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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     3333    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        20202020    de gener dede gener dede gener dede gener de     2015201520152015
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Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Aroa Ortego i Cobos
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Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Andrea Canelo Matito

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

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

No n'hi ha. 
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ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L ''''APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A LAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A LAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A LAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

D'acord amb allò que estableix l'article 62,3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
i l'acord 24 i següents del Reglament general de recaptació, aprovat pel RD 939/2006 de 29 de juliol

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 calendari fiscal per a l'exercici 2015 a efectes del cobrament en el període voluntari 
dels padrons fiscals que es detallen en els següents termes:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
**** Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys deTaxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys deTaxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys deTaxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys de     domini públicdomini públicdomini públicdomini públic ....
**** Impost sobre vehicles de tracció mecànicaImpost sobre vehicles de tracció mecànicaImpost sobre vehicles de tracció mecànicaImpost sobre vehicles de tracció mecànica

DelDelDelDel    13/03/201513/03/201513/03/201513/03/2015     alalalal    13/05/201513/05/201513/05/201513/05/2015
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     13/04/201513/04/201513/04/201513/04/2015

**** Parades dels mercats setmanalsParades dels mercats setmanalsParades dels mercats setmanalsParades dels mercats setmanals
DelDelDelDel    03/03/201503/03/201503/03/201503/03/2015     alalalal    04/05/201504/05/201504/05/201504/05/2015
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     03/0303/0303/0303/03,,,,    03/0603/0603/0603/06,,,,    03/0903/0903/0903/09    iiii    03/1203/1203/1203/12

**** Taxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament d ''''escombraries descombraries descombraries descombraries d ''''habitatgeshabitatgeshabitatgeshabitatges
**** Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueram
**** Preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials
**** Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l ''''ocupació de terrenys docupació de terrenys docupació de terrenys docupació de terrenys d ''''ús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativalucrativalucrativalucrativa ....
**** Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l ''''ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat
**** Taxa per la reserva dTaxa per la reserva dTaxa per la reserva dTaxa per la reserva d''''espai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

característiques especialscaracterístiques especialscaracterístiques especialscaracterístiques especials ....
DelDelDelDel    30/04/201530/04/201530/04/201530/04/2015     alalalal    30/06/201530/06/201530/06/201530/06/2015     
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     14/0514/0514/0514/05,,,,    15/0715/0715/0715/07    iiii    15/1015/1015/1015/10

**** Taxa de cementiri municipalTaxa de cementiri municipalTaxa de cementiri municipalTaxa de cementiri municipal ....
**** Impost sobre béns immobles de naturalesa rústicaImpost sobre béns immobles de naturalesa rústicaImpost sobre béns immobles de naturalesa rústicaImpost sobre béns immobles de naturalesa rústica ....
**** Impost sobre activitats econòmiquesImpost sobre activitats econòmiquesImpost sobre activitats econòmiquesImpost sobre activitats econòmiques ....

DelDelDelDel    15/09/201515/09/201515/09/201515/09/2015     alalalal    16/11/201516/11/201516/11/201516/11/2015
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     15/1015/1015/1015/10

SegonSegonSegonSegon.... Establir com a LLOC DE PAGAMENTLLOC DE PAGAMENTLLOC DE PAGAMENTLLOC DE PAGAMENT, amb el corresponent avís de pagament en els dies i a 
les hores hàbils establert a l 'efecte per les següents Entitats financeres:

CatalunyaCaixaCatalunyaCaixaCatalunyaCaixaCatalunyaCaixa     
Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBanco Bilbao Vizcaya ArgentariaBanco Bilbao Vizcaya ArgentariaBanco Bilbao Vizcaya Argentaria ,,,,    SASASASA
ServiCaixaServiCaixaServiCaixaServiCaixa     ----    CaixaBankCaixaBankCaixaBankCaixaBank     """"la Caixala Caixala Caixala Caixa """"
Santander Central HispanoSantander Central HispanoSantander Central HispanoSantander Central Hispano
Banc SabadellBanc SabadellBanc SabadellBanc Sabadell
BankiaBankiaBankiaBankia,,,,    SASASASA
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TercerTercerTercerTercer ....    Transcorregut els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, els deutes seran exigits pel
procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment , els interessos de demora i les costes que es
produeixin. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMBPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMBPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMBPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB    
LLLL''''AJUNTAMENT DE RIPOLL PER EXECUTAR LAJUNTAMENT DE RIPOLL PER EXECUTAR LAJUNTAMENT DE RIPOLL PER EXECUTAR LAJUNTAMENT DE RIPOLL PER EXECUTAR L''''ACTUACIÓ DINAMITZACIÓ DE LA XARXAACTUACIÓ DINAMITZACIÓ DE LA XARXAACTUACIÓ DINAMITZACIÓ DE LA XARXAACTUACIÓ DINAMITZACIÓ DE LA XARXA    
PUBLICOPRIVADA DE LPUBLICOPRIVADA DE LPUBLICOPRIVADA DE LPUBLICOPRIVADA DE L''''EIX PRODUCTIU DE LA CEIX PRODUCTIU DE LA CEIX PRODUCTIU DE LA CEIX PRODUCTIU DE LA C----17171717””””,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA    
DDDD''''AJUTS DEAJUTS DEAJUTS DEAJUTS DE    2015201520152015    DE LDE LDE LDE L''''ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DEÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DEÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DEÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA

La convocatòria d'ajuts de 2015 de la Diputació de Barcelona incorpora el caràcter supramunicipal de  
les actuacions, en referència a l'abast territorial de les actuacions dels ens locals, i incentiva el 
desplegament de la supramunicipalitat de les actuacions mitjançant l'increment de l'import màxim de 
l'ajut econòmic que es pot sol·licitar per a una determinada actuació. 

L'Àrea de Govern i Economia, en el marc de la sol·licitud global de l'Ajuntament,  sol·licita un ajut de 
28.972,00€ al Recurs d'Iniciatives Territorials Innovadores per al Desenvolupament Econòmic, del 
Programa d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Local, de l'Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per executar l'actuació “Dinamització de la xarxa 
publicoprivada de l'eix productiu de la C-17”, que ja ha estat objecte de sol·licitud en les dues 
darreres convocatòries anuals. L'actuació que es proposa executar té un cost de 48.286,00€, d'acord 
amb la memòria tècnica de la sol·licitud. 

La Diputació de Barcelona requereix que s'acrediti el caràcter supramunicipal de les actuacions 
mitjançant un conveni de col·laboració entre els Ajuntaments que col·laboren en la implementació de 
les actuacions. Amb la finalitat d'acreditar i de garantir el requisit de la supramunicipalitat en 
l'execució de l'actuació “Dinamització de la xarxa publicoprivada de l'eix productiu de la C-17”, es 
proposa aprovar i signar un conveni amb l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el qual l'Ajuntament de 
Ripoll s'adhereix a la sol·licitud d'ajut econòmic que presenta l'Ajuntament de Granollers i es 
compromet a  col·laborar amb l'Ajuntament de Granollers en el desenvolupament de l'actuació i a 
facilitar la seva implementació. 

El conveni ha estat aprovat per l'Ajuntament de Ripoll en data de 22 de desembre de 2014, i la seva 
signatura no comporta cap compromís de despesa a l'Ajuntament de Ripoll.

Vist informe de data 12 de gener de 2015, del Director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Les actuacions que es proposa realitzar amb la subvenció de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Barcelona s'emmarquen en el que preveu l'article 84.2 i) de l'Estatut  
d'Autonomia de Catalunya, que atorga competències pròpies als ens locals en matèria de promoció 
de tot tipus d'activitats econòmiques i de foment de l'ocupació.

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 següent conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament 
de Ripoll per executar les actuació “Dinamització de la xarxa publicoprivada de l'eix productiu de la 
C-17” per a la què se sol·licita l 'ajut de la Diputació de Barcelona en la convocatòria d'ajuts de 2015:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRA NOLLERS I 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLL PER COL·LABORAR EN EL DESENV OLUPAMENT DE LES 
ACCIONS DERIVADES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS  DE 2015 DE L'ÀREA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE B ARCELONA
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Granollers, .....................

ENTITATS QUE INTERVENEN

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, representat per l'alcalde, Sr. Josep Mayoral i Antigas, facultat per a la 
signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern Local de data......, assistit per la Secretària de 
l’entitat senyora Aurora Corral Garcia. 

