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A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS I TELEGRÀFICS ENTRE LA SOCIETAT ESTATAL DEA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS I TELEGRÀFICS ENTRE LA SOCIETAT ESTATAL DEA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS I TELEGRÀFICS ENTRE LA SOCIETAT ESTATAL DEA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS I TELEGRÀFICS ENTRE LA SOCIETAT ESTATAL DE    
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Amb la finalitat de que aquest Ajuntament pogués disposar de servei de correus per a la tramitació 
dels diferents productes que feneren les diverses dependències municipals, cada any s'ha formalitzat 
un conveni de prestació de serveis i remeses postals amb Correos y Telégrafos , SA. 

Amb data 1 de gener de 2009 es va formalitzar el conveni de col·laboració amb el número de contracte 
080006236 en el qual es detalla la descripció del servei, l'àmbit d'aplicació, condicionament de les 
remeses, el retorn de la informació de les remeses i la protecció de dades i confidencialitat de la 
informació.

Amb data 21 de juliol de 2009, mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 1044 es va aprovar l'addenda núm. 
65 afegint el servei de digitalització de documents.

Amb data 26 d'abril de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar l'addenda del conveni, modificant la 
durada del contracte fins el 31/12/2010 i amb data 14 de març de 2011 va aprovar l'addenda del 
conveni prorrogat fins el 31/12/2011.

Durant l'any 2012 i amb motiu de la desaparició dels organismes autònoms dependents de 
l'Ajuntament, es van actualitzar els facturables i detallables aplicats a partir de gener de 2012 i amb 
data 28 de febrer de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar l'addenda del conveni per a la 
prestació de serveis postal i telegràfics prorrogant la seva durada fins el  31/12/2012.

Amb data 29 de gener de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar l'addenda del conveni, modificant 
la durada del contracte fins el 31/12/2013 i amb data 25 de març de 2014 la Junta de Govern Local va 
aprovar la pròrroga del conveni amb efectes des de l'1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 
2014, en les mateixes condicions que figuren en l 'acord original.

Per aquest exercici 2015, existeix suficient consignació pressupostària per fer front al cost de la 
prestació de serveis de correus i la Societat Estatal de Correos y Telégrafos , SA ha presentat un escrit 
de data 12 de febrer de 2015 amb registre d'entrada núm. 4133 de data 4/3/2015 en el qual accepten 
la pròrroga del conveni subscrit per a la prestació de serveis postals i telegràfics fins el 31 de 
desembre de 2015 en les mateixes condicions que figuren en l 'acord original.

El conveni de col·laboració s'ha celebrat d'acord amb allò previst en la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del 
Servei Postal Universal i d'Alliberació dels Serveis Postals i les seves normes de desenvolupament i 
al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic i demés normes que resultin d'aplicació.

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 prorroga del conveni entre la societat "SOCIETAT ESTATAL DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA amb CIF A83052407 i aquest Ajuntament de Granollers per a la prestació de 
serveis postals i telegràfics amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins  la nova adjudicació del 
servei i en tot cas fins el 31 de desembre de 2015, en les mateixes condicions que figuren en l'acord 
original.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Incorporar aquest acord com addenda al conveni núm. 08000623 formalitzat l'1 de gener de 
2009.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-     Notificar aquest acord a la Societat Estatal de Correos y Telégrafos, SA

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 



d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
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En la sessió ordinària del Ple del dia 24 de febrer d'enguany es va aprovar, per unanimitat, la 
modificació de crèdit per dur a terme un programa de mesures diverses que necessiten ser 
implementades de forma immediata per donar resposta als efectes que la crisi econòmica està 
provocant sobre l'activitat econòmica i la creació d'ocupació.

Entre les mesures aprovades es vol obrir una convocatòria de subvencions per a subvencionar a les 
persones, físiques o jurídiques que:

1. Contractin persones desocupades de Granollers menors de 30 anys
2. Contractin persones desocupades de Granollers majors de 45 anys
3. Creïn el seu propi lloc de treball, essent de Granollers i en situació de desocupació, per a la 

creació d’una activitat empresarial a Granollers
4. Generin despesa en concepte d’interessos per un préstec atorgat per una entitat financera

El crèdit per a aquesta convocatòria de subvencions està previst en el Pressupost de l 'Ajuntament de 
Granollers corresponent a l’exercici  2015, amb les següents dotacions:

1. LÍNIA 1: Contractació de persones desocupades menors de 30 anys, 45.000,00€, amb càrrec a la 
partida H160/24112/47000

2. LÍNIA 2: Contractació de persones desocupades majors de 45 anys, 45.000,00€, amb càrrec a la 
partida H160/24113/47000

3. LÍNIA 3: Autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una activitat empresarial, 
40.000,00€, amb càrrec a la partida H160/24110/47000

4. LÍNIA 4: Finançament d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera, 
25.000,00€, amb càrrec a la partida H160/24153/47000

D'entre les diverses opcions analitzades per portar a terme l'encàrrec del Ple, s'ha optat finalment per 
una fórmula de subvenció que tingui efectes estimuladors de la contractació de persones per part 
d’activitats empresarials en funcionament, la motivació per a la creació de noves activitats mitjançant 
l’autoocupació i la consolidació empresarial pal·liant el cost de la càrrega financera que suposa 
demanar un finançament bancari.

La finalitat d’aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d’atur de la població de 
Granollers així com també afavorir la consolidació i el creixement de l’activitat emprenedora al 
municipi.

L’objecte de la subvenció és la lluita contra la crisi i el risc d'exclusió social derivat de la persistent 
situació de crisi econòmica i social, en el marc del pla de mesures aprovades per unanimitat pel Ple 
de l'Ajuntament de Granollers. 

Les bases de la subvenció s'han confeccionat segons el que estableix l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers i la Llei de l 'Estat 38/2003 general de subvencions.

Vist informe de data 10 de març de 2015, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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



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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar les bases de les subvencions per a la contractació de persones, autoocupació de 
persones desocupades i per als interessos de préstecs per a iniciatives empresarials, d’acord amb el 
següent redactat:

1. Objecte i finalitat
La finalitat d’aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d’atur de la població de 
Granollers així com també afavorir la consolidació i el creixement de l’activitat emprenedora al 
municipi.

L’objecte de la subvenció és la lluita contra la crisi i el risc d'exclusió social derivat de la 
persistent situació de crisi econòmica i social, en el marc del pla de mesures aprovades per 
unanimitat pel Ple de l'Ajuntament de Granollers. 

Per a assolir aquesta finalitat, com a objecte d’aquesta subvenció, hi ha quatre línies d’actuació 
per cobrir part de les despeses generades en:

1.LÍNIA 1: La contractació de persones desocupades joves menors de 30 anys
2.LÍNIA 2: La contractació de persones desocupades majors de 45 anys
3.LÍNIA 3: L’autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una activitat empresarial
4.LÍNIA 4: La despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat 
financera

2. Persones Beneficiàries de la subvenció
Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica sempre que no estigui 
afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i que compleixi els requisits generals i específics següents:

2.1. Requisits Generals:
• Que no tinguin deutes amb l’administració pública

• Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats 
a aquesta convocatòria de subvenció

• Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció

2.2. Requisits Específics:

2.2.1. Requisits específics LÍNIA1 i LÍNIA2:
Es poden presentar en aquestes dues línies qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa 
privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte 
laboral, reunint els requisits següents:
• Tenir el domicili social a Granollers, Les Franqueses, Canovelles, La Roca del Vallès o 
Vilanova del Vallès.

• Estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques (alta censal a l’Agència Tributaria, hisenda, 
models 036 ó 037

• No haver reduït la plantilla en els sis mesos anteriors a la data d'inici del contracte laboral.

• Haver contractat una persona menor de 30 anys o major de 45 anys amb posterioritat al dia 15 
de desembre de 2014, per un període no inferior a 12 mesos.
• Les persones contractades han de complir els següents requisits:

o Estar empadronats a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la 
data de la convocatòria de la subvenció.

o No haver complert els 30 anys a la data d'inici del contracte, o haver complert els 45 



anys.

o Tenir la titulació corresponent als estudis primaris o equivalent.

2.2.2. Requisits específics LÍNIA3:
• Que constin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de 

la Generalitat de Catalunya el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial
• Que l'activitat empresarial s'hagi donat d'alta en el període comprés entre el dia 16 de 

desembre de 2014 i el dia que finalitzi termini de sol·licitud d'aquesta subvenció. S’entendrà 
com a data d’inici de l’activitat empresarial, la que figuri com a data d’alta a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social).

• Que estiguin empadronades a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de 
la data d'inici de l’activitat empresarial

• Que el domicili de l’activitat empresarial estigui localitzat al municipi de Granollers
• Que siguin persones usuàries del servei d’emprenedoria de l'entitat pública empresarial 

Granollers Mercat (telèfon 93 861 47 83, adreça de correu electrònic 
empresagm@ajuntament.granollers.cat  ), a efectes d’aquesta línea de subvenció. La 
consideració de persona usuària d’aquest servei vindrà determinada pel compliment d’un dels 
següents dos requisits:
o Haver assistit a les dues sessions informatives adreçades a persones emprenedores, que 

s’imparteixen quinzenalment al Centre de Serveis a les empreses Can Muntanyola
� Sessió informativa per muntar una empresa
� Sessió informativa de com fer un pla d’empresa

o Disposar d’un pla d’empresa validat per aquest servei

2.2.2. Requisits específics LÍNIA3:
• Que constin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la 
Generalitat de Catalunya el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial
• Que l'activitat empresarial s'hagi donat d'alta en el període comprés entre el dia 16 de 
desembre de 2014 i el dia que finalitzi termini de sol·licitud d'aquesta subvenció. S’entendrà com 
a data d’inici de l’activitat empresarial, la que figuri com a data d’alta a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social).
• Que estiguin empadronades a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la 
data d'inici de l’activitat empresarial
• Que el domicili de l’activitat empresarial estigui localitzat al municipi de Granollers
• Que siguin persones usuàries del servei d’emprenedoria de l'entitat pública empresarial 
Granollers Mercat (telèfon 93 861 47 83, adreça de correu electrònic 
empresagm@ajuntament.granollers.cat  ), a efectes d’aquesta línea de subvenció. La 
consideració de persona usuària d’aquest servei vindrà determinada pel compliment d’un dels 
següents dos requisits:

o Haver assistit a les dues sessions informatives adreçades a persones emprenedores, que 
s’imparteixen quinzenalment al Centre de Serveis a les empreses Can Muntanyola

� Sessió informativa per muntar una empresa
� Sessió informativa de com fer un pla d’empresa

o Disposar d’un pla d’empresa validat per aquest servei

3. Despeses subvencionables

3.1.1. Despeses subvencionables LÍNIA1 i LÍNIA2:
Son despeses subvencionables la retribució salarial bruta i les cotitzacions a la Seguretat Social 
de les persones contractades per a les què se sol·licita la subvenció.

3.1.2. Despeses subvencionables LÍNIA3:
Són despeses subvencionables les relacionades amb la constitució, inici i funcionament de 
l’activitat empresarial, com poden ser:
• Les quotes de cotització al RETA (Regim Especial del Treball Autònom) dels 12 primers mesos 
de l'activitat empresarial
• La taxa municipal de llicència d'obres del local on està ubicada l'activitat empresarial
• La taxa municipal per a l'obertura de l'establiment



• La redacció de l'informe tècnic o del projecte tècnic vinculat a la sol·licitud de permís d'obertura 
de l'establiment
• Els serveis contractats de gestoria o d'assessoria directament vinculats a la constitució i 
administració de l'activitat empresarial
• Altres despeses relacionades amb la constitució, inici i funcionament de l’activitat empresarial.
No són despeses subvencionables les despeses en l'IVA de les factures i, si escau, els impostos 
indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

3.1.3. Despeses subvencionables LÍNIA4:
Són despeses subvencionables la despesa en concepte d’interessos del préstec que l’empresa 
tingui atorgat per alguna entitat financera amb motiu de la creació i consolidació de l’empresa. 

