIVITATDESENVOLUPAR LA SEVA ACTIVITATDESENVOLUPAR LA SEVA ACTIVITATDESENVOLUPAR LA SEVA ACTIVITAT

Atès que els responsables legals de l’Associació Brubaker Noves idees per a la transformació cultural, 
Sra. Maria Jesús Morillas, amb DNI núm. 38150091Z i Sr. Àlex Falcó Vilardebò amb DNI núm. 
35112314P, associació licitadora de la Nau B1 Centre de Creació i Difusió Musical de Roca Umbert 
fàbrica de les Arts de Granollers, han presentat la memòria del 2n període del 2014, que va des del 
juliol fins el novembre, mitjançant instància.

Tal i com estableix la clàusula II.2 a/ del plec de clàusules administratives que regeix la gestió i 
l’explotació de la Nau B1 Centre de Creació i Difusió Musical situada a Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts, el concessionari té dret a percebre el mes de desembre de 2014, l’aportació municipal, fixada en 
12.500€ que correspon al 50% de l’aportació total del 2014 que segons les clàusules s’estableix en 
25.000€ en el tercer any de la concessió.

Aquesta aportació està condicionada a l’aprovació de l’òrgan competent, a partir d’un informe de la 
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responsable del contracte on s’ha de valorar la documentació presentada, la memòria de l’activitat 
realitzada i el compte d’explotació del servei del període a liquidar . 
L’empresa concessionària Brubaker, ha presentat aquesta documentació el dia 5 de desembre de 
2014 amb el núm. de registre d’entrada número 2014023781.

A l'informe emès per la Coordinadora de Roca Umbert, valora el següents punts:

1/ La programació realitzada, les col·laboracions amb les entitats i els usos municipals .
2/ Las participació
3/ El compte d’explotació del servei del període a liquidar

1/ PROGRAMACIÓ

La primera activitat del mes de juliol es va celebrar el dia 21, i la darrera del mes de novembre el dia 
29.
En total, en aquest període s’han realitzat un total de 15activitats, que sumades als 48 del primer 
semestre de l’any, fan un total de 63 activitats, exactament les compromeses en el contracte. Les 15 
activitats estan repartides en:

- 1 audició per a públic escolar per a una escola bressol local

- 1 activitat per a professionals de la música i l’educació: Fira de recursos musicals. Una Fira que 
ja comença a estar consolidada i molt ben valorada tant pels especialistes de música de centres 

escolars, com pels promotors de concerts pedagògics i editors de material didàctic musical que hi 
participa. Celebrada el 4 d’octubre durant tot el dia.

- 7 concerts per a públic adult, amb la participació de 12 grups musicals diferents, però celebrats 
en 7 vespres. D’aquests 7 concerts, 5 han estat co-organitzats amb entitats locals: Big Band de 
Granollers, associacions i col·lectius balladors de swing; l’associació “Festa dels 50”; l’entitat 
“Xics de Granollers”; la diada de “Rock a Umbert” organitzada per RUMB, entitat que gestiona el 
CUB de Roca Umbert; i l’Esquerda que ha organitzat la jornada In-Cult a la Nau B1. 

- 4 espectacles per a públic familiar. Dels 4 , dos han estat organitzats per Brubaker i els altres dos 
co-organitzats amb altres entitats, un amb l’Associació Cultural de Granollers i l’altra amb 

l’Oficina de Coordinació de Roca Umbert en motiu de la inauguració de la museografia de la 
Tèrmica .

- 1 residència del grup musical Radiobots del 10 al 21 de novembre.

- 1 espectacle del 5è aniversari del consorci de VOTV, organitzat personal de VOTV amb l’ajuda 
de Brubaker.

Aquesta programació semestral respon a la programació prevista que estableix el contracte vigent 
amb el concessionari. Per aquest motiu es compleixen plenament les obligacions marcades pel Ple 
per a la percepció de la corresponent indemnització per pèrdua de la concessió .

Usos municipals
Les activitats en col·laboració que han tingut lloc a la NauB1 i que s’han considerat com a ús municipal 
han estat:

- Festa dels 50 anys, per a la població nascuda l’any 1964
- 5è aniversari de VOTV
- “Bojos pel swing” amb els col·lectius balladors de swing i la Big Band de Granollers
- Diada dels Xics de Granollers
- “6 hores de Rock a Umbert” amb la participació dels grups del CUB (projecte Carles Riera)

Pel que fa als usos municipals, que poden ser fins a un màxim de 18 usos anuals, en aquest semestre 
se n’han celebrat 5, tots els que s’han demanat a Brubaker. Sumats als 6 usos municipals del 1r 
semestre fan un total d’11. No se n’han realitzat més perquè no s’han necessitat.

2/ PARTICIPACIÓ
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Cal puntualitzar que els gestors, alhora de analitzar els indicadors d’assistència, treballen amb tres 
formats diferents d’aforament, i adeqüen l’espai a cada una de les activitats que s’hi realitzen en funció 
del tipus d’activitat, de la venda d’entrades anticipada i de la seguretat necessària prevista, tal i com 
es van determinar en el projecte de la llicència d’activitats i que són :

- Format aforament baix: inferior a 150 persones
- Format aforament mitjà: entre 151 i 500 persones
- Format aforament alt: entre 501 i 900 persones

En parlar dels assistents a les activitats d’aquests 4 mesos (excloem el mes d’agost), la participació 
continua essent baixa. Per la NauB1 hi han passat 2.341persones, un 45'04% d'ocupació. Al marge 
del públic captiu i pel que fa exclusivament als concerts oberts al públic, han superat el 50% 
d'ocupació un total de 4 concerts: els dos concerts amb la Big band de Granollers, la Diada dels Xics, i 
l'espectacle familiar “Dinàmiks” .