AJUNTAMENT DE RIPOLL, representat per l'alcalde, Sr. Jordi Munell i Garcia, facultat per la signatura 
d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2014, assistit pel 
Secretari de l’Ajuntament, senyor Lluís Muñoz i Lloret. 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. L’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu que els governs locals de Catalunya tenen 
competències pròpies en matèria de regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus 
d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

Els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant en la prestació de serveis a les persones emprenedores i 
empreses, tot i fer-ho amb recursos escassos i excessivament condicionats per convocatòries tant en la seva 
finalitat com temporalitat.

El sistema pel qual s’han prestat en molts casos aquests serveis, basat en nombroses ocasions en el 
voluntarisme i una visió estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficient 
i amb un impacte clarament millorable, i ha estat superat per les circumstàncies i els canvis en els models 
econòmics.

II. L’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per la prestació de determinats 
serveis a persones emprenedores i empreses, així com per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el 
territori i millorin la qualitat de vida dels seus habitants.

D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos dels pilars en els que es 
recolzen les polítiques de suport a les persones emprenedores i empreses.

III. Es fa imprescindible posar en el focus d’atenció de la prestació dels serveis en el beneficiari final, és a 
dir, la persona emprenedora o empresa, amb l’objectiu de millorar l’impacte de les polítiques realitzades.

Tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i empreses ha d’anar acompanyada 
d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert pels ajuntaments que requereix d’una major 
dimensió i especialització.

Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació al finançament del món local, i per tant, davant 
l’escassetat de recursos és encara més necessari implementar fórmules que permetin el seu màxim 
aprofitament. És per tot això que es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació de determinats 
serveis, cercant la racionalitat territorial.

IV. Que l’Ajuntament de Granollers impulsa la xarxa C-17, una iniciativa territorial innovadora amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll i d'altres Ajuntaments d'aquest eix territorial productiu.

V. Que l’Ajuntament de Ripoll ha col·laborat activament amb l'Ajuntament de Granollers en l'impuls de la 
xarxa C-17 des de la seva fase inicial, i vol continuar col·laborant.

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

PACTES

Primer. Objecte.
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L’objecte del present conveni és regular la col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de 
Ripoll per al desenvolupament de les actuacions subvencionades per la Diputació de Barcelona a 
l'Ajuntament de Granollers en el marc de la convocatòria d'ajuts de 2015 de l'Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local.

Segon. Compromisos de les parts.

a) L'Ajuntament de Ripoll  s'adhereix a la sol·licitud d'ajut econòmic que presenta l'Ajuntament de 
Granollers a la Diputació de Barcelona en les línies d'ajut ( recurs del catàleg 2015) de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local següents:

Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic (xarxa C-17)

b) L'Ajuntament de Ripoll col·laborarà amb l'Ajuntament de Granollers en el desenvolupament de les 
actuacions que hagin estat subvencionades, i facilitarà que la implementació de les actuacions per part de 
l'Ajuntament de Granollers pugui beneficiar a les empreses o a les persones emprenedores del municipi de 
Ripoll.
 
c) l'Ajuntament de Granollers presentarà a l'Ajuntament de Ripoll un pla d’activitats i realitzarà una 
memòria anual de les actuacions objecte de subvenció.

d) La signatura, el seguiment i control del desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració no 
comportarà cap compromís de despesa per a l'Ajuntament de Ripoll.  

e) L'Ajuntament de Ripoll  no presentarà a la convocatòria de subvencions de 2015 de la Diputació de 
Barcelona cap sol·licitud d'ajut econòmic per a la mateixa finalitat al recurs del catàleg detallats a l'apartat a) 
d'aquesta clàusula.

Tercer.  Comissió de seguiment i control 

Es crea una Comissió de Seguiment amb, com a mínim, dos representants de cada entitat, que es reunirà 
cada vegada que sigui requerit per una de les dues entitats i, com a mínim, un cop l’any, per fer la valoració 
corresponent del conveni de col·laboració, així com per abordar qualsevol qüestió que es consideri d’interès 
sobre el seu desenvolupament.  L'Ajuntament de Granollers assumeix la responsabilitat de la correcta 
execució de les actuacions i la seva justificació econòmica i tècnica davant la Diputació de Barcelona. La 
Comissió de seguiment i control resoldrà sobre les diferències que puguin sorgir en la interpretació i el 
compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Quart.  Vigència.

La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i finalitza el 30 de juny de 2016, data final de 
presentació de la justificació econòmica i tècnica de les actuacions subvencionades objecte del mateix, que 
haurà de realitzar i presentar l'Ajuntament de Granollers no més tard del 30 de juny de 2016. 

En cas que alguna de les actuacions subvencionades no es pugui fer d'acord amb el previst a la memòria de 
sol·licitud o finalitzi anticipadament, l'Ajuntament de Granollers comunicarà a l'Ajuntament Ripoll les 
causes mitjançant informe elaborat a l'efecte.

Cinquè. Jurisdicció.

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació 
seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció 
Contenciós Administrativa que corresponguin.”

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Facultar a l'alcalde, senyor Josep Mayoral i Antigas, per  signar aquest conveni de 
col·laboració.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona i a l'Ajuntament de Ripoll.
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QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMBPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMBPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMBPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB    
LLLL''''AJUNTAMENT DE VIC PER EXECUTAR LAJUNTAMENT DE VIC PER EXECUTAR LAJUNTAMENT DE VIC PER EXECUTAR LAJUNTAMENT DE VIC PER EXECUTAR L''''ACTUACIÓ DINAMITZACIÓ DE LA XARXAACTUACIÓ DINAMITZACIÓ DE LA XARXAACTUACIÓ DINAMITZACIÓ DE LA XARXAACTUACIÓ DINAMITZACIÓ DE LA XARXA    
PUBLICOPRIVADA DE LPUBLICOPRIVADA DE LPUBLICOPRIVADA DE LPUBLICOPRIVADA DE L''''EIX PRODUCTIU DE LA CEIX PRODUCTIU DE LA CEIX PRODUCTIU DE LA CEIX PRODUCTIU DE LA C----17171717””””,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA    
DDDD''''AJUTS DEAJUTS DEAJUTS DEAJUTS DE    2015201520152015    DE LDE LDE LDE L''''ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DEÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DEÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DEÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA

La convocatòria d'ajuts de 2015 de la Diputació de Barcelona incorpora el caràcter supramunicipal de  
les actuacions, en referència a l'abast territorial de les actuacions dels ens locals, i incentiva el 
desplegament de la supramunicipalitat de les actuacions mitjançant l'increment de l'import màxim de 
l'ajut econòmic que es pot sol·licitar per a una determinada actuació. 

L'Àrea de Govern i Economia, en el marc de la sol·licitud global de l'Ajuntament,  sol·licita un ajut de 
28.972,00€ al Recurs d'Iniciatives Territorials Innovadores per al Desenvolupament Econòmic, del 
Programa d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Local, de l'Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per executar l'actuació “Dinamització de la xarxa 
publicoprivada de l'eix productiu de la C-17”, que ja ha estat objecte de sol·licitud en les dues 
darreres convocatòries anuals. L'actuació que es proposa executar té un cost de 48.286,00€, d'acord 
amb la memòria tècnica de la sol·licitud.

La Diputació de Barcelona requereix que s'acrediti el caràcter supramunicipal de les actuacions 
mitjançant un conveni de col·laboració entre els Ajuntaments que col·laboren en la implementació de 
les actuacions. Amb la finalitat d'acreditar i de garantir el requisit de la supramunicipalitat en 
l'execució de l'actuació “Dinamització de la xarxa publicoprivada de l'eix productiu de la C-17”, es 
proposa aprovar i signar un conveni amb l'Ajuntament de Vic, mitjançant el qual l'Ajuntament de Vic 
s'adhereix a la sol·licitud d'ajut econòmic que presenta l'Ajuntament de Granollers i es compromet a  
col·laborar amb l'Ajuntament de Granollers en el desenvolupament de l'actuació i a facilitar la seva 
implementació. 

El conveni ha estat aprovat per l'Ajuntament de Vic en data de 22 de desembre de 2014, i la seva 
signatura no li comporta cap compromís de despesa.

Vist informe de data 12 de gener de 2015, del Director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Les actuacions que es proposa realitzar amb la subvenció de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Barcelona s'emmarquen en el que preveu l'article 84.2 i) de l'Estatut  
d'Autonomia de Catalunya, que atorga competències pròpies als ens locals en matèria de promoció 
de tot tipus d'activitats econòmiques i de foment de l'ocupació.