L'import de la subvenció estarà en funció de l'import del capital concedit, amb un límit màxim de 
25.000 € de capital concedit, i un termini màxim d'amortització de 5 anys, i serà calculat amb el 
mateix tipus d’interès que l’aplicat al préstec atorgat.

4. Terminis per presentar la sol·licitud
La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i finalitzarà el dia 
31 d’octubre de 2015. La Junta de Govern podrà acordar la pròrroga del termini de presentació 
de sol·licituds.

5. Documentació a presentar
Les persones interessades hauran d’adjuntar a la instància de sol·licitud la documentació 
assenyalada en l'article 12 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Granollers, que es transcriu a continuació, i la documentació específica segons la línia de 
subvenció que correspongui.

5.1. Documentació a presentar a nivell general
• En el cas de persones físiques, fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
• En el cas de persones jurídiques, fotocòpia del NIF i fotocòpia de l'escriptura de constitució i de 
modificació, en el seu cas, inscrites al Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil que li sigui d’aplicació. Si no ho és, fotocòpia de l'escriptura o 
documents de constitució, estatuts o acte de fundació, en el que constin les normes per les que 
es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre oficial.
• En el cas de concórrer en representació d'una persona física o jurídica, s'haurà d'aportar la 
fotocòpia del corresponent document públic d'atorgament de poders. 
• Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat, compromís de comunicar a 
l’Ajuntament de Granollers les subvencions  que s’obtinguin en el futur i compromís de complir les 
condicions i càrregues de la subvenció. L’imprès per fer aquesta declaració que es podrà 
descarregar de la web de l'Ajuntament ( seu electrònica) o li serà facilitat.
• Còpia de la Declaració Censal d'inici d'activitat empresarial (model de l’agència tributària 
número 036 ó 037).
• Certificat de l'entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari de la 
subvenció, en què serà ingressat l’import de la subvenció.
• Certificat d'inexistència de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, de la 
persona sol·licitant.
• Certificat d'inexistència de deutes amb l’Agència Tributària (Hisenda), de la persona sol·licitant.

5.2. Documentació específica a presentar segons la línia que correspongui

5.2.1. Documentació a presentar LÍNIA1 i LÍNIA2:
• Instància signada per la mateixa persona que ha signat el contracte laboral, sol·licitant 
acollir-se a la subvenció del contracte, on s'indiqui l'adreça electrònica de contacte per efectuar 
les notificacions.
• Declaració conforme no s'ha reduït la plantilla en els sis mesos anteriors a la data d'inici del 
contracte.
• Còpia dels contractes de treball i de l'alta a la Seguretat Social de les persones contractades 
per a les què se sol·licita la subvenció.
• Còpia del DNI de la persona contractada.



• Documentació del Servei d’Ocupació de Catalunya que acrediti que la persona contractada 
constava inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada el dia abans de la data d’inici de la 
contractació.

5.2.2. Documentació a presentar LÍNIA3:
• Descripció breu de l'activitat empresarial, segons model de declaració que es podrà 
descarregar de la web de l’Ajuntament ( seu electrònica).
• Relació detallada i quantificada de les despeses pressupostades en concepte de constitució, 
inici i manteniment de l'activitat empresarial corresponents als 12 primers mesos d'activitat, que 
motiven la sol·licitud de la subvenció, segons model de declaració que es podrà descarregar de 
la web de l’Ajuntament ( seu electrònica).
• Documentació del Servei d’Ocupació de Catalunya que acrediti que la persona sol·licitant 
estava inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada el dia abans de la data d’inici de 
l’activitat empresarial.
• Còpia de l'alta en el Règim Especial del Treball Autònom de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

5.2.3. Documentació a presentar LÍNIA4:
• Quadre d'amortització del préstec concedit, expedit per l'entitat bancària, que detalli la despesa 
total en concepte d’interessos del préstec. Si el préstec atorgat es superior a 25.000€ o bé el 
termini d’amortització es superior a 5 anys caldrà  aportar un quadre d’amortització 
complementari (emès per l’entitat bancària) ajustant tant el principal com el termini d’amortització 
al l’import subvencionable, aplicant el mateix tipus d’interès i amb indicació dels interessos totals 
generats.
• Pla d'empresa del projecte empresarial validat pel servei d'emprenedoria de Granollers Mercat.
• Autorització per que l’entitat bancària es cobri en el compte corrent on està domiciliat el 
préstec, la subvenció, en cas de que sigui atorgada, segons model normalitzat que és podrà 
descarregar a la web de l’Ajuntament (seu electrònica) o que li serà facilitat.

L’Ajuntament de Granollers comprovarà, en el cas que correspongui:
• la condició de resident a Granollers de la persona sol·licitant
• la condició de resident a Granollers de la persona contractada corresponent a la línia1 i 2.
• que no hi ha deutes pendents amb l'Ajuntament de Granollers
• la condició de persona usuària del servei d’emprenedoria de Granollers Mercat

Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies laborals, 
per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació, amb l'advertiment exprés 
que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se'l tindrà per 
desistit de la seva sol·licitud.

La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació d'aquestes bases.

6. Lloc de presentació de la sol·licitud:
La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació s'haurà de presentar en 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm.7, en horari d'obertura al públic.

7. Publicitat de les bases i de la convocatòria
Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, a la premsa local i al web de l'Ajuntament de Granollers.

8. Dotació pressupostària
El crèdit per a aquesta convocatòria de subvencions està previst en el Pressupost de 
l'Ajuntament de Granollers corresponent a l’exercici 2015, amb les següents dotacions:

1. LÍNIA 1: Contractació de persones desocupades menors de 30 anys, 45.000,00€, amb 
càrrec a la partida H160/24112/47000

2. LÍNIA 2: Contractació de persones desocupades majors de 45 anys, 45.000,00€, amb 
càrrec a la partida H160/24113/47000

3. LÍNIA 3: Autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una activitat 



empresarial, 40.000,00€, amb càrrec a la partida H160/24110/47000
4. LÍNIA 4: Finançament d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat 

financera, 25.000,00€, amb càrrec a la partida H160/24153/47000

9. Òrgan instructor
L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la regidoria de promoció econòmica.

10. Comissió de Valoració
Per a la valoració de les sol·licituds presentades pes constituirà una Comissió de Valoració 
integrada per la regidora de promoció econòmica, el director de Granollers Mercat i el secretari 
del consell d'administració de Granollers Mercat, que farà la funció de secretari de la Comissió.

11. Criteris d'adjudicació
Els criteris d’adjudicació en funció de cadascuna de les línies corresponents seran els següents:

11.1. Criteris d’adjudicació LÍNIA1 i LÍNIA2:
L'import de la subvenció per a un contracte laboral a jornada completa serà de 5.188,80€. El 
contracte ha de tenir una durada mínima de 12 mesos. Aquesta subvenció màxima és equivalent 
a vuit mensualitats de l'import del salari mínim interprofessional (SMI) mensual publicat per a 
l’any 2015, que és de 648,60€ bruts al mes. La subvenció màxima que es podrà atorgar a una 
mateixa empresa és de 10.377,60€.

En cas de contractes amb una jornada inferior al 100% l’import de referència de la subvenció es 
reduirà en la mateixa proporció que la jornada del contracte.

Les sol·licituds s’ordenaran de major a menor puntuació en funció dels criteris que es detallen a 
continuació:

a) Major durada dels contractes, fins a 3 punts
b) Major jornada dels contractes fins a 3 punts
c) Major nombre de contractes presentats, fins a 3 punts 

En el cas que la suma total dels imports a atorgar del conjunt les sol·licituds rebudes superi la 
dotació de la partida pressupostària destinada a aquesta línea de subvenció, es reduiran els 
import de les subvencions de manera proporcional als punts obtinguts, amb la finalitat de poder 
atorgar subvenció a totes les sol·licituds.

11.2. Criteris d’adjudicació LÍNIA3:
El criteri d’adjudicació serà directe a totes les persones que compleixin requisits.

L'Ajuntament de Granollers subvencionarà amb un màxim de 2.500 euros per cada persona 
sol·licitant, sempre que l'import de les despeses detallades de l'activitat per a la què se sol·licita 
la subvenció superi aquest import.

En el cas que la suma total dels imports màxims a atorgar del conjunt les sol·licituds rebudes 
superi la dotació de la partida pressupostària destinada a aquesta línea de subvenció, s’utilitzarà 
un criteri d’adjudicació màxima ponderada segons l’import sol·licitat respecte a l’import total a 
atorgar, amb la finalitat de poder atorgar subvenció a totes les sol·licituds.

Per a la realització del càlcul del criteri d’adjudicació màxima ponderada, es farà servir la fórmula 
següent:

 Import individual sol·licitat  
Import a adjudicar 
= ----------------------------------------- X        total línea pressupostària

∑  Imports sol·licitats totals (40.000€)

11.3. Criteris d’adjudicació LÍNIA4:
L'Ajuntament de Granollers subvencionarà amb un màxim de 5.800,00 € per a cada persona o 
empresa sol·licitant.



L'import de la subvenció es calcularà a partir de l'import del capital concedit, amb un límit màxim 
de 25.000 € de capital concedit, i un termini màxim d'amortització de 5 anys, i aplicant el mateix 
tipus d'interès que tingui el préstec atorgat per l'entitat bancària a la persona o empresa 
beneficiària.
En el cas que la suma total de les subvencions a atorgar excedeixi el crèdit disponible a l’aplicació 
pressupostària es recalcularà l’import de la subvenció aplicant un coeficient de reducció 
proporcional, amb la finalitat de poder atorgar una subvenció a totes les sol·licituds.

11.4 Vinculació del crèdit entre les 4 LÍNIES:
En el cas que una de les quatre línies no esgoti la seva partida pressupostària, l’import excedent 
es repartirà entre les altres línies d’aquesta convocatòria de subvencions, d’acord amb el 
següent ordre de prioritat:
1.LÍNIA 1: contractació de persones desocupades joves menors de 30 anys
2.LÍNIA 2: contractació de persones desocupades majors de 45 anys
3.LÍNIA 3: autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una activitat empresarial
4.LÍNIA 4: La despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat 
financera

12. Atorgament de les subvencions
Les subvencions seran atorgades per acord de la Junta de Govern Local en el termini màxim de 
4 mesos des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de  sol·licituds, sempre i 
quan estigui correcta tota la documentació.

La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l'efecte desestimatori. La Junta 
de Govern podrà acordar la pròrroga del termini per atorgar les subvencions.

L'acord d'atorgament indicarà el nom de la persona, física o jurídica, beneficiària de la subvenció, 
el seu número de DNI o NIF, l'import de la subvenció atorgada i el termini de justificació.

13. Acceptació de la subvenció
La persona física o jurídica beneficiària de la subvenció restarà obligada a signar, en el termini 
d’un mes des de la notificació de l’atorgament, un escrit d'acceptació de la subvenció, d'acord 
amb el model que es podrà descarregar de la web de l'Ajuntament (seu electrònica)  o que li serà 
facilitat.

14. Compatibilitat de la subvenció entre les línies
La subvenció és compatible amb altres subvencions públiques, exceptuant la incompatibilitat 
entre de la línia 3 i 4 d’aquesta convocatòria de subvencions. 

Una mateixa persona no podrà sol·licitar la subvenció de la LÍNIA 3, autoocupació de persones 
desocupades, per la creació d’una activitat empresarial, i la LÍNIA 4, despesa en concepte 
d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera.