Aquestes dades són molt inferiors a les desitjades, i per aquesta raó, continuem treballant molt 
estretament amb Brubaker perquè les entitats i la ciutadania en general, es sentin més proper 
l'equipament i el projecte, i el públic assistents es vagi incrementant. Prova d'això és l'alt percentatge 
d'activitats de la programació, organitzades conjuntament amb entitats i col·lectius. No obstant, això 
no és obstacle a la percepció, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques del contracte, de la 
indemnització prevista.

C/ COMPTE D'EXPLOTACIÓ
A conseqüència de la baixa assistència, els ingressos tampoc han estat els esperats, ni per taquillatge 
ni per consum a barra.
En aquests mesos de l’any, de juliol a novembre i segons la memòria presentada per Brubaker, hi ha 
hagut uns ingressos per taquillatges, barres i lloguers de 11.410'68€ i unes despeses de 20.668,13€. 
El balanç negatiu és de 9.257,45€ que amb l'aportació municipal de 12.500€, ingressada el mes de 
setembre corresponent al primer semestre de l'any, i l'aportació que ha fet la pròpia empresa de 
9.440€ segons la memòria presentada, el balanç positiu és de 12.682,55€.

Per part del responsable s'ha comprovat la fidelitat del compte d'explotació presentat, en relació als 
ingressos i despeses inclosos, i verificat que s'adapta a les obligacions marcades amb el contracte i 
pot comprovar-se que existeix una important pèrdua que es disminueix amb l 'aportació municipal.

Hi ha consignació en el codi d'aplicació pressupostària 14/H432.33310.22799 “Treballs empreses sala 
de concerts”.

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

PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l'Associació Brubaker Noves Idees Transf. 
Cultural SCP , ja que donen compliment a la programació prevista fins el mes de novembre de 2014 i 
realitzar l'abonament del 50% de l'aportació anual.

SEGON.- Reconèixer l'obligació  a favor de l'Associació Brubaker Noves Idees Transf. Cultural SCP 
per un import  de 12.500,00 euros que, al ser considerada una subvenció no vinculada al preu, sinó 
al dèficit no té cap efecte en l'IVA, amb aplicació comptable al codi d'aplicació pressupostària 
H432.33310.22799, a favor de l'empresa Associació Brubaker Noves Idees Transf. Cultural SCP, 
amb NIF G65081515.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L''''ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATAACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATAACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATAACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATA    25252525    DEDEDEDE    
JUNY DEJUNY DEJUNY DEJUNY DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA EL CONVENI DE COLAPROVA EL CONVENI DE COLAPROVA EL CONVENI DE COLAPROVA EL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT    
ESBART DANSAIRE DE GRANOLLERSESBART DANSAIRE DE GRANOLLERSESBART DANSAIRE DE GRANOLLERSESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS
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Primer.-  El dia 25 de juny de 2014, la Junta de Govern va aprovar el conveni i la signatura del conveni 
de col.laboració  amb l'entitat Esbart Dansaire de Granollers, amb una aportació per part de 
l'Ajuntament de Granollers de 4.320,00 euros, per donar suport a les activitats culturals següents: balls 
de gitanes, Espectacle a Granollers, Ballem, participació a la Festa Major; ballades a plaça amb motiu 
de l'Esbartiada,; ballada amb motiu del Pa amb Tomàquet de la Diada i trobades de colles infantils i 
colles de veterans a la  Porxada, durant l'any 2014.

Segon.- Que, en el punt 3 i el punt quart dels pactes del conveni es detallen les despeses respectes a 
les activitats incloses en el conveni aprovat .

Tercer.- Que, l'entitat Esbart Dansaire de Granollers, ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant 
instància de data 5 de novembre de 2014, amb número de registre d'entrada 2014001465, que existeix 
un error en el pressupost de despeses de les activitats incloses en el conveni aprovat .

Fonaments de dret:

- 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: 

1. 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 
deprenents 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 de conveni haurà 
d'incloure els extrems següents:

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. 
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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 la modificació  del punt tercer i quart dels pactes del conveni de col.laboració que 
regula les activitats culturals a realitzar per l'entitat Esbart Dansaire de Granollers a l'any 2014, en el 
sentit següent:

Punt tercer del conveni:

on diu " Tercer. Despesa subvencionable

" El cost de l’activitat subvencionada és de 21.800,00€ corresponents a:

- Pa amb tomàquet de la Diada, 10 de setembre, a la Pl. de la Porxada
- Participació al concurs de Cantonigrós, 19 de juliol de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia, 8 de juny de 2014
- Actuació a Lleida, 31 de maig de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia-Veterans, 24 de maig de 2014
- A Granollers, Ballem, 27 d'abril de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia, 30 de març de 2014
- Esbartiada, 29-30 de març de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia, 9 de febrer de 2014
- Ball de Donzelles, Festa Major 2014

Despeses  Import

Compres de bens destinats a l'activitat 1.000,00 €
Compra de roba 3.000,00 €
Quotes 300,00 €
Reparació i conservació 300,00 €
Autocars 2.000,00 €
Assegurances 680,00 €
Despeses bancaries 200,00 €
Publicitat, propaganda i rrpp 300,00 €
Altres despeses 300,00 €
Correus, fotocòpies i material oficina 300,00 €
Despeses ballem 0,00 €
Ajuts individuals 4.000,00 €
Ajuts entitats 300,00 €
Devolució rebut 200,00 €
Despeses activitats 6.000,00 €
Despeses esbartiada 600,00 €
Despeses espectacles grups infantils 320,00 €
Despeses espectacles cos de dansa 2.000,00 €

TOTAL DESPESES 21.800,00 €

Ingressos  Import

Vendes material propaganda 600,00 €
Ingressos d'actuacions cos de dansa 1.200,00 €
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Ingressos quotes 12.000,00 €
Ingr. Per patrocionadors i col.laboracions 600,00 €
Ingressos ballem 600,00 €
Subvencions oficials a l 'activitat 4.500,00 €
Donacions i altres ingressos 300,00 €
Ingressos esbartiada 600,00 €
Ingressos tallers 400,00 €
Altres ingressos per activitats 1.000,00 €

21.800,00 €

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 . 