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 següent conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament 
de Vic per executar les actuació “Dinamització de la xarxa publicoprivada de l 'eix productiu de la C-17” 
per a la què se sol·licita l 'ajut de la Diputació de Barcelona en la convocatòria d'ajuts de 2015:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’AJUNTAMENT 
DE VIC PER COL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS DERIVADES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE 2015 DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Granollers, .....................
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ENTITATS QUE INTERVENEN

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, representat per l'alcalde, Sr. Josep Mayoral i Antigas, facultat per a la 
signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern Local de data ..........., assistit per la Secretària 
de l’entitat senyora Aurora Corral Garcia. 

AJUNTAMENT DE VIC, representat per l'alcalde, Sr. Josep Maria Vila d’Abadal i Serra, facultat per la 
signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2014, assistit 
per la Secretària de l’Ajuntament senyora M. Pilar Lobera Calvo.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. L’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu que els governs locals de Catalunya tenen 
competències pròpies en matèria de regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus 
d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

Els ajuntaments han tingut un paper actiu i rellevant en la prestació de serveis a les persones emprenedores i 
empreses, tot i fer-ho amb recursos escassos i excessivament condicionats per convocatòries tant en la seva 
finalitat com temporalitat.

El sistema pel qual s’han prestat en molts casos aquests serveis, basat en nombroses ocasions en el 
voluntarisme i una visió estrictament municipal, ha provocat una dispersió i atomització clarament ineficient 
i amb un impacte clarament millorable, i ha estat superat per les circumstàncies i els canvis en els models 
econòmics.

II. L’àmbit local continua sent per molt motius, l’àmbit de referència idoni per la prestació de determinats 
serveis a persones emprenedores i empreses, així com per l’impuls de projectes tractors que desenvolupin el 
territori i millorin la qualitat de vida dels seus habitants.

D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos dels pilars en els que es 
recolzen les polítiques de suport a les persones emprenedores i empreses.

III. Es fa imprescindible posar en el focus d’atenció de la prestació dels serveis en el beneficiari final, és a 
dir, la persona emprenedora o empresa, amb l’objectiu de millorar l’impacte de les polítiques realitzades.

Tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i empreses ha d’anar acompanyada 
d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert pels ajuntaments que requereix d’una major 
dimensió i especialització.

Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació al finançament del món local, i per tant, davant 
l’escassetat de recursos és encara més necessari implementar fórmules que permetin el seu màxim 
aprofitament. És per tot això que es fa necessari escalar de forma més eficient la prestació de determinats 
serveis, cercant la racionalitat territorial.

IV. Que l’Ajuntament de Granollers impulsa la xarxa C-17, una iniciativa territorial innovadora amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Vic i d'altres Ajuntaments d'aquest eix territorial productiu.

V. Que l’Ajuntament de Vic ha col·laborat activament amb l'Ajuntament de Granollers en l'impuls de la 
xarxa C-17 des de la seva fase inicial, i vol continuar col·laborant.

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

PACTES

Primer. Objecte.
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L’objecte del present conveni és regular la col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de 
Vic per al desenvolupament de les actuacions subvencionades per la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament 
de Granollers en el marc de la convocatòria d'ajuts de 2015 de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

Segon. Compromisos de les parts.

a) L'Ajuntament de Vic  s'adhereix a la sol·licitud d'ajut econòmic que presenta l'Ajuntament de Granollers a 
la Diputació de Barcelona en les línies d'ajut ( recurs del catàleg 2015) de l'Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local següents:

Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic (xarxa C-17)

b) L'Ajuntament de Vic col·laborarà amb l'Ajuntament de Granollers en el desenvolupament de les 
actuacions que hagin estat subvencionades, i facilitarà que la implementació de les actuacions per part de 
l'Ajuntament de Granollers pugui beneficiar a les empreses o a les persones emprenedores del municipi de 
Vic.
 
c) l'Ajuntament de Granollers presentarà a l'Ajuntament de Vic un pla d’activitats i realitzarà una memòria 
anual de les actuacions objecte de subvenció.

d) La signatura, el seguiment i control del desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració no 
comportarà cap compromís de despesa per a l'Ajuntament de Vic.  

e) L'Ajuntament de Vic  no presentarà a la convocatòria de subvencions de 2015 de la Diputació de 
Barcelona cap sol·licitud d'ajut econòmic per a la mateixa finalitat al recurs del catàleg detallats a l'apartat a) 
d'aquesta clàusula.

Tercer.  Comissió de seguiment i control 

Es crea una Comissió de Seguiment amb, com a mínim, dos representants de cada entitat, que es reunirà 
cada vegada que sigui requerit per una de les dues entitats i, com a mínim, un cop l’any, per fer la valoració 
corresponent del conveni de col·laboració, així com per abordar qualsevol qüestió que es consideri d’interès 
sobre el seu desenvolupament.  L'Ajuntament de Granollers assumeix la responsabilitat de la correcta 
execució de les actuacions i la seva justificació econòmica i tècnica davant la Diputació de Barcelona. La 
Comissió de seguiment i control resoldrà sobre les diferències que puguin sorgir en la interpretació i el 
compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Quart.  Vigència.

La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i finalitza el 30 de juny de 2016, data final de 
presentació de la justificació econòmica i tècnica de les actuacions subvencionades objecte del mateix, que 
haurà de realitzar i presentar l'Ajuntament de Granollers no més tard del 30 de juny de 2016. 

En cas que alguna de les actuacions subvencionades no es pugui fer d'acord amb el previst a la memòria de 
sol·licitud o finalitzi anticipadament, l'Ajuntament de Granollers comunicarà a l'Ajuntament Vic les causes 
mitjançant informe elaborat a l'efecte.

Cinquè. Jurisdicció.

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació 
seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als Tribunals de la Jurisdicció 
Contenciós Administrativa que corresponguin.”

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Facultar a l'alcalde, senyor Josep Mayoral i Antigas, per  signar aquest conveni de 
col·laboració.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona i a l'Ajuntament de Vic.
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QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR,,,,    EN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    UNAUNAUNAUNA    
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS    
FORMATIVES PER A L’ANYFORMATIVES PER A L’ANYFORMATIVES PER A L’ANYFORMATIVES PER A L’ANY    2015201520152015,,,,    EN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL DEN L’ÀMBIT DE “RECULL D''''ACTIVITATS DE SUPORT ALACTIVITATS DE SUPORT ALACTIVITATS DE SUPORT ALACTIVITATS DE SUPORT AL    
TEIXIT EMPRESARIAL” DE LTEIXIT EMPRESARIAL” DE LTEIXIT EMPRESARIAL” DE LTEIXIT EMPRESARIAL” DE L''''ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL,,,,    EN EL MARCEN EL MARCEN EL MARCEN EL MARC    
DEL CATÀLEG DE SERVEISDEL CATÀLEG DE SERVEISDEL CATÀLEG DE SERVEISDEL CATÀLEG DE SERVEIS     2015201520152015    DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””

1111.... El 31313131    de maig dede maig dede maig dede maig de    2012201220122012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa dePla “Xarxa dePla “Xarxa dePla “Xarxa de    
Governs LocalsGoverns LocalsGoverns LocalsGoverns Locals    2012201220122012----2015201520152015””””,,,, que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions 
d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu ProtocolProtocolProtocolProtocol  general, que 
té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla.

2222.... Atès el que disposa l'articlearticlearticlearticle     5555    del Protocol ddel Protocol ddel Protocol ddel Protocol d''''Adhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de Barcelona: “Són 
destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: els municipis de les comarques de 
Barcelona, en tant que, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els municipis són ens 
bàsics de l’organització territorial de Catalunya.

3333.... En el seu articlearticlearticlearticle     2222....a de les instruccions da de les instruccions da de les instruccions da de les instruccions d''''adhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol General    del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, s'estableix que els municipis de les comarques de Barcelona en 
adherir-se, relacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguin a efectes de que, en els termes 
que prevegin els règims de concertació o la normativa específica corresponent, els ensels ensels ensels ens    
instrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals    2012201220122012----2015201520152015””””    
si així ho decideix l’Ajuntament respectiu .

4444.... Un dels recursos econòmics concertables són les actuacions del règim regulador del Catàleg 
de Serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

5555.... El dia 27272727    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2014201420142014, la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona aprovà 
el Catàleg de concertació de l'any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria anual per a la 
concessió de recursos.