15. Justificació de la subvenció
Les persones beneficiàries hauran de presentar la documentació següent:

15.1. Justificació LÍNIA1 i LÍNIA2:
Les persones beneficiàries han de presentar, una vegada transcorreguts els 12 primers mesos 
consecutius de vigència dels contractes laborals objecte de la subvenció, la documentació 
següent:

a) Nòmines signades per les persones contractades que són objecte de la subvenció. 

b) Documentació que acrediti que s'han efectuat els pagaments de les nòmines de les 
persones contractades durant el període de contractació subvencionat. 

c)Documentació que acrediti l'alta i el pagament de les quotes a la Seguretat Social durant el 
període de contractació objecte de subvenció.

d) Declaració de les altres subvencions rebudes, si escau, indicant la procedència, la 
quantitat i la finalitat, segons model de declaració que es podrà descarregar de la web de 
l’Ajuntament (seu electrònica).



Les empreses beneficiaries no podran justificar la despesa de contractació amb altres contractes 
laborals diferents als presentats en el moment de la sol·licitud.

El termini màxim per presentar la documentació justificativa serà de tres mesos a comptar des de 
la data de compliment dels 12 mesos del contracte subvencionat més recent.

En cas de baixa per incapacitat laboral sobrevinguda, la subvenció corresponent al dies de baixa 
serà de dues terceres parts del SMI diari, o de la retribució bruta diària pagada si aquesta és 
inferior al SMI diari, i es dictarà la resolució corresponent de modificació de la subvenció.

En cas de finalització del contracte per baixa voluntària abans de transcorreguts els primers 12 
mesos consecutius del contracte, la subvenció serà proporcional als dies treballats i per l'import 
màxim de dues terceres parts de SMI diari, i es dictarà la resolució corresponent de modificació 
de la subvenció.

En cas que la baixa de la persona contractada sigui per no superació del període de prova o per 
acomiadament, quedarà sense efecte la subvenció atorgada, i es dictarà la resolució 
corresponent de revocació total de la subvenció.

15.2. Justificació LÍNIA3:
Les persones beneficiàries han de presentar, una vegada transcorreguts els 12 primers mesos 
des de la data d'inici de l'activitat empresarial i abans del compliment del termini de 16 mesos 
des de la data d'inici de l’activitat empresarial, la documentació següent:

a) Memòria breu de l’activitat empresarial subvencionada corresponent al primer any, 
segons model segons model que es podrà descarregar de la web de l’Ajuntament (seu 
electrònica).

b) Declaració de les altres subvencions rebudes, si escau, indicant la procedència, la 
quantitat i la finalitat, segons model de declaració que es podrà descarregar de la web de 
l’Ajuntament ( seu electrònica).

c)Rebuts de pagament de les quotes de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors 
Autònoms) dels 12 primers mesos d’activitat empresarial.

d) Relació de documents acreditatius de les activitats i de les despeses realitzades i 
pagades corresponents a la constitució, inici i funcionament de l'activitat subvencionada durant el 
primer any, d'acord amb la relació detallada en el moment de presentar la sol·licitud, adjuntant 
els rebuts o documents bancaris acreditatius del seu pagament.

15.3. Justificació LÍNIA4:
Les persones beneficiàries han de presentar, abans de transcorreguts 6 mesos des de la data 
d’atorgament de la subvenció, la documentació següent:

a) Declaració de les altres subvencions rebudes, si escau, indicant la procedència, la 
quantitat i la finalitat, segons model de declaració que es podrà descarregar de la web de 
l’Ajuntament ( seu electrònica).

b) Documentació que acrediti que l'activitat econòmica continua donada d'alta a la data 
de presentació de la justificació, mitjançant la presentació de la darrera liquidació trimestral de 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o bé de la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda 
(IRPF).

c)Nou quadre d'amortització del préstec que acrediti que l'entitat bancària ha aplicat la subvenció 
abonada a la reducció del principal del préstec.

Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries de les 
subvencions estan obligades a atendre els requeriments d’informació i justificació que els formuli 
l’Ajuntament de Granollers.

El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini 



assenyalat, està regulat en l'Ordenança General de subvencions.

16. Període elegible de les despeses
En funció de la línia a justificar, el període elegible de les despeses serà:

16.1. LÍNIA1 i LÍNIA2: contractació de menors de 30  i majors de 45 anys
La data d’inici dels contractes a justificar haurà d’estar dintre  del període comprés entre el dia 16 
de desembre 2014 i el dia 30 d’octubre de 2015. 

16.2. LÍNIA3: autoocupació de persones desocupades,  per la creació d’una activitat  
empresarial
Les factures de les despeses a justificar hauran d'estar datades en el període comprés entre els 
12 mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat empresarial i el dia de compliment dels 12 
primers mesos posteriors a l'inici de l'activitat empresarial.

16.3. LÍNIA4:  despesa en concepte d’interessos generats per un pr éstec atorgat per una 
entitat 
La data d’inici del préstec no pot ser anterior a l’1 de gener de 2013, i ha d’estar vinculat a 
l’activitat empresarial iniciada.

17. Pagament de la subvenció
La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al 
compte de la persona beneficiària, en el cas que la documentació presentada que justifica la 
subvenció sigui correcta, en el termini màxim de 2 mesos des de la data d’aprovació de la 
justificació per part de la Junta de Govern Local.

En el cas que aquesta documentació no sigui correcta es podrà fer un nou requeriment de 
justificació de la subvenció que implicarà interrompre el còmput del termini per al pagament.

18. Revisió, revocació, modificació i renúncia
L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, 
l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament superin el cost total 
de l’activitat subvencionada o el percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques, així com 
la no justificació adequada de la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació a què el 
beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dintre del termini establert a aquest efecte, 
pot donar lloc a la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en relació amb el seu 
contingut o condicionat, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció.

Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció 
atorgada d'acord amb la quantitat i tipus de despesa justificada, i es dictarà la resolució 
corresponent. 

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

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

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

19. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris 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:
1. Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.



2. Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de 
l’activitat que determinen la concessió de la subvenció.

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

4. Comunicar a la Junta de Govern Local de 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. 

5. 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. 

6. 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.

7. 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.

8. Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Agència Tributària 
(Hisenda), amb l’Ajuntament de Granollers i amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.

9. 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 disponibles a l’apartat 
Sala de Premsa de la web de l’Ajuntament de Granollers.

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la 
subvenció.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions 
previstes a l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al 
pacte setè d'aquest conveni.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de 
documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció 
percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels 
compromisos assumits per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de 
realitzar l'activitat que fonament la concessió de la subvenció. 

g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels 
compromisos assumits per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents 
dels enumerats a l'apartat f), quan es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la 
subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.

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

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la convocatòria i publicar l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i 
al web de l'Ajuntament de Granollers.



TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Autoritzar les despeses, per imports de:

· 45.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària “H160/24112/47000, Subv. Empreses 
Ocupació Joves”, del Pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2015

· 45.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària “H160/24113/47000, Subv. Empreses 
Ocupació majors 45 anys”, del Pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2015

· 40.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària “H160/24110/47000, Subvenció a 
l’Autoocupació”, del Pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2015

· 25.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària “H160/24153/47000, Subv. Empreses 
Iniciatives Empresarials”, del Pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2015

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DEOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DEOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DEOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE    
CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DCATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DCATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DCATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D''''ACCIONS PER A LACCIONS PER A LACCIONS PER A LACCIONS PER A L''''OCUPACIÓ I ELOCUPACIÓ I ELOCUPACIÓ I ELOCUPACIÓ I EL    
DESENVOLUPAMENT LOCAL DINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER ADESENVOLUPAMENT LOCAL DINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER ADESENVOLUPAMENT LOCAL DINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER ADESENVOLUPAMENT LOCAL DINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2012201220122012,,,,    PER IMPORT TOTALPER IMPORT TOTALPER IMPORT TOTALPER IMPORT TOTAL     2222....213213213213,,,,24242424    € MÉS€ MÉS€ MÉS€ MÉS    43434343,,,,90909090    € D€ D€ D€ D''''INTERESSOS LEGALSINTERESSOS LEGALSINTERESSOS LEGALSINTERESSOS LEGALS

1111.... El 12121212    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2012201220122012,,,, l'Ajuntament de Granollers enviava sol·licitud de subvenció al Servei 
d'Ocupació de Catalunya, per un import total de 209209209209....484484484484,,,,78787878    €€€€, per a la realització de 8 programes 
d'experienciació laboral, motivat per la Resolució  EMOResolució  EMOResolució  EMOResolució  EMO////314314314314////2012201220122012,,,,    dededede    8888    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre, per la qual 
s'estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barrisprojecte Treball als barrisprojecte Treball als barrisprojecte Treball als barris, i s'obre la 
convocatòria per a l'any 2012.

2222.... El 12121212    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012, mitjançant Resolució de la directora de Programes del Servei 
d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, s'atorgava a l'Ajuntament de Granollers una subvenció 
de 147147147147....826826826826,,,,03030303    €€€€    per a desenvolupar accions per a l'ocupació i el desenvolupament local per al 
període 2012-2013, en el marc del projecte Treball als BarrisTreball als BarrisTreball als BarrisTreball als Barris. La subvenció atorgada permetia la 
contractació de 10101010    treballadorstreballadorstreballadorstreballadors ////resresresres  a jornada complerta per un període de 6666    mesosmesosmesosmesos, per portar a 
terme 7 programes d'experienciació laboral:

NOM DEL PROGRAMA DNOM DEL PROGRAMA DNOM DEL PROGRAMA DNOM DEL PROGRAMA D ''''EXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓ     
LABORALLABORALLABORALLABORAL

Nº CONTRACTESNº CONTRACTESNº CONTRACTESNº CONTRACTES     
APROVATSAPROVATSAPROVATSAPROVATS

SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ     
ATORGADAATORGADAATORGADAATORGADA

Dinamització comercial al barri Congost 1 15.414,66 €

Dinamització comunitària al barri Congost 1 15.414,66 €

Mediació veïnal al barri Congost 1 15.414,66 €

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

Suport a serveis socials d'atenció primària 1 15.414,66 €

Alfabetització al barri del Congost 2 30.829,32 €

Millora de l'espai públic i l'accessibilitat al barri Congost 3 39.923,41 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::            10101010 147147147147....826826826826,,,,03030303    €€€€

3333.... El 18181818    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, l'Ajuntament de 
Granollers acceptava dita subvenció.

4444.... El projecte Treball als Barris 2012 es va iniciar el 14141414    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012    i va finalitzar el 17171717    



dddd''''agost deagost deagost deagost de    2013201320132013.... Els set programes d'experienciació laboral aprovats es van portar a terme sense 
incidències.

5555.... La justificació econòmica de les accions es va aprovar a la Junta de Govern Local del dia    15151515    
dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2013201320132013. En aquest punt, vam detectar que en determinades accions no s'havia arribat a 
gastar el 100% de l'import atorgat per part del SOC, la qual cosa comportava que s'hagués de 
renunciar a aquests diners no gastats ni justificatsaquests diners no gastats ni justificatsaquests diners no gastats ni justificatsaquests diners no gastats ni justificats.. L'import total a renunciar, d'acord amb els 
nostres càlculs, era de 3333....163163163163,,,,48484848    €€€€, que es desglossaven de la manera següent:

NOM  DEL PROGRAMA DNOM  DEL PROGRAMA DNOM  DEL PROGRAMA DNOM  DEL PROGRAMA D ''''EXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓ     
LABORALLABORALLABORALLABORAL

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
ATORGATATORGATATORGATATORGAT

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
JUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICAT

IMPORT AIMPORT AIMPORT AIMPORT A     
RENUNCIARRENUNCIARRENUNCIARRENUNCIAR

Dinamització comercial al barri Congost 15.414,66 € 15.339,19 € 75,47 €

Dinamització comunitària al barri Congost 15.414,66 € 12.785,28 € 2.629,38 €

Mediació veïnal al barri Congost 15.414,66 € 15.414,66 € 0,00 €

Dinamització de la gent gran del barri Congost 15.414,66 € 15.339,19 € 75,47 €

Suport a serveis socials d'atenció primària 15.414,66 € 15.414,66 € 0,00 €

Alfabetització al barri del Congost 30.829,32 € 30.446,16 € 383,16 €

Millora de l'espai públic i l'accessibilitat al barri Congost 39.923,41 € 39.923,41 € 0,00 €

TOTAL 147147147147....826826826826,,,,03030303    €€€€ 144144144144....662662662662,,,,55555555    €€€€ 3333....163163163163,,,,48484848    €€€€

6666.... Atès que    SOC havia procedit a ingressar la totalitat de la subvenció atorgada durant el primer 
semestre de 2013, la renúncia d'aquests 3333....163163163163,,,,48484848    €€€€ comportava el reintegrament d'aquest import 
al SOC, el qual va tenir lloc el dia 8888    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2013201320132013. 