Quart. Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiari

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització és de 4.320,00€, el 
que representa un finançament del 19,82 % del cost de l’activitat.

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

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

ha de dir:

" El cost de l’activitat subvencionada és de 5.500,00 euros, corresponents a:

- Pa amb tomàquet de la Diada, 10 de setembre, a la Pl. de la Porxada
- Participació al concurs de Cantonigrós, 19 de juliol de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia, 8 de juny de 2014
- Actuació a Lleida, 31 de maig de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia-Veterans, 24 de maig de 2014
- A Granollers, Ballem, 27 d'abril de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia, 30 de març de 2014
- Esbartiada, 29-30 de març de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia, 9 de febrer de 2014
- Ball de Donzelles, Festa Major 2014

Despeses  Import

Assegurances 700 €
Autocars 3.000 €
Correus, fotocòpies i material oficina 200 €
Compra de roba 300 €
Despeses activitats 1.000 €
Despeses esbartiada 300 €

TOTAL DESPESES 5.500 €
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IngressosIngressosIngressosIngressos Import

Venda material propaganda 600 €
Ingressos d’actuacions cos de dansa 1.200 €
Ingressos patrocinadors i col·laboracions 600 €
Ingressos ballem 600 €
Esbartiada 900 €
Tallers 600 €
Altres ingressos per activitats 1.000 €

TOTAL INGRESSOS 5.500 €

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 . 

Quart. Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiari

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització de és de 4.320,00€, el 
que representa un finançament del 78,55 % del cost de l’activitat.

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

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

SEGON.- Mantenir invariables la resta d'apartats del citat acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS ATORGADES A ENTITATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS ATORGADES A ENTITATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS ATORGADES A ENTITATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS ATORGADES A ENTITATS    
CULTURALSCULTURALSCULTURALSCULTURALS,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURA,,,,    PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En les sessions de dates 28 de maig de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
van atorgar les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:

Data 
d'aprovació Entitat NIF Actuació

Import 
concedit

28/05/13
Centro Cultural Andaluz 
de Granollers V-61087920

Intercanvi cultural i celebració dia  
d'Andalusia 760,00 €

28/05/13
Passaltpas, Danses del 
Mon G-60700044 Sarao final de curs 2013 400,00 €
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28/05/13 Coral Art 9 G-61216333

Trobada de coral adults, IV 
Trobada joves músics, Cicle de 
concerts Les 9 a Art 9 700,00 €

28/05/13 Ateneu de Granollers G-59446355
Debat, Dia del Cinema, Sant Jordi 
i Festa del Vi 1.400,00 €

28/05/13 Pasos Vivientes G-63702906
Pasos vivientes de Granollers i  
Canovelles 630,00 €

28/05/13

Associació Fotogràfica 
Jaume Oller de 
Granollers G-63107833 Exposició i Tallers de fotografia 300,00 €

4.190,00 €

La base 9 “Terminis” de la convocatòria de subvencions preveu que s 'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En les dates i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat de conclusions d'aquest 
informe totes les entitats beneficiàries de les subvencions indicades han presentat la justificació 
requerida.

Vistos els informes emesos  per la responsable del Servei de Cultura que justifiquen la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades perquè s'ha verificat  que el contigut de la 
documentació s'ajusta a la finalitat  i import de les actuacions subvencionades  de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria , en el termes  que s'indiquen a continuació:

Data/Num. 
Registre Entitat NIF Actuació

Import 
concedit

Import 
justificat

28/02/2014 
– 3838

Centro Cultural 
Andaluz de 
Granollers V-61087920

Intercanvi cultural i 
celebració dia d'Andalusia 760,00 €

800,18 
€

20/11/2013 
– 21442

Passaltpas, Danses 
del Mon G-60700044 Sarao final de curs 2013 400,00 €

722,03 
€

27/02/2014 
– 3718 Coral Art 9 G-61216333

Trobada de coral adults, IV 
Trobada joves músics, Cicle 
de concerts Les 9 a Art 9 700,00 €

1.912,2
4 €

26/02/2014 
– 3679 Ateneu de Granollers G-59446355

Debat, Dia del Cinema, Sant 
Jordi i Festa del Vi 1.400,00 €

3.379,2
9 €

28/02/2014 
– 3825 Pasos Vivientes G-63702906

Pasos vivientes de 
Granollers i Canovelles 630,00 €

967,09 
€

18/02/2014 
– 2910

Associació 
Fotogràfica Jaume 
Oller de Granollers G-63107833

Exposició i Tallers de 
fotografia 300,00 €

482,26 
€

TOTAL 4.190,00 €
8.263,0

9 €

Amb aquestes justificacions mancaria de resoldre la justificació de l'entitat Agrupació Excursionista de 
Granollers.