6666.... Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat    és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i Economia 
de l'Ajuntament de Granollers. Segons l’articlel’articlel’articlel’article     3333    dels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatuts, la seva finalitat és la de 
promoure el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com vetllar 
per la seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les 
empreses del municipi i de la seva àrea d’influència en matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmica,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    
turística i firalturística i firalturística i firalturística i firal ....

7777.... Atès el que disposa l'article 84.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, segons el qual "els 
governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en 
els termes que determinin les lleis: i) La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de 
tot tipus d'activitats econòmiques especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment 
de l'ocupació".

8888.... Cada any, el “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial” el sol·licita Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat, 
però atès el canvi en el sistema d'adhesió a la Xarxa de Municipis que la Diputació va engegar l’any 
2013, és l'Ajuntament de Granollers qui ha de sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, un ajut delajut delajut delajut del    
75757575%%%%    del cost total de les següents accionsdel cost total de les següents accionsdel cost total de les següents accionsdel cost total de les següents accions ::::

NOM DE L'ACCIÓ
CODI  
XGL

SUBVEN
CIÓ 

COST 
TOTAL DE 

L'ACCIÓ 

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per al s clients S/MK2 435,00 580,00



10

Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch S/HD23 435,00 580,00

El millor emplaçament per ubicar el meu negoci SE/PM17 270,00 360,00

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoc i SE/IN13 412,50 550,00

Com posar els preus als meus productes i/o serveis SE/IN5 412,50 550,00

Crowdsourcing, seed capital, Business Angels... o q uin és 
el finançament S/EF24 165,00 220,00

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees SE/IN16 450,00 600,00

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva S/MK4 435,00 580,00

Millora la gestió per reduir despeses T/EF27 660,00 880,00

Persones emprenedores de +40 anys: perquè és un bon 
moment? SE/PE14 540,00 720,00

Com presentar un projecte a inversors SE/PM18 435,60 580,80

Les claus per convertir una idea en negoci SE/IN2 540,00 720,00

Solucions de comunicació per a persones emprenedores SE/PE9 300,00 400,00

Com captar els primers clients SE/PM20 540,00 720,00

El millor emplaçament per ubicar el meu negoci SE/PM17 270,00 360,00

L'economia del bé comú S/RS10 405,00 540,00

Vendes per a no comercials SE/PM7 540,00 720,00

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per al s clients S/MK2 435,00 580,00

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees SE/IN16 450,00 600,00

Total general 8.130,60 10.840,80

9999.... L'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot sol·licitar 
en nom de Granollers Mercat, l’atorgament de subvencions per a l'execució de determinats projectes, 
tot i que l'execució la realitza l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant la Diputació de 
Barcelona.

10101010.... Atès que està prevista aquesta despesa, per a cofinançar el cost de l'impartició d'aquestes 
accions, en el pressupost de l'exercici 2015 de Granollers Mercat, concretament al centre de cost 
005005005005....DINEMPDINEMPDINEMPDINEMP.

11111111.... Vist informe de data 13 de gener de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Sol·licitar una subvencióSol·licitar una subvencióSol·licitar una subvencióSol·licitar una subvenció dededede    8888....130130130130,,,,60606060    €€€€,,,,    en nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercat,,,,    a    la Diputació de 
Barcelona, per al cofinançament de les accions del “Recull d“Recull d“Recull d“Recull d''''activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”
, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d'acord amb el 
següent detall:

NOM DE L'ACCIÓ CODI  XGL
SUBVENCI
Ó 

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per al s clients S/MK2 435,00

Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch S/HD23 435,00

El millor emplaçament per ubicar el meu negoci SE/PM17 270,00

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoc i SE/IN13 412,50

Com posar els preus als meus productes i/o serveis SE/IN5 412,50
Crowdsourcing, seed capital, Business Angels... o q uin és el 
finançament S/EF24 165,00

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees SE/IN16 450,00

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva S/MK4 435,00

Millora la gestió per reduir despeses T/EF27 660,00
Persones emprenedores de +40 anys: perquè és un bon 
moment? SE/PE14 540,00

Com presentar un projecte a inversors SE/PM18 435,60

Les claus per convertir una idea en negoci SE/IN2 540,00

Solucions de comunicació per a persones emprenedores SE/PE9 300,00

Com captar els primers clients SE/PM20 540,00

El millor emplaçament per ubicar el meu negoci SE/PM17 270,00

L'economia del bé comú S/RS10 405,00

Vendes per a no comercials SE/PM7 540,00

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per al s clients S/MK2 435,00

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees SE/IN16 450,00

Total general 8.130,60

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,    SSSS....AAAA....    I GASI GASI GASI GAS    
NATURAL SNATURAL SNATURAL SNATURAL S....UUUU....RRRR....    SDGSDGSDGSDG,,,,    SSSS....AAAA....    PEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS,,,,    DEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODE    
DELDELDELDEL    15151515    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE     2011201120112011    ALALALAL    15151515    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE     2014201420142014

Les empreses  Gas Natural Servicios SDG S.A i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.   han presentat en les 
dates indicades en la relació annexa a aquest acord,, les factures que es relacionen  pel concepte de 
subministrament de gas durant el període del 15 de setembre de 2011 al 15 d'octubre de 2014.

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



12

de l'obligació.

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
en data 7 de gener de 2015 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
estat reconeguda en l'exercici en el que s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha 
seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

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

Actualment l'Ajuntament de Granollers  té subscrit un contracte per al subministrament de gas amb 
data d'inici 1 de gener de 2015 amb l'empresa Gas Natural Comercializadora, SA  (CIF A61797536);  
sent aquestes factures anteriors a aquest fet. 

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per l'altra banda, el mateix 
informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària a l'exercici 2014 per al pagament de les 
factures indicades. 

Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovat el correcte subministrament 
dins de l'exercici 2014, per la cual cosa és més adient la seva inclusió dins de l'execució 
pressupostària de l'any 2014 que del 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s 'indiquen en la relació  annexa 
a aquest acord  presentades per la empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. (CIF A-08431090) per un 
import de 4.743,96 euros i l'empresa  Gas Natural S.U.R  SDG, S.A. (CIF A-65067332) per un import 
de 19.914,21 euros, fent un import total de 24.658,17 euros.   

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-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    2222    DE LES OBRES DELDE LES OBRES DELDE LES OBRES DELDE LES OBRES DEL    
PROJECTE DPROJECTE DPROJECTE DPROJECTE D''''ADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTS    2014201420142014    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA CONSTRUCCIONSEMPRESA CONSTRUCCIONSEMPRESA CONSTRUCCIONSEMPRESA CONSTRUCCIONS    
DEUMALDEUMALDEUMALDEUMAL,,,,    SASASASA
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1r En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014 (obra 20/14  [752-UR-14]), a l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, per un import de 102102102102....000000000000,,,,00000000 euros més 21.420,00 euros d'IVA, el 
que fa un total de 123.420,00 euros, el que representa una baixa del 0,24% respecte al pressupost de 
licitació, amb aplicació al codi pressupostari H330.15100.61907, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària .

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

2n L'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la factura número 140563 de data 30 
de novembre de 2014, per un import de 43.245,33 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra segona, del mes de novembre, relativa a les obres del ProjecteProjecteProjecteProjecte     
dddd''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments     2014201420142014 (obra 20/14 [752-UR-14]), d'aquesta ciutat.

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

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 14 de gener de 2015.

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 el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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 2, de novembre de 2014, per un import total de 43.245,33 
euros (quaranta-tres mil dos-cents quaranta-cinc euros amb trenta-tres cèntims d'euro), presentada 
per l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA (CIF A-58653676) relativa a l'execució de les obres 
del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014 (obra 20/14 [752-UR-14]), d'aquesta ciutat, d'acord amb 
els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 140563 de data 
30 de novembre de 2014, per un import de 43.245,33 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400103769), presentada per l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, corresponent a la certificació segona de les obres executades 
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durant el mes de novembre de 2014 del Projecte d'adequació de paviments 2014, d'acord amb els 
antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 2 està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 

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

 
9999).-).-).-).-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    2222    I ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYAOBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYAOBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYAOBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYA,,,,    A FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DE    
LLLL''''EMPRESA COYNSAEMPRESA COYNSAEMPRESA COYNSAEMPRESA COYNSA     2000200020002000,,,,    SLSLSLSL

1r En data 30 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer Catalunya    (obra núm. 58/14 [751-UR-14]), 
d'aquesta ciutat, a l'empresa COYNSA 2000, SL, amb NIF B-59856351, per un import de 71.569,79 
euros més 15.029,66 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 86.599,45 euros, que 
representa una baixa del 6,71% respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de 1,5 
mesos i amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61906 de l'exercici 2014.