7777.... Efectuada la revisió de la documentació justificativa econòmica, per part de l'equip tècnic del 
Servei de Verificació Administrativa i Justificació Econòmica del SOC, es detecten incidències en 
relació a dues de les accions portades a terme: “Millora de lMillora de lMillora de lMillora de l''''espai públic i lespai públic i lespai públic i lespai públic i l''''accessibilitat al barriaccessibilitat al barriaccessibilitat al barriaccessibilitat al barri    
del Congostdel Congostdel Congostdel Congost” (exp. BLBBLBBLBBLB----080080080080////12121212----05050505----03030303) i “ Dinamització comunitària al barri del CongostDinamització comunitària al barri del CongostDinamització comunitària al barri del CongostDinamització comunitària al barri del Congost” (exp. 
BLBBLBBLBBLB----080080080080////12121212----05050505----01010101).

8888.... Pel que fa a l'acció “Millora de l'espai públic i l'accessibilitat al barri del Congost”, el SOC ha 
detectat una incidència amb el grup de cotització a la Seguretat Social amb que es va contractar 
als tres treballadors participants a l'acció. La Resolució d'inici de revocació parcial ens arribà el 
dia 1111    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014    (registre d'entrada    23232323....457457457457), i davant d'aquesta no vam presentar 
al·legacions. L'import a revocar, d'acord amb la Resolució final de revocació que ens ha arribat en 
data 16161616    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015 (registre d'entrada 2222....742742742742), és de 1111....188188188188,,,,01010101    €€€€ més 23232323,,,,56565656    €€€€    d'interessos 
legals.

9999.... Pel que fa a l'acció “Dinamització comunitària al barri del Congost”, el SOC ens comunica que no 
són imputables a la subvenció els dies de vacances no efectuats per part d'un treballador que es 
va donar de baixa voluntària del projecte. La Resolució d'inici de revocació parcial ens arribà el 
dia 17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014 (registre d'entrada 24242424....544544544544), i davant d'aquesta tampoc vam 
presentar al·legacions. L'import a revocar, d'acord amb la Resolució final de revocació que ens ha 
arribat el dia 19191919    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015    (registre d'entrada 3333....041041041041), és de 1111....025025025025,,,,23232323    €€€€ més 20202020,,,,34343434    €€€€ 
d'interessos legals.

10101010.... Pel que fa a la resta d'accions, el dia 17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014 ens arribava notificació dels 
expedients d'acceptació de les renúncies efectuades per a les accions “Dinamització comercial al 
barri del Congost” (registre d'entrada 24242424....548548548548), “Dinamització de la gent gran del barri 
Congost” (registre d'entrada 24242424....542542542542) i “Alfabetització al barri del Congost” (registre d'entrada 
24242424....550550550550). De les accions “Mediació veïnal al barri Congost” i “Suport a serveis socials d'atenció 
primària” no ens ha arribat cap notificació, atès que en el seu cas no fou necessari renunciar a cap 
import. 

11111111.... Vist l'informe, de data 4444    de març dede març dede març dede març de    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa acceptar els dos expedients de revocació parcial 



engegats per part del SOC.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar els expedients de revocació parcialAcceptar els expedients de revocació parcialAcceptar els expedients de revocació parcialAcceptar els expedients de revocació parcial de les accions “Millora de l'espai públic i 
l'accessibilitat al barri del Congost” (exp. BLBBLBBLBBLB----080080080080////12121212----05050505----03030303) i “Dinamització comunitària al barri del 
Congost” (exp. BLBBLBBLBBLB----080080080080////12121212----05050505----01010101), incloses a la convocatòria 2012 del Programa de suport als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris, regulada 
per llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////314314314314////2012201220122012,,,,    dededede    8888    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre....    

SegonSegonSegonSegon.- Realitzar l'ingrés de l'import total revocat,    2222....257257257257,,,,14141414    €€€€    (desglossats en    2222....213213213213,,,,24242424    €€€€    més 43434343,,,,90909090    €€€€ 
d'interessos legals), al compte corrent restringit d'ingressos del Servei d'Ocupació de Catalunya (CIF 
Q0801272F), de "la Caixa":    2100 1183 35 02001356362100 1183 35 02001356362100 1183 35 02001356362100 1183 35 0200135636    ((((IBAN ESIBAN ESIBAN ESIBAN ES3521001183350200135636352100118335020013563635210011833502001356363521001183350200135636 )))), fent-hi 
constar expressament les dades següents: 

- l'entitat que fa l'ingrés    ((((Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers ))))
- el nom del projecte    ((((Treball als barrisTreball als barrisTreball als barrisTreball als barris     2012201220122012))))
- el número d'expedient ((((BLBBLBBLBBLB----080080080080////12121212))))
- i el programa i tipus d'acció concret que dóna lloc a l'ingrés    ((((Programes dProgrames dProgrames dProgrames d ''''experienciacióexperienciacióexperienciacióexperienciació ....    
Accions ocupacionals i professionalsAccions ocupacionals i professionalsAccions ocupacionals i professionalsAccions ocupacionals i professionals ).).).).

TercerTercerTercerTercer.- Notificar-ho al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i als Serveis de 
Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de l 'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESISTIMENT DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESISTIMENT DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESISTIMENT DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL DESISTIMENT DE L''''EXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓ    
PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELSPER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELSPER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELSPER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS    
EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEEQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEEQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEEQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT    
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRAMITACIÓ ORDINÀRIASUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRAMITACIÓ ORDINÀRIASUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRAMITACIÓ ORDINÀRIASUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 10 de febrer de 2015, 
es va iniciar  l'expedient licitatori, es va autoritzar la despesa i es va declarar la plurianualitat del 
contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al 
Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers a adjudicar mitjançant procediment 
obert subjecte a regulació harmonitzada  a executar-se durant els exercicis 2015 a 2017 ( 24 mesos)  
per un import de 161.487,60 euros més 33.912,40 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
195.400,00 euros.

D'acord amb l'article 142 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, l'anunci de licitació 
es va enviar a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) el 13 de febrer de 2015 i es va 
publicar el  18 de febrer de 2015.També es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) amb data 24 
de febrer de 2015 i finalment al Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) amb data 25 de 
febrer de 2015, així com en el perfil del contractant i en el e-tauler de la web municipal.

En l'anunci de licitació es va establir un termini per a presentació d 'ofertes fins el 30 de març de 2015.

Durant el termini de presentació d'ofertes, es detecta una errada en l'annex 5 del plec de prescripcions 
tècniques que fa referència a la subrogació de personal que afecta directament al preu màxim de 
licitació, essent aquest últim inferior al cost de subrogació de personal .



Per aquest motiu,  el coordinador tècnic de centres cívics  ha emès un informe  de data 13 de març de 
2015, en el qual proposa desistir del procés licitatori davant la impossibilitat de subsanar les 
deficiències detectades en els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen 
aquesta licitació.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

Llei de contractes del sector públic, pel que fa al desistiment del procediment endegat i l'inici del 
nou procediment de licitació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Desistir del procediment licitatori relatiu a la contractació de la prestació del servei de 
neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de 
Granollers, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Publicar aquest desistiment al Diari Oficial de la Unió Europea  (DOUE), al  Butlletí Oficial de 
l'Estat (BOE), al Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al perfil del contractant i al 
e-tauler de la web municipal.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, per tal que s'anul.lin 
els documents comptables a continuació indicats:
Exercici 2015: números 1090, 1092, 1093, 1094, 1098 i 1101
Exercici 2016: números 1103, 1104, 1105, 1107, 1108 i 1109
Exercici 2017: números 1128, 1129, 1130, 1131, 1132 i 1133

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE    
SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEU,,,,    DADES IDADES IDADES IDADES I    
ACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DEL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES,,,,    LOTLOTLOTLOT    1111    
SERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXESSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXESSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXESSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXES,,,,        FORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMB    
LLLL''''EMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑA ,,,,SSSS....AAAA....UUUU....

1.- Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 1446/10  que va tenir lloc el dia 29 de novembre de 2010 es va 
adjudicar definitivament a l' empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A-82018474 el 
contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de telecomunicacions de veu, dades i 
accès a Internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus organismes,lot 1 Servei de veu i dades, 
basats en infraestructures fixes per un import total màxim de 423.708,00 euros més 76.267,44 euros 
en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 499.975,44 euros,i amb un termini d'execució de 24 
mesos a partir de la formalització,amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos, mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària.

2._La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data de 23 d'abril de 2013 va acordar la 
modificació i aprovar la pròrroga del contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés 
a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en 
infraestructures fixes amb efectes1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013 amb l'empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U, per un import de 154.464,06 euros més 32.437,45 euros en 
concepte d'IVA, fent un total de 186.901,51 euros.

3._La Junta de Govern Local en data de 4 de març de 2014 es va aprovar la pròrroga del contracte de 
serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes amb efectes1 de gener de 
2014 fins el 31 de setembre de 2013 amb l'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF 



A-82018474  per un import de 115.848,04 euros més 24.328,09 euros en concepte d'IVA (21%), fent 
un total de 140.176,13 euros.

4._La Junta de Govern Local en data de 2 de setembre de 2014 es va aprovar la pròrroga del 
contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes amb 
efectes 1 d'octubre de 2014 fins el 31 de desembre de 2014 amb l'empresa TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A-82018474  per un import de 38.616,02 euros més 8.109,36 euros en 
concepte d'IVA (21%), fent un total de 46.725,38 euros.

5._Atès l'informe favorable emès pel Cap del servei d'Informació i Comunicació,el servei de 
telecomunicacions de telefonia mòbil i fixe, es necessari per el bon funcionament de l'administració, 
per la qual cosa i atenent la impossibilitat de disposar de tota la documentació relativa a les 
condicions tècniques que han de regir aquest contracte, es imprescindible tramitar la pròrroga forçosa 
del contracte de serveis per la prestació del servei de telecomunicacions de veu,dades i accés a 
internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, d' infrastructures mòbils i fixes, amb les 
mateixes condicions pactades d'acord amb la petició expressa de l' empresa Telefonica de España 
SAU, i la necessitat de seguir prestant aquest servei per part de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes.

6._L' empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U.ha presentat un escrit en  data 2 de març de 2015 i 
registre d' entrada núm. 2015003882  indicant el seu interès en prorrogar forçosament el contracte, 
amb les mateixes condicions establertes en el contracte actual .

7._D'acord amb l'informe favorable emès pel Cap del servei d'Informació i Comunicació,  de data  2 de 
març de 2015, es considera oportú prorrogar forçosament el contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes, per un import de 115.848,04 
euros més 24.328,09 euros (21%IVA) fent un total de 140.176,13 euros i amb efectes des de l' 1 de 
gener de 2015 fins que s'adjudiqui la nova licitació, per un període màxim fins el 30 de setembre de 
2015, amb la següent imputació pressupostària:

Ajuntament H314.92040.22200       127.870,74 €
Patronat Museu H435.33320.22200          2.912,40  €
Granollers Escena          6.331,73  €
Granollers Promocions          3.061,26  €

---------------------------
Total..........................................          140.176,13€

D'acord amb la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació dels 
registre comptable de factures en el sector públic, a partir del 15 de gener del 2015 totes les factures 
d'imports superiors a 5.000 euros (IVA inclòs) seran emeses en format electrònic.