Fonaments de dret:

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

- Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la justificació 
de les subvencions públiques.
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- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

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

- Article 2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 
2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, del 15 de gener de 2013 pel que fa al termini i 
forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PRIMER.- Aprovar la justificació  de les subvencions atorgades per acord de la Junta de Govern Local 
de dates 28 de maig , en el marc de la convocatòria del servei de Cultura per a la concessió de 
subvencions per a projectes culturals a desenvolupar per a l'any 2013 en els termes que s'indiquen a 
continuació:

Data/Num. 
Registre Entitat NIF Actuació

Import 
concedit

Import 
justificat

28/02/2014 
– 3838

Centro Cultural 
Andaluz de Granollers

V-6108792
0

Intercanvi cultural i 
celebració dia d'Andalusia 760,00 €

800,18 
€

20/11/2013 
– 21442

Passaltpas, Danses 
del Mon

G-6070004
4 Sarao final de curs 2013 400,00 €

722,03 
€

27/02/2014 
– 3718 Coral Art 9

G-6121633
3

Trobada de coral adults, IV 
Trobada joves músics, Cicle 
de concerts Les 9 a Art 9 700,00 €

1.912,2
4 €

26/02/2014 
– 3679 Ateneu de Granollers

G-5944635
5

Debat, Dia del Cinema, Sant 
Jordi i Festa del Vi 1.400,00 €

3.379,2
9 €

28/02/2014 
– 3825 Pasos Vivientes

G-6370290
6

Pasos vivientes de 
Granollers i Canovelles 630,00 €

967,09 
€

18/02/2014 
– 2910

Associació Fotogràfica 
Jaume Oller de 
Granollers

G-6310783
3

Exposició i Tallers de 
fotografia 300,00 €

482,26 
€

TOTAL 4.190,00 €
8.263,0

9 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PREVENTIUSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PREVENTIUSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PREVENTIUSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL 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·LABORIQUE COL·LABORIQUE COL·LABORIQUE COL·LABORI,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La resolució núm. 939 / 2014  de 29 d' octubre de 2014, aprovava iniciar l'expedient, autoritzar la 
despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a 
la contractació de la prestació del servei preventiu sanitari dels actes organitzats per l'Ajuntament de 
Granollers i en els que hi col·labori a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, 27.747,50 euros més 3.143,28 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 
30.890,78 euros, per un període de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària , i declarar la seva plurianualitat .
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Amb data 26 de novembre de 2014, s'han convidat a les empreses següents:

- CREU ROJA

- AMBULÀNCIES LAFUENTE

- AMBULÀNCIES VL

Únicament Creu Roja ha presentat oferta

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i l'oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), la cap del servei de Salut Pública 
i la Cap d'Oficina de Protecció Civil de l'Ajuntament de Granollers, han valorat les ofertes d'acord amb 
els criteris establerts al Plec de clàusules administratives i han emès l'informe corresponent amb la 
puntuació següent:  

A/ Criteris avaluables mitjançant judici de Valor

1.- Proposta tècnica avaluable mitjançant judici de valor , fins a 20 punts.

Contempla tots els punts sol·licitats: metodologia, la inclusió de protocols d'actuació, proposta de 
coordinació amb diferents serveis externs i interns actuants en l'organització i funcionament dels 
esdeveniments objecte del contracte. Descripció dels sistemes de control intern, pla de formació 
permanent i suport tècnic del personal. 

PUNTUACIÓ: 17 punts.

2.- Propostes de millora

Millora 
avaluada

Millora proposada
Puntuació 

donada
a) Dotació extra sense cost per l'Ajuntament de mitjans humans i materials 

respecte dels mínims dels serveis sol·licitats per als actes : fins a 10 punts
•Proposta 1: serveis preventius d'alt risc parelles de suport als retens.
•Proposta 2: Centre de coordinació amb resposta 24 hores a emergències.

8

b) Disposar de xarxa de comunicacions pròpia integrada al servei públic : 2 punts
•Proposta 1: aporten integració a la Xarxa de rescat de Radiocomunicacions 
d'Emergències i Seguretat de Catalunya

2

c) Participació en campanyes de difusió i sensibilització de festes segures i 
sostenibles, dels esdeveniments objecte d'aquest contracte: fins a 5 punts.
•Proposta 1: posar a disposició xarxes social pròpies a les campanyes de 
festes segures i sostenibles de l 'Ajuntament
•Proposta 2: participació en xerrades revetlles segures Sant Joan
•Proposta 3: distribució de material de l 'Ajuntament.

4

Cursos de formació en primers auxilis que li pugui sol·licitar l'Ajuntament per 
al personal vinculat als esdeveniments objecte d'aquest contracte, així com 
cessió de material de primers auxilis sense cost per l'Ajuntament: fins a 5 
punts.
•Curs DESA.
•Dos tallers primers auxilis .
•Cessió de material sanitari: Mantes, ninos per tallers, matalassos, motxilla 

socorrista, material fungible sanitari

4

PUNTUACIÓ: 18 punts

2.- Proposta econòmica avaluable automàticament, fins a 60 punts.

El licitador ha presentat la següent proposta econòmica:

PREUS UNITARIS
. 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)



50

. Coordinador/a:14 euros sense IVA; 16,94 euros amb IVA

. Hospital de campanya: 21 euros sense IVA; 25,41 euros amb IVA.

Això suposa una reducció del 30% respecte dels preus unitaris de licitació .

PUNTUACIÓ SEGONS FÓRMULA PRÈVIAMENT ESTABLERTA: 60 punts.

Puntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultant ::::     95 punts, amb el detall següent:
Proposta tècnica: 17 punts
Millores: 18 punts
Proposta econòmica: 60 punts

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de  prestació del servei preventiu 
sanitari dels actes organitzats per l'Ajuntament de Granollers i en els que hi col·labori per al període 
2015 i amb possibilitat de pròrroga a CREU ROJA ESPANYOLA - Oficina Comarcal de Granollers 
amb CIF. Q2866001G per import de 19.423,25 euros més 2.200,29 euros en concepte d'IVA, el que fa 
un total de 21.623,55 euros.