El 6 d'octubre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa COYNSA 2000, SL, ha presentat la factura número 03012014 de data 30 de novembre 
de 2014, per un import de 39.343,92 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la 
certificació d'obra segona i última, del mes de novembre, relativa a les obres del Projecte deProjecte deProjecte deProjecte de    
plataforma única al carrer Catalunyaplataforma única al carrer Catalunyaplataforma única al carrer Catalunyaplataforma única al carrer Catalunya     (obra núm. 58/14 [751-UR-14]).

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra segona i última 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.

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 14 de gener de 2015.

4t En data 21 de novembre 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. 

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).
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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 2 i última, de novembre de 2014, per un import total de 
39.343,92 euros (trenta-nou mil tres-cents quaranta-tres euros amb noranta-dos cèntims d'euro), 
presentada per l'empresa COYNSA 2000, SL, amb NIF B-59856351, relativa a l'execució de les obres 
del Projecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer Catalunya    (obra núm. 58/14 [751-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 03012014 de data 
30 de novembre de 2014, per un import de 39.343,92 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400103840), presentada per l'empresa COYNSA 
2000, SL, corresponent a la certificació segona i última de les obres executades durant el mes de 
novembre de 2014 del Projecte de plataforma única al carrer Catalunya, d'acord amb els antecedents 
exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 2 i última està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 

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

 
10101010).-).-).-).-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    5555    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D''''ENLLUMENATENLLUMENATENLLUMENATENLLUMENAT     
PÚBLICPÚBLICPÚBLICPÚBLIC,,,,    SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYA    ((((FASEFASEFASEFASE    2222)))),,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES I    
SERVEIS ROIGSERVEIS ROIGSERVEIS ROIGSERVEIS ROIG ,,,,    SASASASA

1r En data 6 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
projecte executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de línies    
elèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa d''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13), 
a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, per un import de 579579579579....950950950950,,,,00000000    euroseuroseuroseuros més 121.789,50 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 701.739,50 euros, el que representa una baixa del 
23,56% respecte al preu de licitació, amb un termini d'execució de 3.6 mesos, i amb càrrec a la partida 
pressupostària H330.15100.61911, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària.  Formalitzant-se el contracte d'obres el dia 19 de maig de 2014.
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El 2 de juny de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, ha presentat la factura número E-108/2014 de data 31 
d'octubre de 2014, per un import de 162.438,21 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra cinquena, del mes d'octubre, relativa a les obres del Projecte 
executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de línies elèctriques isoterrament de línies elèctriques isoterrament de línies elèctriques isoterrament de línies elèctriques i    
renovació de la xarxa drenovació de la xarxa drenovació de la xarxa drenovació de la xarxa d ''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya ,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13 [546-UR-12]).

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra cinquena 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.

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 14 de gener de 2015.

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).

5è Que l'execució de les obres de l'actuació Ampliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis del    
passeig de la Muntanyapasseig de la Muntanyapasseig de la Muntanyapasseig de la Muntanya  (obra 03/13) està cofinançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014 (codi XGL 14/X/101146).

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

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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 5, d'octubre de 2014, per un import total de 162.438,21 
euros (cent seixanta-dos mil quatre-cents trenta-vuit euros amb vint-i-u cèntims d'euro), presentada 
per l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA (NIF A08743098) relativa a l'execució de les obres del 
Projecte executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de línies    
elèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa d''''aigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13 
[546-UR-12]), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.  L'execució de 
les obres de l'esmentat Projecte executiu està cofinançat per la Diputació de Barcelona en el marc de 
la Xarxa de Governs Locals, anualitat 2014 (XGL 14/X/101146).

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número E-108/2014 de 
data 31 d'octubre de 2014, per un import de 162.438,21 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost 
de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400103745), presentada per l'empresa OBRES 
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I SERVEIS ROIG, SA, corresponent a la certificació cinquena de les obres executades durant el mes 
d'octubre de 2014 del Projecte executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, 
soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del passeig de la Muntanya, 
Fase 2, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 5 està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 

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

 
11111111).-).-).-).-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    6666    I LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DE    
LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONSLES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONSLES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONSLES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS    
DDDD''''ENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLIC,,,,    SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LASOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LASOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LASOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA    
XARXA DXARXA DXARXA DXARXA D''''AIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYA    ((((FASEFASEFASEFASE    2222)))),,,,    A FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DE    
LLLL''''EMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIGEMPRESA OBRES I SERVEIS ROIG ,,,,    SASASASA,,,,    AMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR ALAMB UN INCREMENT MENOR AL     10101010%%%%

1r En data 6 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
projecte executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de línies    
elèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa d''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13), 
a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, per un import de 579579579579....950950950950,,,,00000000    euroseuroseuroseuros més 121.789,50 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 701.739,50 euros, el que representa una baixa del 
23,56% respecte al preu de licitació, amb un termini d'execució de 3.6 mesos, i amb càrrec a la partida 
pressupostària H330.15100.61911, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària.  Formalitzant-se el contracte d'obres el dia 19 de maig de 2014.

El 2 de juny de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, ha presentat la factura número E-112/2014 de data 30 
de novembre de 2014, per un import de 69.795,12 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra sisena i liquidació, del mes de novembre, relativa a les obres del 
Projecte executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de línies    
elèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa d''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13 
[546-UR-12]).

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d 'obra sisena i 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.

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 14 de gener de 2015, especificant que en el decurs de l'execució de les esmentades obres i que 
per motius propis de l'evolució de les mateixes, s'ha produït un increment en l'amidament de partides 
existents en el projecte aprovat, increment que no supera en cap cas el 10 % del pressupost i que en 
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aquest cas representa un 9,94602% d'increment del projecte adjudicat i del preu primitiu del contracte 
i per tant no es necessària l'aprovació prèvia, d'acord amb l'article 234.3 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (RDL 3/2011).  

Que l'import del pressupost executat de les esmentades obres s'ha tancat amb un import total de 
771771771771....534534534534,,,,50505050 euros (inclòs el 21% d'IVA), que representa un increment de 69696969....795795795795,,,,12121212 euros (9,94602%) 
respecte al preu d'adjudicació del contracte d'obres, que anirà a càrrec de la partida pressupostària 
2014 H330.15100.61911.

4t En data 20 de novembre 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. 

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).

6è Que l'execució de les obres de l'actuació Ampliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis del    
passeig de la Muntanyapasseig de la Muntanyapasseig de la Muntanyapasseig de la Muntanya  (obra 03/13) està cofinançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014 (codi XGL 14/X/101146).

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

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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 6 i liquidació, de novembre de 2014, per un import total de 
69.795,12 euros (seixanta-nou mil set-cents noranta-cinc euros amb dotze cèntims d'euro), 
presentada per l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA (NIF A08743098) relativa a l'execució de les 
obres del Projecte executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament desoterrament desoterrament desoterrament de    
línies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa d''''aigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 
03/13 [546-UR-12]), que representa un increment del 9,94602% del projecte adjudicat i del preu 
primitiu del contracte d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

L'execució de les obres de l'esmentat Projecte executiu està cofinançat per la Diputació de Barcelona 
en el marc de la Xarxa de Governs Locals, anualitat 2014 (XGL 14/X/101146).

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número E-112/2014 de 
data 30 de novembre de 2014, per un import de 69.795,12 euros (IVA inclòs), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable ADO-201400103748), presentada per 
l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, corresponent a la certificació sisena i de liquidació de les 
obres executades durant el mes de novembre de 2014 del Projecte executiu de renovació de les 
instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua 
potable del passeig de la Muntanya, Fase 2, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de 
drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 6 i liquidació està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a 
aquest pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 
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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

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    2222    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DE DDEL PROJECTE EXECUTIU DE DDEL PROJECTE EXECUTIU DE DDEL PROJECTE EXECUTIU DE D''''ADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE L''''ESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRERESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRERESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRERESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER    
VALÈNCIAVALÈNCIAVALÈNCIAVALÈNCIA,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEIS ,,,,    SLSLSLSL

1r En data 16 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València (obra 41/13 
[398-UR-11]), d'aquesta ciutat, a l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL amb CIF 
B62554035, per un import de 285.823,34 euros més 60.022,90 euros en concepte d'IVA 21%), el que 
fa un total de 345.846,24 euros,  el que representa una baixa del 17,92% respecte al pressupost de 
licitació, amb un termini d'execució 3 mesos, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació 
dels replanteig i amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61911 de l'exercici 2014.