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

Article 10 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 als contractes de serveis .
Article 23  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-      Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infrastructures fixes, amb efectes 1 de gener de 
2015 fins que s'adjudiqui la nova licitació, per un període màxim fins el 30 de setembre de 2015 , 
formalitzat amb l'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A- 82018474 per un import  
màxim de 115.848.04 euros més 24.328,09  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
140.176.13 euros,  amb càrrec a les partides pressupostàries i els imports a continuació indicats :



 
Ajuntament H314.92040.22200       127.870.74  €
Patronat Museu H435.33320.22200           2.912.40 €
Granollers Escena           6.331,73 €
Granollers Promocions           3.061.26 €

---------------------------
Total..........................................         140.176.13 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de la pròrroga forçosa del contracte del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes per un import màxim de 
115.848.04 euros més 24.328,09  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 140.176,13 
euros.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables ADRC  amb càrrec a les partides pressupostàries 
indicades en el primer punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 90/2010 formalitzat amb data  1 de 
gener de 2013.

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

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

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE    
SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEU,,,,    DADES IDADES IDADES IDADES I    
ACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DELACCÉS A INTERNET DEL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES,,,,    LOTLOTLOTLOT    2222    
SERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILSSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILSSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILSSERVEI DE VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES MÒBILS,,,,    FORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMB    
LLLL''''EMPRESATELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA ,,,,SSSS....AAAA....UUUU....

1.- Mitjançant  resolució d' Alcaldia núm. 1446/10 de data 29 de novembre de 2010, es va adjudicar 
definitivament a l' empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125, el 
contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de telecomunicacions  de veu, dades i 
accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades 
basats en infraestructures mòbils, per un import total màxim de 75.367,92 euros més 13.566,23 euros 
en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 88.934,15 euros i amb un termini d'execució de 24 
mesos a partir de la formalització,amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària.

2.-La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data de 26 de març de 2013 va acordar aprovar 
la pròrroga del contracte del servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' 
Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures 
mòbils, amb efectes 1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013 amb l'empresa TELEFÓNICA 



MÓVILES ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125,per un import de 37.683,96 euros més 7.913,63 
euros en concepte d'IVA, fent un total de 45.597,59 euros.

3.- La  Junta de Govern Local en data de 4 de març de 2014 es va aprovar la pròrroga del contracte 
del servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els 
seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures mòbils, amb efectes de l'1 de 
gener de 2014 fins 30 de setembre de 2014 formalitzat amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA,S.A.U.  amb CIF A-78923125 per un import màxim de 28.262,96 euros més 5.935,22 euros 
en concepte d'IVA (21%),el que fa un total de 34.198,18 euros 

4._La Junta de Govern Local en data de 9 de setembre de 2014 es va aprovar la pròrroga del 
contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures móvils amb 
efectes 1 d'octubre de 2014 fins el 31 de desembre de 2014 amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES 
DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A-78923125 per un import de 9.420,99 euros més 1.978,41 euros en 
concepte d'IVA (21%), fent un total de 11.399,40 euros.

5._Atès l'informe favorable emès pel Cap del servei d'Informació i Comunicació,el servei de 
telecomunicacions de telefonia mòbil i fixe, es necessari per el bon funcionament de l'administració, 
per la qual cosa i atenent la impossibilitat de disposar de tota la documentació relativa a les 
condicions tècniques que han de regir aquest contracte, es imprescindible tramitar la pròrroga forçosa 
del contracte de serveis per la prestació del servei de telecomunicacions de veu,dades i accés a 
internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, d' infrastructures mòbils i fixes, amb les 
mateixes condicions pactades d'acord amb la petició expressa de l' empresa Telefonica Móviles de 
España SAU, i la necessitat de seguir prestant aquest servei per part de l'Ajuntament de Granollers i 
els seus organismes.

6._L' empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,S.A.U. ha presentat un escrit en  data 02 de març de 
2015 i registre d' entrada núm. 2015003880 indicant el seu interès en prorrogar forçosament el 
contracte , amb les mateixes condicions establertes en el contracte actual .

7._D'acord amb l'informe favorable emès pel Cap del servei d'Informació i Comunicació,  de data 2 de 
març de 2015, es considera oportú prorrogar forçosament el contracte de serveis de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures mòvils, per un import de 28.262,97 
euros més 5.935,22 euros (21%IVA) fent un total de 34.198,19 euros, fins que s'adjudiqui la nova 
licitació, per un període màxim fins el 30 de setembre de 2015, amb efectes des de l' 1 de gener de 
2015 , amb la següent imputació pressupostària:

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
Partida pressupostària Descripció Import 

H100 92000 22200 TELÈFON ÀREA GOVERN I ECONOMIA 2.000.01
H111 91210 22200 TELÈFON CONSISTORI 6.925.17
H160 24100 22200 TELÈFON PROMOCIÓ ECONÒMICA 375,00
H200 92070 22200 TELÈFON PLANIF. I CIUTADANA 1.198,14
H260 92020 22200 TELÈFON SUPORT INFORMÀTIC 1.100,01
H302 15001 22200 TELÈFON DIR. I ADMIN. TERRITORI 1.160,01
H310 16902 22200 TELÈFON GRAL. SERVEIS, V.P. I 

MOBILITAT
1.324,50

H312 15322 22200 TELÈFON U.O.S. 1.312,50
H314 92040 22200 TELÈFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 9.637,50
H320 13000 22200 TELÈFON GRAL. SEGURETAT 

CIUTADANA
1.550,01

H350 17000 22200 TELÈFON MEDI AMBIENT 937,50
H410 32001 22200 TELÈFON GRAL.EDUCACIÓ 1.149,99
H420 34000 22200 TELÈFON ADMIN.ESPORTS 2.625,00
H430 33000 22200 TELÈFON ADMIN. CULTURA I 

COMUNICACIÓ
1.400,01

H431 33811 22200 TELÈFON COMISSIÓ FESTA MAJOR 489,99



H450 31100 22200 TELÈFON SALUT PUBLICA I CONSUM 825,00
                                                                                                    Total Ajuntament                   34.010,34

H435 33320 22200 TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU 93,85
H436 33330 22200 TELEFON LA TELA 94,00

                                                                                                  Total Museu                     187,85

  TOTAL     34.198,19 euros

D'acord amb la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació dels 
registre comptable de factures en el sector públic, a partir del 15 de gener del 2015 totes les factures 
d'imports superiors a 5.000 euros (IVA inclòs) seran emeses en format electrònic.

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

Article 10 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 als contractes de serveis .
Article 23  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-      Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infrastructures mòvils, amb efectes 1 de gener de 
2015 fins que s'adjudiqui la nova licitació, per un període màxim fins el 30 de setembre de 2015,  
formalitzat amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A- 78923125 per un 
import  màxim de 28.262,97 euros més 5.935,22  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
34.198,19 euros,  amb càrrec a les partides pressupostàries i els imports a continuació indicats :
 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
Partida pressupostària Descripció Import 

H100 92000 22200 TELÈFON ÀREA GOVERN I ECONOMIA 2.000.01
H111 91210 22200 TELÈFON CONSISTORI 6.925.17
H160 24100 22200 TELÈFON PROMOCIÓ ECONÒMICA 375,00
H200 92070 22200 TELÈFON PLANIF. I CIUTADANA 1.198,14
H260 92020 22200 TELÈFON SUPORT INFORMÀTIC 1.100,01
H302 15001 22200 TELÈFON DIR. I ADMIN. TERRITORI 1.160,01
H310 16902 22200 TELÈFON GRAL. SERVEIS, V.P. I 

MOBILITAT
1.324,50

H312 15322 22200 TELÈFON U.O.S. 1.312,50
H314 92040 22200 TELÈFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS 9.637,50
H320 13000 22200 TELÈFON GRAL. SEGURETAT 

CIUTADANA
1.550,01

H350 17000 22200 TELÈFON MEDI AMBIENT 937,50
H410 32001 22200 TELÈFON GRAL.EDUCACIÓ 1.149,99
H420 34000 22200 TELÈFON ADMIN.ESPORTS 2.625,00
H430 33000 22200 TELÈFON ADMIN. CULTURA I 

COMUNICACIÓ
1.400,01

H431 33811 22200 TELÈFON COMISSIÓ FESTA MAJOR 489,99
H450 31100 22200 TELÈFON SALUT PUBLICA I CONSUM 825,00

                                                                                                    Total Ajuntament                   34.010,34

H435 33320 22200 TELEFON ADMINISTRACIO MUSEU 93,85
H436 33330 22200 TELEFON LA TELA 94,00

                                                                                                  Total Museu                     187,85



  TOTAL  34.198,19 euros

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de la pròrroga forçosa del contracte del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures mòbils per un import màxim de 
28.262,97 euros més 5.935,22  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 34.198,19 euros.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables ADRC  amb càrrec a les partides pressupostàries 
indicades en el primer punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 90/2010 formalitzat amb data  1 de 
gener de 2013.

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ    
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    L’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENT     
D’IGUALADAD’IGUALADAD’IGUALADAD’IGUALADA ,,,,    L’AJUNTAMENT DE MANRESAL’AJUNTAMENT DE MANRESAL’AJUNTAMENT DE MANRESAL’AJUNTAMENT DE MANRESA,,,,    L’AJUNTAMENT DE MATARÓL’AJUNTAMENT DE MATARÓL’AJUNTAMENT DE MATARÓL’AJUNTAMENT DE MATARÓ,,,,    L’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENTL’AJUNTAMENT     
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LADE VILAFRANCA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LADE VILAFRANCA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LADE VILAFRANCA DEL PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA    
DEFINICIÓ DELS REQUISITS I LA IMPLEMENTACIÓ EN FASE DE PROVES D’UNADEFINICIÓ DELS REQUISITS I LA IMPLEMENTACIÓ EN FASE DE PROVES D’UNADEFINICIÓ DELS REQUISITS I LA IMPLEMENTACIÓ EN FASE DE PROVES D’UNADEFINICIÓ DELS REQUISITS I LA IMPLEMENTACIÓ EN FASE DE PROVES D’UNA    
PLATAFORMA TECNOLÒGICA QUE PERMETI LA GESTIÓ MUNICIPAL AMB TÈCNIQUESPLATAFORMA TECNOLÒGICA QUE PERMETI LA GESTIÓ MUNICIPAL AMB TÈCNIQUESPLATAFORMA TECNOLÒGICA QUE PERMETI LA GESTIÓ MUNICIPAL AMB TÈCNIQUESPLATAFORMA TECNOLÒGICA QUE PERMETI LA GESTIÓ MUNICIPAL AMB TÈCNIQUES    
AVANÇADESAVANÇADESAVANÇADESAVANÇADES

Que la Diputació de Barcelona té entre les seves funcions la de proporcionar suport als municipis i 
compta amb una llarga experiència en la prestació de serveis TIC en àmbits com la presència 
institucional a internet, la comptabilitat, el padró d’habitants, etc.

La Diputació de Barcelona està interessada a explorar i a desenvolupar el concepte de SmartRegion, 
entès com un conjunt de solucions tecnològiques i organitzatives per a la gestió intel·ligent de l’espai 
urbà i dels serveis que s’hi desenvolupen. Amb aquesta finalitat, veu la necessitat d’ampliar els 
serveis que proporciona als municipis amb el desenvolupament d’una plataforma integrada, amb el 
corresponent conjunt d’equips, xarxes, programes, processos, aplicacions i la resta de sistemes 
necessaris, a fi que els ajuntaments de la seva demarcació puguin gestionar la informació de manera 
més eficient.



Que l'Ajuntament de Granollers està interessada en participar en el projecte pilot de la plataforma 
tecnològica integrada de gestió urbana proposada per la Diputació de Barcelona.

Que la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú consideren convenient la formalització d'un conveni de col·laboració 
amb l'objecte d'establir un marc de col·laboració entre totes les parts per definir i desenvolupar una 
plataforma tecnològica integrada de gestió urbana.