En data 11 de desembre de 2014 s'ha requerit electrònicament a CREU ROJA ESPANYOLA - Oficina 
Comarcal de Granollers amb CIF. Q2866001G a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte. 

L'entitat CREU ROJA ESPANYOLA - Oficina Comarcal de Granollers  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 .

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

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

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

- Articles 154 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a la 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 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.

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....    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 apartat 
h)

TERCERTERCERTERCERTERCER. Facultar al senyor Alcalde de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
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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.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....  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 es confeccionin 
els documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats 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

 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE L''''EXPEDIENT DEEXPEDIENT DEEXPEDIENT DEEXPEDIENT DE    
CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DCONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DCONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DCONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D''''INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PERINTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PERINTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PERINTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER    
INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DE GRANOLLERS AINFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DE GRANOLLERS AINFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DE GRANOLLERS AINFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DE GRANOLLERS A    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària celebrada en data 14 
d'octubre de 2014, es va iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs 
de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de prestació del 
servei d'Intervenció socioeducativa per infants i adolescents a la xarxa de centres oberts de Granollers 
a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària, i 
declarar la seva plurianualitat, per als exercicis 2015 i 2016, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos 
més, per un import màxim de  308.000,00 €, més 30.800,00 € en concepte d' IVA (10%) per un total de 
338.800,00 €

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

El 11 de novembre de 2014 i amb entrada a l'Ajuntament de Granollers el dia 14 de novembre de 2014 
amb núm. de registre 2014022477, la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya, sol·liciten 
aclariments en relació  al preu de licitació i a la seva adequació a la legislació vigent .

En el decurs d'aquest tràmit, la cap del servei de Contractació i Compres, emet informe en què atès 
els fets esdevinguts proposa desestimar el procés licitatori davant la impossibilitat de subsanar les 
deficiències detectades en els plecs de clàusules administratives i tècniques que regeixen aquesta 
licitació. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

- Article 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del sector públic, pel que fa al desestiment del procediment endegat i l'inici del 
nou procediment de licitació.

- Disposició Transitòria Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local , pel que fa a la titularitat de les competències relatives a la 
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Desistir del procediment licitatori relatiu a la contractació per la prestació del servei  
d'Intervenció socioeducativa per infants i adolescents a la xarxa de Centres Oberts de Granollers, 
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d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Notificar a la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Notificar a l'àrea econòmica departament de comptabilitat, per tal que s'anul·lin els 
documents comptables corresponents

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE L''''EXPEDIENT DEEXPEDIENT DEEXPEDIENT DEEXPEDIENT DE    
CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEICONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEICONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEICONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI     """"PETITS I GRANSPETITS I GRANSPETITS I GRANSPETITS I GRANS """"    DDDD''''ATENCIÓ A LA PETITAATENCIÓ A LA PETITAATENCIÓ A LA PETITAATENCIÓ A LA PETITA    
INFÀNCIAINFÀNCIAINFÀNCIAINFÀNCIA,,,,    NENS I NENES DENENS I NENES DENENS I NENES DENENS I NENES DE    0000    AAAA    4444    ANYS I ORIENTAT A LES FAMÍLIES DE GRANOLLERS AANYS I ORIENTAT A LES FAMÍLIES DE GRANOLLERS AANYS I ORIENTAT A LES FAMÍLIES DE GRANOLLERS AANYS I ORIENTAT A LES FAMÍLIES DE GRANOLLERS A    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària celebrada en data 14 
d'octubre de 2014, es va iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs 
de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de prestació del 
servei "Petits i Grans" d'atenció a la petita infància, nens i nenes de 0 a 4 anys i orientat a les famílies 
de Granollers  a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació 
ordinària, per a l'exercici 2015, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, per un import màxim de 
 34.000,00 €, més 3.400,00 € en concepte d' IVA (10%) per un total de 37.400,00 €

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

En data 10 de novembre de 2014 dues empreses han presentat la seva oferta a la licitació: Fundació 
Pere Tarrés  i Gedi Gestió i Disseny SCCL.

El dia 17 de novembre de 2014  mitjançant resolució d'alcaldia núm. 916 es suspèn el procés licitatori 
endegat fins a la seva adequació a la normativa vigent.

El 11 de novembre de 2014 i amb entrada a l'Ajuntament de Granollers el dia 14 de novembre de 2014 
amb núm. de registre 2014022477, la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya, sol·liciten 
aclariments en relació  al perfils professionals vinculats al servei, el preu de licitació i a la seva 
adequació a la legislació vigent.

En el decurs d'aquest tràmit, la cap del servei de Contractació i Compres, emet informe en què atesos 
els fets esdevinguts proposa desestimar el procés licitatori davant la impossibilitat de subsanar les 
deficiències detectades en els plecs de clàusules administratives i tècniques que regeixen aquesta 
licitació. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

- Article 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del sector públic, pel que fa al desestiment del procediment endegat i l'inici del 
nou procediment de licitació.

- Disposició Transitòria Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local , pel que fa a la titularitat de les competències relatives a la 
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Desistir del procediment licitatori relatiu a la contractació    de la prestació del servei "Petits i 
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Grans" d'atenció a la petita infància, nens i nenes de 0 a 4 anys i orientat a les famílies de Granollers, 
d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Retornar la documentació presentada per les empreses Fundació Pere Tarrés  i Gedi Gestió 
i Disseny SCCL per participar en la licitació per la contractació    de la prestació del servei "Petits i 
Grans" d'atenció a la petita infància, nens i nenes de 0 a 4 anys i orientat a les famílies de Granollers .