El 13 d'octubre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n L'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, ha presentat la factura número 231/2014 
de data 30 de novembre de 2014, per un import de 140.632,90 euros (IVA inclòs) corresponent a les 
obres executades de la certificació d'obra segona, del mes de novembre, relativa a les obres del 
Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d ''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l ''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València  (obra 41/13 [398-UR-11]).

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

Atès que les despeses que es presenten a la seva aprovació han estat executades a l'exercici del 
2014 i que les comprovacions posteriors per part dels tècnics també han estat realitzades dins de 
l'anterior exercici, per la qual cosa es pot concloure que en aplicació del principi d'anualitat les 
despeses corresponent a l'anterior exercici i que no han estat aprovades dins d'aquest per motius de 
caire organitzatiu i no per la correcta aplicació pressupostària. Per aquests motius s'entén que malgrat 
l'aprovació de l'òrgan competent sigui portada a efecte al present exercici la comptabilització i 
aplicació pressupostària correspon a l 'exercici 2014.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 15 de gener de 2015.

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).

5è Que l'execució de les obres de l'actuació Remodelació dels espais interiors i jardins del carrerRemodelació dels espais interiors i jardins del carrerRemodelació dels espais interiors i jardins del carrerRemodelació dels espais interiors i jardins del carrer    
ValènciaValènciaValènciaValència  (obra 41/13) està cofinançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014 (codi XGL 14/X/102291).

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

Atès el que disposa la resolució de la Regidoria d'Hisenda de 7 de novembre de 2014 en el seu 
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apartat 5, en relació a la possibilitat de comptabilitzar despeses de l'exercici 2014 a la comptabilitat 
amb posterioritat a l'acabament de l'any natural i les condicions d'aquestes.

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 2, de novembre de 2014, per un import total de 140.632,90 
euros (cent mil quaranta mil sis-cents trenta-dos euros amb noranta cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL amb NIF B62554035, relativa a l'execució de les 
obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València (obra 41/13 
[398-UR-11], d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats.  L'execució de les obres de l'esmentat Projecte està cofinançat per la Diputació de Barcelona 
en el marc de la Xarxa de Governs Locals, anualitat 2014 (XGL 14/X/102291).

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 231/2014 de 
data 30 de novembre de 2014, per un import de 140.632,90 euros (IVA inclòs), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400103841), presentada per 
l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, corresponent a la certificació segona de les 
obres executades durant el mes de novembre de 2014 del Projecte d'adequació de l'espai interior i 
jardins del carrer València, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... Aquesta certificació número 2 està datada a l'any 2014 i és amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat sigui aprovada l'any 2015. 

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

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

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERSENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERSENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERSENTITAT CLUB BALONMANO GRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015, aprovat inicialment i pendent de la seva aprovació 
definitiva, es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor del Club Balonmano Granollers, 
per un import total de 158.000,00 € destinada a l'activitat ordinària del club, en diferents partides del 
projecte de pressupost.

En data 7 de gener de 2015 amb número de registre d'entrada 2015000123 el senyor Josep Blanchart 
com a Gerent de l'entitat presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de la subvenció 
prevista al pressupost municipal:
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Projecte/memòria de la programació general ordinària que porta i portarà a terme aquesta �

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

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

L'informe emès en data 8 de gener de 2015 per Jordi Romea, Cap del Servei d'Esports, indica que 
s'ha valorat la documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent 
conveni de col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l 'entitat té per objecte la promoció 
de l'esport i més concretament l'handbol base alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 
a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa reguladora 
d’aquestes subvencions.  ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 158.000,00 € i suspendre l'execució dels 
presents acords a l'aprovació definitiva de l'expedient del pressupost per al 2015, per tal que sigui 
possible el càrrec a les aplicacions pressupostaries següents :

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

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

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

Granollers, xx de gener de 2015

                                                                                                                                                                                                        REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

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

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

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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

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

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

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

PACTENPACTENPACTENPACTEN

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

L'objecte d'aquest conveni és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
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Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 a favor de l'entitat beneficiària, en el marc del 
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de 
subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l'entitat i on 
s'expliquen també les activitats que l'entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 7 de gener de 2015.

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

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

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

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

Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses 496.890,00  
€

Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos 496.890,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utilització instal·lacions esportives
520.200,00

Infraestructura per activitats 25.000,00

Centres escolars 17.017,44

562562562562....217217217217,,,,44444444

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

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

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

Justificar davant de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat que determinen la concessió �

de la subvenció.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com qualsevol �

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

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

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

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

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

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

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

l'entitat pel servei municipal corresponent . 

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

De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l'import del 100 %, que estarà 
condicionat a l'aprovació per l'òrgan competent del reconeixement de l'obligació a favor de l'entitat, una 
vegada aprovat l'expedient de pressupost de forma definitiva i acomplerta, doncs, la condició imposada per 
la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2015 en el punt segon de la part dispositiva .

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de  
158.000,00€ segons disponibilitat de Tresoreria, seguint el calendari que s’indica a continuació –en el cas 
que no sigui possible fer el pagament sencer-, i sempre que s'hagin donat les condicions establertes per a 
l'execució dels tràmits pressupostaris : 

65.000,00 € el dia 28 de gener de 2015
35.000,00 € el dia 21 de febrer de 2015
30.000,00 € el dia 21 de març de 2015
La resta el dia 31 d’agost de 2015

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

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
28 de febrer de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 
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- Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
- Comptes de l'entitat (balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha 
efectuat) corresponent a l'exercici 2015. 
- Relació subscrita pel legal representant de l 'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les despeses i  
inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament desglossades i detallades 
acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost de 
l'activitat subvencionada.
- Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, indicació 
expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i 
procedència.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DotzèDotzèDotzèDotzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

La vigència del present conveni de col·laboració s'estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 31 de 
desembre de 2015.  

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

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

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

QUART.  Establir que el reconeixement de l'obligació a favor de l'entitat subvencionada es realitzarà 
mitjançant resolució una vegada acomplerta la condició de l'aprovació definitiva del pressupost 
municipal.

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

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

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

VUITÈ.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 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE  SUPORTDEL SERVEI DE  SUPORTDEL SERVEI DE  SUPORTDEL SERVEI DE  SUPORT,,,,    INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS AINFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS AINFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS AINFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A 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

La Junta de Govern Local del 18 de novembre de 2014 va acordar iniciar l'expedient, autoritzar la 
despesa i aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars per al contracte de serveis per a la prestació del servei de  suport , informació i dinamització 
als EBASP a Granollers a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària, per a l'anualitat 2015, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, amb un  
valor estimat total del contracte de del contracte de 154.000 euros, amb aplicació al codi pressupostari  
H461.23110.22799,  i amb el detall següent:

- Preu licitació contracte: 93.170 euros (77.000,00 €, més 16.170,00 € en concepte d' IVA (21%))

- Pròrroga contracte: 93.170 euros (77.000,00 €, més 16.170,00 € en concepte d' IVA (21%))

Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:
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PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTRE NUMNUMNUMNUM....REGREGREGREG....D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA
1 GEDI GESTIÓ I DISSENY 

SCCL
09/12/2014 2014023796

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 de servei de Serveis Socials ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa a la 
Mesa de contractació d'acord amb la valoració següent:

Criteris de valoració mitjançant judici de valoració
Criteri A.1: Funcionament del Servei.
En aquest apartat és valora la tasca pròpia d'acollida i atenció per part dels informadors unificat a 
totes les EBASP. 

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Aspectes a valorarAspectes a valorarAspectes a valorarAspectes a valorar ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions     
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     23232323    

puntspuntspuntspunts
Respecte al sistema dRespecte al sistema dRespecte al sistema dRespecte al sistema d ''''atencióatencióatencióatenció     
directadirectadirectadirecta ,,,,    acompanyament alacompanyament alacompanyament alacompanyament al     
ciutadà i dinamitzacióciutadà i dinamitzacióciutadà i dinamitzacióciutadà i dinamització     ((((fins afins afins afins a     18181818    
puntspuntspuntspunts):):):):     
Si conté únicament el contingut 
descrit al plec tècnic: descripció del 
sistema d'acollida i d'atenció 
ciutadana i mostra un bon 
coneixement de com funciona un 
EBASP obtindrà 15 punts.