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

I. De conformitat al punt 3 de l'acord del Ple de 11 de juny de 2011 es delega a la Junta de Govern 
Local com a òrgan competent per aprovar els convenis amb organismes públics .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar l'esborrany de Conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament d'Igualada, l'Ajuntament de Manresa, l'Ajuntament 
de Mataró, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
definició dels requisits i la implementació en fase de proves d'una plataforma tecnològica que permeti 
la gestió municipal amb tècniques avançades,,,, que a continuació es transcriu literalment:

"Conveni de col·laboració entre la Diputació de BarcelonaConveni de col·laboració entre la Diputació de BarcelonaConveni de col·laboració entre la Diputació de BarcelonaConveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,,,,    l’Ajuntament de Granollersl’Ajuntament de Granollersl’Ajuntament de Granollersl’Ajuntament de Granollers,,,,    l’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntamentl’Ajuntament     
d’Igualadad’Igualadad’Igualadad’Igualada ,,,,    l’Ajuntament de Manresal’Ajuntament de Manresal’Ajuntament de Manresal’Ajuntament de Manresa,,,,    l’Ajuntament de Mataról’Ajuntament de Mataról’Ajuntament de Mataról’Ajuntament de Mataró,,,,    l’Ajuntament de Vilafranca dell’Ajuntament de Vilafranca dell’Ajuntament de Vilafranca dell’Ajuntament de Vilafranca del    
Penedès i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la definició dels requisits i la implementació enPenedès i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la definició dels requisits i la implementació enPenedès i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la definició dels requisits i la implementació enPenedès i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la definició dels requisits i la implementació en    
fase de proves d’una plataforma tecnològica que permeti la gestió municipal amb tècniquesfase de proves d’una plataforma tecnològica que permeti la gestió municipal amb tècniquesfase de proves d’una plataforma tecnològica que permeti la gestió municipal amb tècniquesfase de proves d’una plataforma tecnològica que permeti la gestió municipal amb tècniques    
avançadesavançadesavançadesavançades

ENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENEN

Diputació de BarcelonaDiputació de BarcelonaDiputació de BarcelonaDiputació de Barcelona, representada pel Diputat president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies, Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, assistit pel secretari delegat, Sr. Albert 
Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de la presidència de la corporació núm. 
12577/2013, de data 16 de desembre, i publicat al BOPB de data 20 de gener de 2014. 

Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers, representat pel seu alcalde, Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, assistit per la 
secretària Sra. M. Àngels Badia Busquets.

Ajuntament d’IgualadaAjuntament d’IgualadaAjuntament d’IgualadaAjuntament d’Igualada, representat pel seu alcalde, Il·lm. Sr. Marc Castells Berzosa, assistit pel 
secretari Sr. Sebastià Membrado García.

Ajuntament de ManresaAjuntament de ManresaAjuntament de ManresaAjuntament de Manresa, representat pel seu alcalde, Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, assistit pel 
secretari Sr. José Luis González Leal.

Ajuntament de MataróAjuntament de MataróAjuntament de MataróAjuntament de Mataró , representat pel seu alcalde, Il·lm. Sr.Joan Mora Bosch, assistit pel secretari Sr. 
Manuel Monfort Pastor.

Ajuntament de Vilafranca del PenedèsAjuntament de Vilafranca del PenedèsAjuntament de Vilafranca del PenedèsAjuntament de Vilafranca del Penedès, representat pel seu alcalde, Il·lm. Sr. Pere Regull Riba, 
assistit pel secretari Sr. Francesc Giralt Fernández.

Ajuntament de Vilanova i la GeltrúAjuntament de Vilanova i la GeltrúAjuntament de Vilanova i la GeltrúAjuntament de Vilanova i la Geltrú, representat per la seva alcaldessa, Il·lma. Sra. Maria 
NeusLloveras Massana, assistida pel secretari Sr. Isidre Martí Sardà.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓ



I.- La Diputació de Barcelona té entre les seves funcions la de proporcionar suport als municipis i 
compta amb una llarga experiència en la prestació de serveis TIC en àmbits com la presència 
institucional a internet, la comptabilitat, el padró d’habitants, etc.

La Diputació de Barcelona està interessada a explorar i a desenvolupar el concepte de SmartRegion, 
entès com un conjunt de solucions tecnològiques i organitzatives per a la gestió intel·ligent de l’espai 
urbà i dels serveis que s’hi desenvolupen. Amb aquesta finalitat, veu la necessitat d’ampliar els 
serveis que proporciona als municipis amb el desenvolupament d’una plataforma integrada, amb el 
corresponent conjunt d’equips, xarxes, programes, processos, aplicacions i la resta de sistemes 
necessaris, a fi que els ajuntaments de la seva demarcació puguin gestionar la informació de manera 
més eficient.

El desenvolupament d’una solució tecnològica d’aquestes característiques està fortament vinculada a 
l’activitat municipal i només es pot conceptualitzar tenint en compte les necessitats reals dels 
ajuntaments.

II.- Els ajuntaments de Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la 
Geltrú han manifestat el seu interès per adoptar solucions tecnològiques de gestió als respectius 
municipis i la voluntat de col·laborar entre ells per definir els instruments que s’ajustin més bé a la 
realitat municipal.

III.- Els esmentats ajuntaments manifesten la seva disponibilitat a pilotar els serveis que es vagin 
definint i a connectar sistemes propis a la plataforma conjunta a mesura que el seu desenvolupament 
ho permeti.

Per tot això, totes les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, 
formalitzen aquest Conveni, que se signa per  desenvolupar el projecte pilot de la plataforma 
tecnològica integrada de gestió urbana d’acord amb els següents

PACTESPACTESPACTESPACTES    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    ObjecteObjecteObjecteObjecte

El present Conveni té per objecte establir un marc de col·laboració exclusiu entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament d’Igualada,  l’Ajuntament de Manresa, 
l’Ajuntament de Mataró, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
per definir i desenvolupar una plataforma tecnològica integrada de gestió urbana.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Àmbit territorialÀmbit territorialÀmbit territorialÀmbit territorial

L’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni el formen els sis municipis participants: Granollers, Igualada, 
Manresa, Mataró, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Contingut de la col·laboracióContingut de la col·laboracióContingut de la col·laboracióContingut de la col·laboració

Les Parts determinaran els àmbits específics en els quals es centrarà inicialment la prova i la 
temporització detallada de les actuacions.

La prova es farà en equips de la Diputació de Barcelona. Les Parts establiran els requisits d’accés i 
intercanvi d’informació, de manera que es garanteixi la confidencialitat de les dades i la no 
interferència en els sistemes de gestió municipals operatius .



QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Compromisos de les PartsCompromisos de les PartsCompromisos de les PartsCompromisos de les Parts

La Diputació de Barcelona es compromet a:

1. Posar a disposició de les Parts l’equipament informàtic necessari per a la implementació del 
programari que es requereixi per al desenvolupament de la prova i a facilitar l’accés als tècnics dels 
municipis participants d’acord amb les autoritzacions d’accés que s’estableixin .

Cada ajuntament es compromet a:

1. Facilitar la col·laboració dels departaments municipals implicats en el projecte . 

2. Aportar la informació adient dels àmbits específics determinats, necessària per posar en marxa el 
sistema.

3. Facilitar la connexió dels sistemes de recollida de dades que calgui integrar a la plataforma 
tecnològica.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    FinançamentFinançamentFinançamentFinançament

Gratuït. 

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Comissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguiment

Amb la finalitat de coordinar l’execució de les tasques necessàries per assolir els objectius del 
Conveni, es constituirà una Comissió de Seguiment integrada per dos representants de la Diputació 
de Barcelona i un de cada ajuntament.

Durant la vigència del present Conveni, la Comissió de Seguiment es reunirà de forma ordinària un 
cop al mes. A les reunions, cada representant podrà anar acompanyat d’una persona que aporti 
assessorament tècnic, si escau.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Propietat dels equips i les dadesPropietat dels equips i les dadesPropietat dels equips i les dadesPropietat dels equips i les dades

Els equipaments i el programari que pugui aportar cada Part romandran de la seva propietat, excepte 
si se’n fa explícitament una cessió per escrit . 

La plataforma tecnològica que es pugui desenvolupar serà propietat de la Diputació de Barcelona. 

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-    ConfidencialitatConfidencialitatConfidencialitatConfidencialitat

Les Parts acorden mantenir absoluta confidencialitat sobre la informació intercanviada, per qualsevol 
mitjà, en relació amb l’objecte d’aquest Conveni.

Aquesta obligació no suposa cap restricció per a les Parts per complir amb les obligacions legals o 
mandats de qualsevol tribunal o entitat governamental.

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    ModificacionsModificacionsModificacionsModificacions

El present Conveni podrà ser modificat per acord de totes les Parts. Qualsevol modificació quedarà 
recollida per escrit en una addenda.

DesèDesèDesèDesè.-.-.-.-    VigènciaVigènciaVigènciaVigència



La vigència d’aquest Conveni s’iniciarà a la data de la seva signatura i serà efectiu fins al 31 de 
desembre de 2015, o fins que es produeixi alguna de les causes previstes per a la seva finalització 
anticipada. 

El Conveni podrà ser prorrogat per acord tàcit de les Parts, si en els dos mesos anteriors a la seva 
extinció no es manifesta el contrari.

OnzèOnzèOnzèOnzè....    –Causes de resolució–Causes de resolució–Causes de resolució–Causes de resolució

El present Conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva vigència en els 
supòsits següents:  

- per mutu acord 
- per incompliment de les obligacions establertes en aquest Conveni per qualsevol de les parts
- per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o a la finalitat prevista en el Conveni
- perqualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent

La manca de continuïtat o cessament per part d’un o diversos ajuntaments no comportarà 
necessàriament l’extinció del Conveni. Si es produeix aquesta circumstància, la resta de Parts estaran 
facultades per decidir sobre la continuïtat de les actuacions objecte d’aquest Conveni .

DotzèDotzèDotzèDotzè.-.-.-.-    Règim jurídic i jurisdicció competentRègim jurídic i jurisdicció competentRègim jurídic i jurisdicció competentRègim jurídic i jurisdicció competent

Aquest Conveni té naturalesa administrativa. 

Les controvèrsies que es puguin plantejar en relació amb la interpretació, el compliment, la 
modificació, efectes o l’extinció del Conveni s’intentaran resoldre per mutu acord de les parts . 

No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resoldre les qüestions 
litigioses que puguin sorgir de la interpretació o compliment, d’acord amb les previsions contingudes a 
l’article 10.1.g) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa.  

I, com a prova de conformitat, les Parts signen aquest Conveni, en la data i lloc que tot seguit 
s’indiquen."

SegonSegonSegonSegon.... Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni a 
què fa referència l'acord anterior.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament d'Igualada, l'Ajuntament de 
Manresa, l'Ajuntament de Mataró, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE L''''ICIO PER A LA CONSTRUCCIÓICIO PER A LA CONSTRUCCIÓICIO PER A LA CONSTRUCCIÓICIO PER A LA CONSTRUCCIÓ    
DDDD''''EDIFICI PLURIFAMILIAR DEEDIFICI PLURIFAMILIAR DEEDIFICI PLURIFAMILIAR DEEDIFICI PLURIFAMILIAR DE    16161616    HABITATGESHABITATGESHABITATGESHABITATGES ,,,,    1111    LOCAL EN PLANTA BAIXALOCAL EN PLANTA BAIXALOCAL EN PLANTA BAIXALOCAL EN PLANTA BAIXA,,,,    42424242    PLACESPLACESPLACESPLACES    
DDDD''''APARCAMENT IAPARCAMENT IAPARCAMENT IAPARCAMENT I    22222222    TRASTERS ENTRASTERS ENTRASTERS ENTRASTERS EN    2222    PLANTES SOTERRANI ALS CARRER JOSEP IRLAPLANTES SOTERRANI ALS CARRER JOSEP IRLAPLANTES SOTERRANI ALS CARRER JOSEP IRLAPLANTES SOTERRANI ALS CARRER JOSEP IRLA,,,,    1111----3333,,,,    
JOAN PRIMJOAN PRIMJOAN PRIMJOAN PRIM ,,,,    8888----14141414    I FRANCESC TARAFAI FRANCESC TARAFAI FRANCESC TARAFAI FRANCESC TARAFA ,,,,    5555----9999,,,,    A FAVOR DE FINYCARA FAVOR DE FINYCARA FAVOR DE FINYCARA FAVOR DE FINYCAR ,,,,    SLSLSLSL

Mitjançant Resolució del Regidor delegat d'Urbanisme núm. 461, de 3 de març de 2015, s'ha aprovat 



la concessió de la llicència municipal preceptiva per a la realització de les obres objecte de l'expedient 
d'obra major 2014-OMA-1105.