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Notificar a la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

CINQUÊCINQUÊCINQUÊCINQUÊ.... Notificar a l'àrea econòmica departament de comptabilitat, per tal que s'anul·lin els 
documents comptables corresponents  i al mateix temps al Servei de Planificació i Control 
Pressupostari.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT    
ADAPTAT A GRANOLLERSADAPTAT A GRANOLLERSADAPTAT A GRANOLLERSADAPTAT A GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''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 11 de 
novembre de 2014, es  va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei de transport adaptat 
de Granollers, per un import de licitació de  57.000,00 euros (IVA exempt),  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 DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

NUMNUMNUMNUM....REGREGREGREG....    
D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA

1 EMPRESA DE AUTOCARES CER SA 27-11-2014 2014023283
2 AUTOCARS RAVIGO SL 28-11-2014 2014023332

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 
AUTOCARES CER SA amb CIF A-41115783  per un import de 54.000,00 euros (IVA exempt), el que 
representa una baixa del 1,31 % sobre el preu de licitació, per a l'adjudicació del contracte de serveis 
de transport adaptat, d'acord amb la següent puntuació:

Criteri A.1  Programa de funcionament del servei  (25 punts)

Empresa Documentació 
presentada

Observacions 
(motivació de la puntuació)

Puntuació
fins a 25 
punts

EMPRESA DE 

AUTOCARES CER, 

S.A.

A-1-1-Presenta: Organització 
del servei (15 punts)

. Organització i planificació 
dels serveis i del 
personal.(10 punts)

Inclou:
-Organització i planificació dels 
serveis, organigrama, control de 
presencia personal, protocols de 

9
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.Plataforma de gestió 
informatitzada. (2,5)

. Circuits i protocols 
d'actuació davant de 
situacions imprevistes.
(2,5 punts)

A-1-2-Presenta: Propostes 
de coordinació i supervisió. 
(10 punts)

Coordinacions externes (5 
punts)

.Sistemes de supervisió i 

realització dels serveis amb els 
objectius en una exposició 
detallada.
Millores:
-Vehicle de substitució en 25 
minuts. 
-Alta de l'usuari en el servei en 
24 hores en cas necessari. 
-Servei telefònic d'atenció a 
l'usuari per atendre incidències.

Inclou:
-Plataforma de gestió 
informatitzada a utilitzar pel 
desenvolupament dels serveis i 
proposta d'implantació segons 
les especificacions dels plecs 
tècnics i traspas d'informació.
Millores:
-Programa propi dissenyat per 
una empresa del mateix grup 
que s'encarrega d'anar 
actualitzant i aplicant 
innovacions que el  servei pugui 
necessitar. 

Inclou:
-Circuits i protocols d'actuacions 
davant situacions imprevistes    
detallats de manera exhaustiva.
Millores:
-Assignació dinàmica de recursos 
per conèixer el vehicle lliure mes 
proper. 
-2 conductors de guàrdia.
- GPS amb comunicació interna
- Pla de contingències per 
minimitzar l'impacte en el servei 
de les diferents eventualitats.  

Inclou:
Coordinacions externes dels 
professionals amb els tècnics de 
l'ajuntament.
Millores:
-S'especifica dos nivells de 
coordinacions, les programades i 
les urgents.

2,5

2,5

4,5

5
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control. (5 punts) -Coordinació interna mensual 
amb lliurament de l'acta a 
l'ajuntament amb els temes 
tractats. 

Inclou:
-Sistemes de supervisió 
administrativa i control adequat.
Millores:
-Programa propi per a la gestió 
administrativa. 
-Accés en remot als programes 
mitjançant enllaços segurs per 
VPN.
-Localització i seguiment en 
temps real. 
-Auditories de rutes. 
-Enquestes de satisfacció dels 
usuaris. 

TOTAL

23,5

AUTOCARS 

RAVIGO, S.L.

A-1-1 Presenta: Organització 
del servei. (15 punts)

. Organització i planificació 
dels serveis i del personal. 
(10 punts)

. Plataforma de gestió 
informatitzada (2,50)

. Circuits i protocols 
d'actuació davant situacions 
imprevistes. (2,50 punts)

A-1-2-Presenta: Propostes 
de coordinacion i supervisió. 
(10 punts)

Inclou:
-Organització i planificació del 
servei, organigrama, control de 
presència personal, protocols de 
realització dels serveis amb els 
objectius macats en una 
exposició clara i concisa.
Millores:
-Servei d'atenció a l'usuari 
mitjançant telèfon per  resoldre 
incidències.  

No inclou plataforma de gestió 
informatitzada. 

Inclou:
-Circuits i protocols d'actuació 
davant situacions imprevistes 
adaptats a la necessitat del 
servei.
Millores:
-Vehicle de reserva 

9

0

1,5
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.Coordinacions externes (5 
punts)

. Sistemes de supervisió i 
control (5 punts)

Inclou:
-Coordinacions externes dels 
professionals de l'empresa amb 
l'ajuntament.
Millores:
-Lliurament mensual d'un 
informe de seguiment de les 
incidències. 

Inclou:
-Proposta de sistemes de 
supervisió administrativa i 
control
Millores:
-Sistemes de control en funció de 
la seva finalitat

4

3

TOTAL

17,50

Criteri A.2  Proposta d'organització del personal (14 punts)

Empresa Documentació 
presentada

Observacions
(motivació de la puntuació)

Puntuació
fins a 14 
punts

EMPRESA DE 

AUTOCARES 

CER, S.A.