Per cada millora proposada  un 1 
punt fins arribar als 18 punts.

Inclou:
-Descripció del servei i mostren un 
bon coneixement dels EBASP. 
Inclou detallada definició del 
sistema d'acollida i d'atenció al 
ciutadà i coneixement del sistema 
de gestió de la informació Hestia. 
- Descripció de tasques 
professionals.

Millores: 
-La proposta de millorar l'atenció 
telefònica amb la incorporació de 
telèfons sense fils a càrrec de 
l'empresa. 
-Proposen un sistema de control de 
l'espera de les visites per la gent 
que arriba puntual a la seva cita. 

15 punts

2 punts

GEDI GESTIÓ I 
DISSENY 

SCCL

Respecte al programa de suport aRespecte al programa de suport aRespecte al programa de suport aRespecte al programa de suport a     
llll''''activitat de suport a les EBASPactivitat de suport a les EBASPactivitat de suport a les EBASPactivitat de suport a les EBASP     
((((fins afins afins afins a     5555    puntspuntspuntspunts):):):): Si conté 
únicament el contingut del plec 
tècnic en relació a la recollida 
d'informació i control d'agendes 
obtindrà 2 punts:

Per cada millora proposada 1 punt 
fins arribar als 5 punts.

Inclou:
Identifica els sistema de recollida 
de la informació i coneix les seves 
limitacions. Identifica l'actualització 
d'agendes mitjançant programa 
informàtic, demostra coneixement 
de l'HESTIA.  

No es proposen millores

2 punts

0 punts

En el conjunt d'aquest subapartat la puntuació és la següent: 19 PUNTS

Criteri A.2: Propostes de coordinació i supervisió.

En aquest apartat és valora la millora de la freqüència de les coordinacions; el tipus de continguts 
proposats entre l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament de Granollers. Es valorarà la freqüència de les 
reunions de supervisió i el tipus de contingut en relació a l'avaluació continuada de les actuacions que 
realitzen els informadors en relació als usuaris (ciutadania) i els integrants de la resta de l'equip. 
També es valoren les propostes d'anàlisi i adaptació a les noves necessitats de les persones usuàries 
del servei i de la pròpia actuació professional que es realitza a l 'EBASP.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Aspectes a valorarAspectes a valorarAspectes a valorarAspectes a valorar ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     12121212

    puntspuntspuntspunts
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Respecte a les coordinacionsRespecte a les coordinacionsRespecte a les coordinacionsRespecte a les coordinacions     
professionals amb els tècnicsprofessionals amb els tècnicsprofessionals amb els tècnicsprofessionals amb els tècnics     
de lde lde lde l ''''Ajuntament iAjuntament iAjuntament iAjuntament i ////o altreso altreso altreso altres     ((((fins afins afins afins a     
6666    puntspuntspuntspunts):):):):    
Si conté únicament els aspectes 
descrits al plec tècnic obtindrà 3 
punts.

Per cada millora proposada 
obtindrà 1 punt fins arribar als 6 
punts.

Inclou:
-Una detallada descripció 
metodològica i operativa de les 
coordinacions.
-Una descripció dels continguts de 
les coordinacions en funció del 
nivell i l 'objectiu de la mateixa. 

Millores: 
-La freqüència en les reunions 
empresa i ajuntament (semestral).
-La freqüència de coordinació entre 
la coordinació del projecte per part 
de l'empresa i la coordinació de les 
EBASP (trimestral)
-Una reunió semestral entre caps 
de l'empresa i cap de servei. 

3 punts

3 punts
GEDI GESTIÓ I 
DISSENY 
SCCL

Respecte a la millora de laRespecte a la millora de laRespecte a la millora de laRespecte a la millora de la     
supervisiósupervisiósupervisiósupervisió     
tècnicatècnicatècnicatècnica ////administrativa i deadministrativa i deadministrativa i deadministrativa i de     
controlcontrolcontrolcontrol     ((((fins afins afins afins a     6666    puntspuntspuntspunts):):):): 
Si conté únicament els aspectes 
descrits al plec tècnic obtindrà 3 
punts.

Per cada millora proposada 
obtindrà 1 punt fins arribar als 6 
punts.

Inclou:
- Una detallada descripció dels 
objectius de les supervisions. 
Defineixen cronologia i contingut 
de les mateixes. 
- Inclou un sistema de control del 
treball dels informadors amb un 
sistema de planificació estratègica 
de les actuacions. 

No es proposen millores

3 punts

0 punts

La puntuació final dels criteris de valoració mitjançant judici de valor obtinguda és la següent : 9 punts

Criteri A.3: Aspectes qualitatius de l'equip adapta a les necessitats i recursos del sector..

En aquest apartat es valora la innovació a l'hora d'avaluar; que l'avaluació sigui continuada; la inclusió 
de metodologia pròpia per a la recollida de noves dades i la capacitat d'implantar processos de millora 
permanents. 

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Documentació presentadaDocumentació presentadaDocumentació presentadaDocumentació presentada ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     14141414

    puntspuntspuntspunts
Respecte a les propostesRespecte a les propostesRespecte a les propostesRespecte a les propostes     
avaluadores i recollida de dadesavaluadores i recollida de dadesavaluadores i recollida de dadesavaluadores i recollida de dades     
((((fins afins afins afins a     7777    puntspuntspuntspunts):):):): 
Si conté únicament els aspectes 
descrits al plec tècnic obtindrà 4 
punts.

Per cada millora proposada 
obtindrà 1 punt fins arribar als 7 
punts.

Inclou:
- Proposta detallada de dades a 
recollir i sistema d'avaluació.
- Descripció d'indicadors qualitatius 
i quantitatius. 
- Certificació AENOR conforme a la 
norma ISO 9001:2008

No proposen cap millora

4 punts

0 punts

GEDI GESTIÓ I 
DISSENY SCCL

Respecte a propostaRespecte a propostaRespecte a propostaRespecte a proposta     
dddd''''organització de personalorganització de personalorganització de personalorganització de personal     ((((fins afins afins afins a     
7777    puntspuntspuntspunts):):):):
Si conté únicament els aspectes 
descrits al plec tècnic obtindrà 4 
punts.

Inclou:
- Proposta organitzativa del 
personal.
- Proposta de gestió del temps. 
- Definició tasques a desenvolupar 
pels informadors.
- Pla de formació i calendari 

4 punts
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Per cada millora proposada 
obtindrà 1 punt fins arribar als 7 
punts.

d'accions formatives

No proposen cap millora 0 punts

En el conjunt d'aquest subapartat la puntuació és la següent: 8 PUNTS

El punt II del Plec de clàusules administratives estableix el pressupost màxim total de la licitació en 
77.000,00 €, IVA exclòs per un període de 1 any amb la possibilitat de prorrogar per 12 mesos més.

D'acord amb el plec de clàusules administratives es valorarà la proposta econòmica mitjançant 
fórmula matemàtica. Els resultats obtinguts han estat els següents:

Empresa Preu (Base Imposable Total
GEDI SCCL 76.900,00 € 51 punts

Un cop valorats els sobre núm. 2 (criteris que depenen d'un judici de valor) i el sobre núm. 3 (criteris 
avaluables mitjançant fórmula matemàtica), el resultat final és el següent:

Criteris
Empresa A B Total

GEDI SCCL 36 PUNTS 51 PUNTS 87 PUNTS

TOTAL PUNTUACIONS:

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA....1111 AAAA....2222 AAAA....3333 TotalTotalTotalTotal
GEDI SCCL 19 PUNTS 9 PUNTS 8 PUNTS 36 PUNTS

En data 24 de desembre de 2014, la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació 
de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL amb CIF. 
F59128041  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

L'empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL ha presentat la documentació requerida i compleix les 
requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, i la cap del Servei de 
Contractació i Compres  la ha acceptat.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès, proposa l'adjudicació del contracte de 
serveis per a la prestació del servei de  suport , informació i dinamització als EBASP a Granollers per a 
l'anualitat 2015, a l'empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL amb CIF F59128041, que ha presentat 
l'oferta econòmica més avantatjosa, per un import de 76.900,00 € exempts d'IVA.