Com a conseqüència de l'atorgament d'aquesta llicència, el titular ha de satisfer l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres per ella acreditat que s 'expressa a continuació:

Titular/subjecte passiu FINYCAR, SL
DNI/NIF B78127438
Domicili fiscal C. ALCALDE PUJOL, 4
Població 25006 LLEIDA
Objecte llicència/fet imposable CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 16 

HABITATGES, 1 LOCAL EN PLANTA BAIXA, 42 PLACES 
D'APARCAMENT I 22 TRASTERS EN DUES PLANTES 
SOTERRANI als carrers JOSEP IRLA, 1-3, JOAN PRIM, 8-14 I 
FRANCESC TARAFA, 5-9         

IMPOST (O.F. 1.3)
Base imposable (pressupost) 3.405.843,42  €
Tipus 3'451%
Quota 117.535117.535117.535117.535,,,,65656565    €

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

D'acord amb allò que estableix el punt 4. de la Resolució d'alcaldia núm. 672/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de liquidacions superiors a 30.050,61 
euros.

De conformitat amb allò que disposa l'article 8.c) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, quan a la competència jurisdiccional en la interposició de recursos , per ser 
una obra amb un pressupost d'execució superior a 1.502.530,26 EUR 

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 liquidació provisional de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
acreditat per la llicència d'obres atorgada en l’expedient d’obra major 2014-OMA-1105, que s'expressa 
a continuació:

Titular/subjecte passiu FINYCAR, SL
DNI/NIF B78127438
Domicili fiscal C. ALCALDE PUJOL, 4
Població 25006 LLEIDA
Objecte llicència/fet imposable CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 16 

HABITATGES, 1 LOCAL EN PLANTA BAIXA, 42 PLACES 
D'APARCAMENT I 22 TRASTERS EN DUES PLANTES 
SOTERRANI als carrers JOSEP IRLA, 1-3, JOAN PRIM, 8-14 I 
FRANCESC TARAFA, 5-9         

IMPOST (O.F. 1.3)
Base imposable (pressupost) 3.405.843,42  €
Tipus 3'451%
Quota 117.535117.535117.535117.535,,,,65656565    €

SegonSegonSegonSegon. Notificar el present acord a FINICAR, SL i traslladar l'acord que es prengui a l'Àrea 
Econòmica d'aquest Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .... 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 JUSTIFICAR PARCIALMENT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR PARCIALMENT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR PARCIALMENT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR PARCIALMENT L''''AJUT ECONÒMIC PER AAJUT ECONÒMIC PER AAJUT ECONÒMIC PER AAJUT ECONÒMIC PER A    
LLLL''''EXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE L''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ    """"REMODELACIÓ DELS ESPAIS INTERIORS I JARDINS DELREMODELACIÓ DELS ESPAIS INTERIORS I JARDINS DELREMODELACIÓ DELS ESPAIS INTERIORS I JARDINS DELREMODELACIÓ DELS ESPAIS INTERIORS I JARDINS DEL    
CARRER VALÈNCIACARRER VALÈNCIACARRER VALÈNCIACARRER VALÈNCIA    """",,,,    ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLA    
""""XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    ANUALITATANUALITATANUALITATANUALITAT    2014201420142014

1r Que l'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona aprovat pel Ple 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 L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
setembre de 2012, va sol·licitar la inclusió de diverses necessitats d'inversió en el Registre de 
necessitats del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", en el marc de les Meses de concertació.

3r Que en el marc de les Meses de concertació de l'esmentat Pla, la Diputació de Barcelona ha 
comunicat a l'Ajuntament el preacord "Remodelació dels espais interns i jardins del carrer València" 
per un import de 300.000 euros, d'acord amb la necessitat expressada en la sol·licitud aprovada per la 
Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2012.

Aquest Ajuntament va acreditar que l'actuació gaudeix d'un grau de maduresa suficient per a la seva 
formalització.

4t Que el diputat delegat per a la Cooperació Local, en data 28 d'abril de 2014, ha dictat un decret 
(reg. 3358/14) pel qual s'aprova l'ajut econòmic per a l'actuació Remodelació dels espais interns iRemodelació dels espais interns iRemodelació dels espais interns iRemodelació dels espais interns i    
jardins del carrer Valènciajardins del carrer Valènciajardins del carrer Valènciajardins del carrer València  (codi XGL 14/X/102291), amb una aportació de 300.000,00 euros, anualitat 
2014, dins de l'àmbit de concertació Manteniment d'equipaments i d'infraestructures, en el marc del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

El 13 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va acceptar l'esmentat ajut econòmic.

5è 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, 
mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

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

6è Que s'estan executant les obres de l'esmentat Projecte executiu objecte de suport econòmic, i 
l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, ha presentat les factures corresponent a les tres 
primeres certificacions d'obres per un import total executat de 340.555,09 euros (inclòs el 21% d'IVA).

En data 15 de gener de 2015 es va signar l'acta de recepció parcial de les obres on es manifesta que 
les obres estan condicionades a la recepció definitiva ja que està pendent d'executar la plantació dels 
parterres de gespa que es plantaran en el període estacional més adient per garantir la supervivència 
de la gespa (entre els mesos març i abril de 2015). 

7è Que l'Ajuntament de Granollers en relació a l 'execució de l'actuació subvencionada:
- Ha reconegut les obligacions recollides en la relació de despeses (d'acord amb el formulari 

principal M401.Justificació de despeses de Meses de concertació), per un import total 
executat de 340340340340....555555555555,,,,09090909    euroseuroseuroseuros, que han estat destinades íntegrament a l'actuació 
subvencionada inclosa en la Xarxa de Govern Local (codi XGL 14/X/101146). 
Que a l'import total executat dona dret a una aportació de 295.397,49 euros.

- Les despeses relacionades es refereixen a actuacions realitzades en el període d'execució 



establert.
- La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla "Xarxa de 

Governs Locals 2012-2015", conjuntament amb les altres fonts de finançament de l'actuació, 
no supera el seu cost total.

- En els imports dels justificants de la relació de despeses no s 'ha inclòs l'IVA deduïble.
- Que la relació de despeses, en relació a l'ajut rebut de la Diputació, implica una justificació 

parcial de l'ajut rebut .

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

D'acord amb l'apartat segon de la resolució del Decret (reg. 3358/14) de data 28 d'abril de 2014, dictat 
pel diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, pel qual s'estableix el 
règim de gestió de l'actuació inclosa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

D'acord amb les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", aprovades per decret del Diputat delegat per a la Cooperació 
Local de data 15 d'octubre de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 
d'octubre de 2013, que estableix els procediments de gestió necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Justificar parcialment l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per a 
l'execució de les obres de l'actuació Remodelació dels espais interns i jardins del carrer ValènciaRemodelació dels espais interns i jardins del carrer ValènciaRemodelació dels espais interns i jardins del carrer ValènciaRemodelació dels espais interns i jardins del carrer València , 
inclosa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014 (codi XGL 
114/X/102291), mitjançant la presentació de la relació de despeses (d'acord amb el formulari M401 
Justificació de despeses (justificació parcial)), per un import total executat de    340340340340....555555555555,,,,09090909    euroseuroseuroseuros, 
corresponent a les tres primeres certificacions d'obres, que han estat destinades íntegrament a 
l'actuació referida, i que dona dret a una aportació de 295.397,49 euros, de conformitat amb els fets 
exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Presentar davant del Registre de Factures de la Diputació de Barcelona la justificació de 
despeses de l'actuació referida, mitjançant el formulari M401. Justificació de despesa, d'acord amb els 
requisits establerts al punt 10. Justificació de les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les 
Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 28 d'octubre de 2013,  i amb el que estableix l'apartat segon punt 2 del 
Decret del diputat delegat per a la Cooperació local de data 28 d'abril de 2014.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Servei de Comptabilitat municipal .

QuartQuartQuartQuart::::  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 JUSTIFICAR TOTALMENT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR TOTALMENT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR TOTALMENT LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR TOTALMENT L''''AJUT ECONÒMIC PER A LAJUT ECONÒMIC PER A LAJUT ECONÒMIC PER A LAJUT ECONÒMIC PER A L''''EXECUCIÓEXECUCIÓEXECUCIÓEXECUCIÓ    
DE LDE LDE LDE L''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ    """"AMPLIACIÓ DE VORERES I RENOVACIÓ DE SERVEIS DEL PASSEIG DE LAAMPLIACIÓ DE VORERES I RENOVACIÓ DE SERVEIS DEL PASSEIG DE LAAMPLIACIÓ DE VORERES I RENOVACIÓ DE SERVEIS DEL PASSEIG DE LAAMPLIACIÓ DE VORERES I RENOVACIÓ DE SERVEIS DEL PASSEIG DE LA    
MUNTANYAMUNTANYAMUNTANYAMUNTANYA"""",,,,    ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PLA    """"XARXAXARXAXARXAXARXA    
DE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    ANUALITATANUALITATANUALITATANUALITAT    2014201420142014

1r Que l'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona aprovat pel Ple 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 L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de 
setembre de 2012, va sol·licitar la inclusió de diverses necessitats d'inversió en el Registre de 
necessitats del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", en el marc de les Meses de concertació.

3r Que en el marc de les Meses de concertació de l'esmentat Pla, la Diputació de Barcelona ha 
comunicat a l'Ajuntament el preacord "Ampliació de voreres i renovació de serveis del passeig de la 
Muntanya" per un import de 700.000 euros, d'acord amb la necessitat expressada en la sol·licitud 
aprovada per la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2012.

Aquest Ajuntament va acreditar que l'actuació gaudeix d'un grau de maduresa suficient per a la seva 
formalització.

4t En data 9 d'abril de 2014, amb registre d'entrada núm. 7000, la Diputació de Barcelona comunica 
a aquest Ajuntament que el diputat delegat per a la Cooperació Local, en data 19 de març de 2014 ha 
dictat un decret (reg. 2008/14) pel qual s'aprova l'ajut econòmic per a l'actuació Ampliació de voreres iAmpliació de voreres iAmpliació de voreres iAmpliació de voreres i    
renovació de serveis del passeig de la Muntanyarenovació de serveis del passeig de la Muntanyarenovació de serveis del passeig de la Muntanyarenovació de serveis del passeig de la Muntanya (codi XGL 14/X/101146), amb una aportació de 
700.000,00 euros, anualitat 2014, dins de l'àmbit de concertació Creació d'equipaments i 
d'infraestructures, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

El 22 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va acceptar l'esmentat ajut econòmic.

5è 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.

6è Que l'execució de les obres de l'esmentat Projecte executiu, objecte de suport econòmic, s'ha 
executat en la totalitat essent l'import del pressupost executat de    771771771771....534534534534,,,,62626262    euroseuroseuroseuros (IVA inclòs), que 
l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, ha emès les factures corresponent a les certificacions 
d'obres executades (fins a la 6a última i liquidació certificació d'obres) i l'Ajuntament ha reconegut les 
obligacions esmentades i que han estat destinades íntegrament a l 'actuació subvencionada.

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.