A.2.1-Presenta:  Horaris, 
substitucions, vacances, etc. 
. (10)

-2-2-Presenta: Propostes de 
pla de formació. (4)

Inclou: 
-Relació de treballadors de 
l'empresa i les persones que 
seran els interlocutors amb 
serveis socials.
-Funcions i competències que 
compleixen els objectius del 
servei.
-Plantilla de conductors i 
acompanyants i sistema de 
substitucions del personal en cas 
d'absència. 

Millores:
-Plantilla de conductors (2 en 
reserva )  sistema de   
substitucions del personal en cas 
d'absència. 
-Responsable departament de 
tràfic.
-Protocol de substitucions 
diferenciant si l'absència és 
programada o sobrevinguda. 
-Disposen de vehicles d'empresa 
per si cal desplaçar-se al punt 
d'inici del servei.

10

4
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Inclou:
-Relació dels cursos que 
s'imparteixen àmpliament 
detallats. 
Millores:
-Pla de seguretat en el transport 
que inclou el conductor i 
l'acompanyant.
-Amplia oferta de cursos amb les 
continguts molt detallats. 

TOTAL

14

AUTOCARS 

RAVIGO, S.L.

A-2-1 Horaris, substitucions, 
vacances, etc. (10 punts)

A-2-2 Propostes de 
formació. (4 punts)

-Inclou:
Taula de l'equip tècnic, funcions i 
competències adequat a les 
necessitats del servei. 

Millores:
-Responsable departament tràfic
-Conductor en stand-by per fer 
substitucions immediates.

Inclou:
-Proposta de pla de formació i 
periodicitat d'oferta formativa 
adequat al servei. 

Millores:
-Compromís de formació 
continuada. 

7

3

TOTAL

10

B1 Import de licitació:  Els resultats obtinguts han estat els següents:

Empresa Preu (Base Imposable) Total

Empresa Autocares CER, 
S.A.

54.000,00 € 51

Autocars Ravigo, S.L. 56.249,00 € 48,9

B2 Millora d'aportació addicional de la figura de l'acompanyant: cap de les dues empreses han 
presentat millora.

La puntuació final dels criteris de valoració mitjançant judici de valor obtinguda és la següent:

Criteris

Empresa A B

Empresa de Autocares 
CER, S.A.

37,5 51

Autocars Ravigo S.L. 27,5 48,9
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En data 15 de desembre de 2014 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació 
de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa AUTOCARES CER SA amb CIF A-41115783  a 
presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa AUTOCARES CER 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 15 de desembre de 2014, 
proposa l'adjudicació del contracte de serveis de transport adaptat a  l'empesa AUTOCARES CER SA 
amb CIF A-41115783, que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa,   per un import de 
54.000,00 euros (IVA exempt).

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 del transport adaptat a Granollers
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 13/11/2014
Liquidació: Núm.201402006618L de data 13/11/2014 per import de 553,20 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 AUTOCARES CER SA amb CIF A-41115783, el contracte de serveis 
de transport adaptat a Granollers, per un import de 54.000,00 euros IVA exempt , amb càrrec a la 
partida pressupostària H461.23330.22300 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  AUTOCARES CER SA la quantitat de 500,00 euros, en concepte de 
despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis per a la 
prestació del servei de dinamització de la gent gran i espai actiu  . 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.
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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 23 de febrer de 2015  per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
27272727).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL AL    
BANC DBANC DBANC DBANC D''''AJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUES,,,,    QUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A L''''AUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONAL    
SÍRIUSSÍRIUSSÍRIUSSÍRIUS

Les persones relacionades en la taula següent ens han ofert donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de 
Granollers, per tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l 'Autonomia Personal SÍRIUS, 
el material següent:

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
30/10/2014 21512 Susana Martínez Villar 47809258B coixí per cadira de rodes
19/11/2014 22771 Elvira Casanovas Servat 38053943Y alça de WC,

 potes d'elefant, orinal

Es tracten d'uns oferiments de donacions pures i simples, i atès que l'acceptació de les donacions no 
comporta l'assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen i no són sotmeses a cap condició, es 
considera d'interès per a l'Ajuntament de Granollers.

Aquest material és de gran utilitat per al Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, per tal 
que es pugui realitzar el préstec del mateix a persones que ho necessitin . 

Vist els informes favorables emesos pel tècnic referent de Serveis Socials .

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

Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei I.
municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 29 i 32 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, Decret 336/1988, de 17 d'octubre.II.
Articles  618 i següents del Codi Civil.III.

Per delegació del Ple de data 5 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local és competent per dictar 
aquest acord. 

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer----    Acceptar les donacions pures i simples, de caràcter irrevocable, i d'acord amb els oferiments 
efectuats segons la taula següent: 

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
30/10/2014 21512 Susana Martínez Villar 47809258B coixí per cadira de rodes
19/11/2014 22771 Elvira Casanovas Servat 38053943Y alça de WC,
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 potes d'elefant, orinal

SegonSegonSegonSegon.- Dipositar el material objecte de donació a les instal·lacions del Centre per a l'Autonomia 
Personal SÍRIUS, per tal que aquest Servei en pugui fer ús mitjançant el préstec a particulars. Aquest 
material passarà a formar part del Banc d'Ajudes Tècniques que gestiona l'esmentat servei.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Notificar a les persones interessades aquest acord. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

PROPOSTA RELATIVA A APROVAR L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR 
DE L'ENTITAT COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS PEL PROJECTE D'ASSESSORAMENT I 
INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA (OFIMEH) I EL D'ASSESSORAMENT ALS CIUTADANS EN 
DIVERSES MATÈRIES PER A L'ANY 2014.