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

Assumpte:" Licitació del servei  de  suport, informació i dinamització als EBASP a Granollers per 
al 2015

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 25/11/2014
Liquidació: Núm. 201402006935L. de data 25/11/2014 per import de 229,46 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 .
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa  GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL amb CIF F59128041 el contracte de 
serveis per a la prestació del servei de  suport , informació i dinamització als EBASP a Granollers  per a 
l'anualitat 2015 amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més,  per un import de 76.900 euros 
exempts d'IVA, amb aplicació al codi pressupostari   H461.23110.22799 amb el detall següent:

2015 70.491,67 €
2016 6.408,33 € 

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 GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL amb CIF F59128041 la quantitat de 
229,46 euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte del servei  de  suport, informació i dinamització als EBASP a Granollers per al  2015....
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant obligatòriament el número d'expedient (81/14) al que 
pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat). 
També es podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de 
Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. planta de Granollers, dins 
de l'horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    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.

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....   Publicar l'anunci de l'acord d'adjudicació i el de formalització del contracte en el perfil del 
contractant d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Confeccionar els documents comptables d'autorització i disposició de la despesa per a l'any 
2015 a nom de l'empresa adjudicatària pels imports indicats al punt primer del present acord .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

PROPOSTA RELATIVA A ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS DE L’ANY 2015 DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015", PER AL 
PROJECTE "ACOMPANYAMENT I SUPORT AL MUNICIPI DE SIDI RAHAL (MARROC) PER A LA 
POSADA EN MARXA DEL PLANEJAMENT URBÀ DE LA CIUTAT AMB L'OBJECTIU D'IMPULSAR EL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL"

DICTAMEN RELATIU A ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEG DE 
SERVEIS DE L’ANY 2015 DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015, PER A  
PROJECTES D'ACCIÓ COMUNITÀRIA, AL SUPORT TÈCNIC  RELATIU A LA REDACCIÓ DE 
PLANS, PROJECTES I INFORMES

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

15151515).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACOLLIRPROPOSTA RELATIVA A ACOLLIRPROPOSTA RELATIVA A ACOLLIRPROPOSTA RELATIVA A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''AJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEGAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEGAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEGAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEG    
DE SERVEIS DE L’ANYDE SERVEIS DE L’ANYDE SERVEIS DE L’ANYDE SERVEIS DE L’ANY    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    PER ALPER ALPER ALPER AL    
PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    """"ACOMPANYAMENT I SUPORT AL MUNICIPI DE SIDI RAHALACOMPANYAMENT I SUPORT AL MUNICIPI DE SIDI RAHALACOMPANYAMENT I SUPORT AL MUNICIPI DE SIDI RAHALACOMPANYAMENT I SUPORT AL MUNICIPI DE SIDI RAHAL    ((((MARROCMARROCMARROCMARROC))))    PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA    
POSADA EN MARXA DEL PLANEJAMENT URBÀ DE LA CIUTAT AMB LPOSADA EN MARXA DEL PLANEJAMENT URBÀ DE LA CIUTAT AMB LPOSADA EN MARXA DEL PLANEJAMENT URBÀ DE LA CIUTAT AMB LPOSADA EN MARXA DEL PLANEJAMENT URBÀ DE LA CIUTAT AMB L''''OBJECTIU DOBJECTIU DOBJECTIU DOBJECTIU D''''IMPULSARIMPULSARIMPULSARIMPULSAR    
EL DESENVOLUPAMENT LOCALEL DESENVOLUPAMENT LOCALEL DESENVOLUPAMENT LOCALEL DESENVOLUPAMENT LOCAL """"

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

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

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

Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals responent a la tipologia i 
classificació següent:

a) Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de serveis i 
activitats i també d'estructures de gestió locals, mitjançant transferències dineràries puntuals. 

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

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

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

El termini de presentació de les sol·licituds és variable en funció de la classe de recurs (econòmic, 
tècnic o material).  Per a les sol·licituds d'ajut econòmic estableix el termini màxim fins al dia 20 de 
gener de 2015.

En data 13 de desembre de 2015 la Junta de Govern Local (en endavant JGL) va aprovar una relació 
de sol·licituds de subvencions que aglutina totes les que es demanen per als diferents projectes que 
es desenvolupen des de totes les Àrees municipals. Tanmateix el projecte "Acompanyament i suport 
al municipi de Sidi Rahal (Marroc) per a la posada en marxa del planejament urbà de la ciutat amb 
l'objectiu d'impulsar el desenvolupament local", no es va poder incloure dins de l'esmentat acord  
degut a què va sorgir l'oportunitat de desenvolupar-lo més tard que la resta de projectes, a partir del 
13 de gener de 2015, cosa que ha condicionat la seva concreció tècnica.

Atès l'informe del Tècnic del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 19 de gener de 2015, favorable 
a acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics, tècnics i 
materials que la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per al projecte esmentat al punt anterior, amb un cost total de 
50.590 € i essent la sol·licitud de subvenció de 25.590 €.
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Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets ::::

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics, que la 
Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de serveis de 
l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per al projecte "Acompanyament i suport al 
municipi de Sidi Rahal (Marroc) per a la posada en marxa del planejament urbà de la ciutat amb 
l'objectiu d'impulsar el desenvolupament local", amb un cost total de 50.590 € i essent la sol·licitud de 
subvenció de 25.590 €, de conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Tramitar les sol·licituds per a la concertació dels recursos econòmics i tècnics a través del 
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la 
Diputació de Barcelona, d'acord amb els requisits establerts a l'article 8 del règim regulador aplicable 
al Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015",  abans del 20 de 
gener de 2015. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''AJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEGAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEGAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEGAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEG    
DE SERVEIS DE L’ANYDE SERVEIS DE L’ANYDE SERVEIS DE L’ANYDE SERVEIS DE L’ANY    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015,,,,    PER APER APER APER A        
PROJECTES DPROJECTES DPROJECTES DPROJECTES D''''ACCIÓ COMUNITÀRIAACCIÓ COMUNITÀRIAACCIÓ COMUNITÀRIAACCIÓ COMUNITÀRIA,,,,    AL SUPORT TÈCNIC  RELATIU A LA REDACCIÓ DEAL SUPORT TÈCNIC  RELATIU A LA REDACCIÓ DEAL SUPORT TÈCNIC  RELATIU A LA REDACCIÓ DEAL SUPORT TÈCNIC  RELATIU A LA REDACCIÓ DE    
PLANSPLANSPLANSPLANS,,,,    PROJECTES I INFORMESPROJECTES I INFORMESPROJECTES I INFORMESPROJECTES I INFORMES

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

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

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

Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals responent a la tipologia i 
classificació següent:
a. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de serveis i 
activitats i també d'estructures de gestió locals, mitjançant transferències dineràries puntuals. 

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

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

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

Atès que el tècnic de sociocultura adscrit al servei de Cultura municipal, el passat 13 de gener va 
demanar suport a la Diputació per dur a terme projectes d'acció comunitària.

Atès que el Servei de Cultura està interessat en l'elaboració i la redacció del projecte marc Alesplaces! 
i en la dinamització de la convivència a l'espai públic, per donar resposta al Programa d'Actuació 
Municipal 2011-2015.

Atès el catàleg de Serveis 2015  del Pla “Xarxa de governs locals 2012-2015”,  de la Diputació de 
Barcelona, en l'Àrea d'Atenció a les Persones,  inclou el Projecte d'acció comunitària, i el recurs  
tècnic de “redacció de plans, projectes i informes”,  el qual és coincident amb els vectors d'actuació 
del Servei de Cultura municipal definits en el marc del Programa d 'Actuació Municipal 2011-2015.

El projecte d'Acció comunitària  és competència municipal a l'empara de l'article 25.2. m) Promoció de 
la cultura i equipaments culturals, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local.

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

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

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.- Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament de subvenció de recurs tècnic del 
Catàleg 2015  de la Diputació de Barcelona, dins del catàleg de serveis i activitats 2015, del Pla 
“Xarxa de governs locals 2012-2015”  per a les actuacions següents:

Programa 
de concertació

Nom del recurs Nom actuació  demanada

Projecte d'acció 
comunitària

Redacció de plans, projectes i 
informes

Suport tècnic per a l'elaboració i redacció del 
projecte marc Alesplaces!

Projecte d'acció 
comunitària

Redacció de plans, projectes i 
informes

Dinamització de la convivència a l 'espai 
públic

SEGON.- Tramitar lA sol·licituds per a la concertació dels recursos tècnics a través del Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb els requisits establerts a l'article 8 del règim regulador aplicable al Catàleg de 
serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015",  abans del 20 de gener de 2015. 

APROVAT PER UNANIMITAT
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TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

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

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