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:

28282828).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L''''ENTITAT COL·LEGI DENTITAT COL·LEGI DENTITAT COL·LEGI DENTITAT COL·LEGI D''''ADVOCATS DE GRANOLLERS PEL PROJECTEADVOCATS DE GRANOLLERS PEL PROJECTEADVOCATS DE GRANOLLERS PEL PROJECTEADVOCATS DE GRANOLLERS PEL PROJECTE    
DDDD''''ASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIAASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIAASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIAASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA    ((((OFIMEHOFIMEHOFIMEHOFIMEH))))    I EL DI EL DI EL DI EL D''''ASSESSORAMENTASSESSORAMENTASSESSORAMENTASSESSORAMENT     
ALS CIUTADANS EN DIVERSES MATÈRIES PER A LALS CIUTADANS EN DIVERSES MATÈRIES PER A LALS CIUTADANS EN DIVERSES MATÈRIES PER A LALS CIUTADANS EN DIVERSES MATÈRIES PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014....

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Col·legi dCol·legi dCol·legi dCol·legi d''''Advocats de GranollersAdvocats de GranollersAdvocats de GranollersAdvocats de Granollers, per un import de 9.700,00 € amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària H461.23141.48900 CONVENI COL·LEGI D'ADVOCATS PX2014, destinada a finançar  
el projecte de l'entitat  que té per objecte principal l'assessorament i intermediació hipotecària i 
l'assessorament  als ciutadans en diverses matèries.

En data 22 de desembre de 2014 amb número de registre d'entrada 24811 el Col·legi d'Advocats de 
Granollers ha presentat la següent documentació i sol·licita l'atorgament de la subvenció prevista al 
Pressupost municipal:

a. Projecte/memòria de la programació general d'activitats amb una despesa prevista per a 
l'exercici 2014 de 4.151,28 €

L'informe emès en data  22 de desembre de 2014 pel cap de servei de Serveis Socials i  Gent  Gran 
indica que s'ha valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització de la 
corresponent concessió, atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte principal 
l'atenció jurídica a la ciutadania en matèria d'assessorament hipotecari i assessorament jurídic a la 
ciutadania. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    - Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Col·legi dCol·legi dCol·legi dCol·legi d''''Advocats de GranollersAdvocats de GranollersAdvocats de GranollersAdvocats de Granollers amb NIF 
Q-0863004H, per un import de 4.158,28 € destinada a finançar les dues accions del projecte presentat 
per l'any 2014, amb un pressupost de despesa de 4.151,28 €, el que representa una finançament del 
100 % de l'activitat.

SegonSegonSegonSegon.... - Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per un import de 4.151,28 € amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària H461.23141.48900 del vigent pressupost.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    ObjecteObjecteObjecteObjecte     

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

L'activitat subvencionada és l'activitat concreta del cost de desenvolupar:

Un servei d'assessorament , suport  i orientació jurídics als ciutadans en diferents àrees a.
d'interès (laboral i seguretat social, violència de gènere, assetjament sexual, matrimonial, 
custòdia de fills, estrangeria, etc.
Un servei d'assessorament i intermediació hipotecària a les persones, famílies o unitats de b.
convivència empadronades a Granollers, que siguin propietaris d'un habitatge habitual al 
mateix municipi, es trobin en situació de risc residencial i que puguin derivar en execucions 
hipotecàries, o que es trobin ja immerses en procediments d'execució hipotecària, i 
necessitin un advocat que els assessori i faci una tasca d'intermediació amb l'entitat 
bancària amb l'objectiu de trobar solucions consensuades i evitar l'execució hipotecària en 
via judicial.

Aquesta activitat s'ha dut a terme en el cas de l'OFIMEH des del juliol i fins al desembre de 
2014 i en el cas de l'assessorament jurídic des del setembre al desembre de 2014.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l'activitat subvencionada és de 4.151,28 € corresponents a :

Despesa OFIMEH                                                          Import (€):

Honoraris Lletrat Designat    2.100,00
Despeses Gestió IVAVOR       900,00
TOTAL DESPESES OFIMEHTOTAL DESPESES OFIMEHTOTAL DESPESES OFIMEHTOTAL DESPESES OFIMEH                                                 3.000,003.000,003.000,003.000,00

Despesa ASS. JURÍDIC                                             Import (€):

Honoraris Lletrat Designat      957,24
Despeses Gestió IVAVOR      194,04
TOTAL DESPESES ASSTOTAL DESPESES ASSTOTAL DESPESES ASSTOTAL DESPESES ASS ....    JURÍDICJURÍDICJURÍDICJURÍDIC                                            1111....151151151151,,,,28282828

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 per l'execució d'aquest projecte per l'any 
2014 és de 4.151,28 €, el que representa un finançament del 100 % del cost de l'activitat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, 
abans del dia 31 de març de 2015, la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat 
subvencionada, adjuntant la següent documentació: 

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les a.
activitats realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats 
obtinguts amb l'activitat subvencionada. 
Comptes de l'entitat corresponent a l'exercici 2014b.
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la c.
totalitat de les despeses derivades de la realització de l'activitat subvencionada, 
degudament desglossades i detallades, acompanyada de còpia compulsada de les 
factures i comprovants de pagament per import igual al cost de l'activitat 
subvencionada.
Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la d.
inexistència d'altres subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat 
subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin 
finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i procedència. 

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

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

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

L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els 
termes que legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte, o 
bé sigui en relació a l'import de la subvenció, mitjançant l'adopció del corresponent acord per 
part de la Junta de Govern Local, en els següents supòsits: 
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Per alteració de qualsevol de les condicions que determinen la concessió d'aquesta a.
subvenció. 
Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions b.
de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de 
Granollers superin el cost total de  l'activitat subvencionada o el percentatge que s'ha 
indicat al present acord.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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