7è Que s'han justificat parcialment les despeses de la subvenció atorgada per un import de 
539539539539....301301301301,,,,29292929    euroseuroseuroseuros (IVA inclòs), corresponent a  les certificacions d'obres executades fins a la quarta 
certificació emeses i aprovades, que donen dret a una aportació de 537537537537....953953953953,,,,04040404    euroseuroseuroseuros, mitjançant la 
presentació del formulari principal M401 Justificació de despeses (justificació parcial) davant de la 
Diputació de Barcelona. 

8è Que cal presentar davant de la Diputació de Barcelona la relació de despeses de l'actuació 
subvencionada corresponent a les obligacions reconegudes per un import de 232232232232....233233233233,,,,33333333    euroseuroseuroseuros    (IVA 
inclòs) corresponent a les certificacions d'obres cinquena i sisena última i liquidació de les obres 
executades, que donen dret a una aportació de 162162162162....046046046046,,,,96969696    euroseuroseuroseuros, mitjançant la presentació del 
formulari principal M401 Justificació de despeses (última justificació).

9è Que l'Ajuntament de Granollers en relació a l 'execució de l'actuació subvencionada:
- Ha reconegut les obligacions recollides en la relació de despeses (d'acord amb el formulari 

principal M401.Justificació de despeses de Meses de concertació), per un import total 
executat de 232232232232....233233233233,,,,33333333    euroseuroseuroseuros, que han estat destinades íntegrament a l'actuació 
subvencionada inclosa en la Xarxa de Govern Local (codi XGL 14/X/101146). 
Que a l'import total executat dona dret a una aportació de 162.046,96 euros.

- Les despeses relacionades es refereixen a actuacions realitzades en el període d'execució 



establert.
- La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla "Xarxa de 

Governs Locals 2012-2015", conjuntament amb les altres fonts de finançament de l'actuació, 
no supera el seu cost total.

- En els imports dels justificants de la relació de despeses no s 'ha inclòs l'IVA deduïble.
- Que la relació de despeses, en relació a l'ajut rebut de la Diputació, implica una justificació 

parcial de l'ajut rebut .

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

D'acord amb l'apartat segon de la resolució del Decret (reg. 2008/14) de data 19 de maig de 2014, 
dictat pel diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, pel qual s'estableix 
el règim de gestió de l'actuació inclosa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

D'acord amb les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", aprovades per decret del Diputat delegat per a la Cooperació 
Local de data 15 d'octubre de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 
d'octubre de 2013, que estableix els procediments de gestió necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar l'última justificació de l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per a 
l'execució de les obres de l'actuació Ampliació de voreres i renovació de serveis del passeig de laAmpliació de voreres i renovació de serveis del passeig de laAmpliació de voreres i renovació de serveis del passeig de laAmpliació de voreres i renovació de serveis del passeig de la    
MuntanyaMuntanyaMuntanyaMuntanya , inclosa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014 (codi XGL 
14/X/101146), mitjançant la presentació de la relació de despeses (d'acord amb el formulari M401 
Justificació de despeses (última justificació)), per un import total executat de     232232232232....233233233233,,,,33333333    euroseuroseuroseuros, 
corresponent a les certificacions d'obres cinquena i sisena última i liquidació emeses i aprovades de 
l'esmentada actuació, que donen dret a una aportació de 162.046,96 euros.  L'esmentada obra 
subvencionada s'ha executat en la seva totalitat amb un cost final de 771.534,62 euros (IVA inclòs), 
que s'han destinat íntegrament a l'actuació subvencionada, de conformitat amb els fets exposats i els 
fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Presentar davant del Registre de Factures de la Diputació de Barcelona la justificació de 
despeses de l'actuació referida, mitjançat el formulari M401. Justificació de despesa, d'acord amb els 
requisits establerts al punt 10. Justificació de les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les 
Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 28 d'octubre de 2013,  i amb el que estableix l'apartat segon punt 2 del 
Decret del diputat delegat per a la Cooperació local de data 19 de maig de 2014.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Servei de Comptabilitat municipal .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS    
ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEGATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEGATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEGATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG    
DE SERVEIS DE LDE SERVEIS DE LDE SERVEIS DE LDE SERVEIS DE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    PER LESPER LESPER LESPER LES    
ACTUACIONS DE LACTUACIONS DE LACTUACIONS DE LACTUACIONS DE L ''''ÀMBIT DE LÀMBIT DE LÀMBIT DE LÀMBIT DE L ''''ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1r Que l'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona aprovat pel Ple 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 11 de juny de 2014, amb registre d'entrada número 12751, la Diputació de Barcelona 
comunica aquesta corporació que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 de 
maig de 2014, va adoptar l'acord relatiu a la resolució de la convocatòria per a la concessió d'ajuts 
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".  

En aquest acord es detallen els ajuts econòmics atorgats als ens locals de la província de Barcelona 
segons el termini d'execució de les actuacions (anual: de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2014, 
i pluriennal: de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015); les sol·licituds desestimades per 
menor valoració i manca de recursos i les sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits o 
desistiment de l'ens sol·licitant.  

Que entre les actuacions que s'ha concedit l'ajut econòmic hi ha les actuacions següents que serà 
executada des de l'Àrea de Territori i Ciutat de l'Ajuntament de Granollers:

SUPORTS ECONÒMICSSUPORTS ECONÒMICSSUPORTS ECONÒMICSSUPORTS ECONÒMICS
AJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICS

Àmbit dÀmbit dÀmbit dÀmbit d ''''actuacióactuacióactuacióactuació ::::            Àrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i Ciutat

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Implantació de 
mesures de 

gestió sostenible 
ambiental i 
econòmica

Millora de l'eficiència 
energètica del recinte Roca 

Umbert de Granollers a 
partir de la telegestió dels 

consums elèctrics

15.625,07 6.250,00 6.250.00 14/Y/103999

Sensibilització, 
participació i 

divulgació 
ambiental

Activitats de 
sensibilització i 

educació 
ambiental

Maquetació, producció de 
vinils i producció de 

material complementari de 
l'exposició itinerant "L'aigua 

per Viure"

7.113,65 5.000,00 1.689,00 14/Y/106063

Avaluació i gestió 
ambiental

Adquisició de 
sonòmetres, 

estudis de soroll i 
adequació 

acústica de locals

Modelització de les dades 
per a l'actualització dels 

mapes de soroll i capacitat 
acústica del municipi de 

Granollers

7.774,00 6.939,60 5.143,00 14/Y/106011

Activació 
temporal d'espais 

sense ús

Adequació i 
activació d'espais 
buits per a usos 

temporals

Adequació d'un solar públic 
per la implantació d'horts 

col·lectius al Lledoner
12.935,00 6.000,00 6.000,00 14/Y/105727

L'Ajuntament de Granollers va acceptar les subvencions de suport econòmic atorgades en el marc del 
Catàleg de serveis 2014 mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014.

3r  Que les actuacions objecte de suport econòmic s'han d'executar en el període comprès entre l'1 
de gener i el 31 de desembre de 2014, i cal justificar-les com a termini màxim fins el 31 de març de 
2015, mitjançant la presentació dels models normalitzats de justificació de les despeses, de 
conformitat amb el que estableix l'article 27 del règim regulador de la convocatòria pública del Catàleg 
de serveis 2014.

4t Que l'Ajuntament de Granollers en relació amb les actuacions objectes de suport econòmic en el 
marc del Catàleg de serveis 2014:
- Ha reconegut les obligacions relacionades en la Justificació de despeses (C401), que han estat 

destinades íntegrament a les actuacions referides, les quals s’han realitzats d'acord amb el Règim 
regulador del Catàleg de l'any 2014 i amb els termes de l’acte de concessió.

- Aquestes despeses de l’actuació subvencionada s’han realitzat abans del 31 de desembre de 2014 
i per tant dins del període d’execució establert.

- Els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA deduïble .
- Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació per al finançament de les actuacions 

subvencionades, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", no supera el cost total 
de cada actuació.



5è Cal justificar davant de la Diputació de Barcelona la relació de despeses d’acord amb els 
formularis normalitzats del Catàleg 2014: C401. Justificació de despeses. Formulari principal, 
modalitat "execució individual" i  C404. Justificació de despeses. Formulari associat.  Així com els 
documents tècnics elaborats per les actuacions subvencionades, d'acord amb els requisits establerts 
en la convocatòria del Catàleg de serveis de l 'any 2014.

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

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2014 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 5 de febrer 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 :::: Aprovar la justificació dels ajuts de suport econòmic atorgats per la Diputació de 
Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, per les actuacions incloses en l'àmbit de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la 
presentació dels models normalitzats de C401.Justificació de despeses, d'acord amb el detall 
següent:

SUPORTS ECONÒMICSSUPORTS ECONÒMICSSUPORTS ECONÒMICSSUPORTS ECONÒMICS
AJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICS

Àmbit dÀmbit dÀmbit dÀmbit d ''''actuacióactuacióactuacióactuació ::::            Àrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i Ciutat
PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL RECURS NOM ACTUACIÓ SUBVENCIONADA
Import total 

imputat
Import de 

l'ajut atorgat
 CODI XGL

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Implantació de 
mesures de gestió 

sostenible ambiental 
i econòmica

Millora de l'eficiència 
energètica del recinte Roca 

Umbert de Granollers a partir 
de la telegestió dels consums 

elèctrics

16.921,85 6.250,00 14/Y/103999

Sensibilització, 
participació i 

divulgació 
ambiental

Activitats de 
sensibilització i 

educació ambiental

Maquetació, producció
de vinils i producció de 
material complementari 
de l'exposició itinerant 

"L'aigua per Viure"

5.395,45 1.689,00 14/Y/106063

Avaluació i gestió 
ambiental

Adquisició de 
sonòmetres, estudis 
de soroll i adequació 

acústica de locals

Modelització de les dades per a 
l'actualització dels mapes de 
soroll i capacitat acústica del 

municipi 
de Granollers

6.413,00 5.143,00 14/Y/106011

Activació temporal 
d'espais 
sense ús

Adequació i activació 
d'espais buits per a 

usos temporals

Adequació d'un solar públic 
per la implantació d'horts 

col·lectius al Lledoner
15.651,85 6.000,00 14/Y/105727

SegonSegonSegonSegon:::: Tramitar la documentació justificativa de les actuacions subvencionades a través del 
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la 
Diputació de Barcelona, annexant els formulari C401.Justificació de despesa, la documentació 
complementària que pugui tenir definida cada recurs (C4-030 Justificació de despeses.Formulari 
associat) i els documents tècnics elaborats per les actuacions subvencionades, d'acord amb els 
requisits establerts en la convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2014, abans del 31313131    de març dede març dede març dede març de    



2015201520152015

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Servei de Comptabilitat municipal .

QuartQuartQuartQuart::::  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 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 DE SUPORT TÈCNIC I MATERIAL EN ELAJUTS DE SUPORT TÈCNIC I MATERIAL EN ELAJUTS DE SUPORT TÈCNIC I MATERIAL EN ELAJUTS DE SUPORT TÈCNIC I MATERIAL EN EL    
MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LMARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LMARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LMARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE L''''ANYANYANYANY    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""

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

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

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

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

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

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

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

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

El termini de presentació de les sol·licituds és variable en funció de la classe de recurs (econòmic, 
tècnic o material).

3r El Servei de Medi Ambient i Espais Verds, un cop consultat el Catàleg de serveis 2015, proposa 
acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport tècnic i materialsuport tècnic i materialsuport tècnic i materialsuport tècnic i material    que la 
Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de serveis de 
l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", d'acord amb la relació desglossada següent:

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

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

PROGRAMA RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA



Avaluació i gestió ambiental Anàlisi d'aigües
Anàlisi d'aigües del riu Congost al seu pas per 
Granollers

Canvi climàtic i sostenibilitat
Promoció de mesures contra el 
canvi climàtic i per a l'eficiència 

energètica 

Eines per a la integració de l'adaptació al  canvi 
climàtic en el planejament municipal

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

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

PROGRAMA RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA

Mobiliari urbà Espais lúdics i de salut 
per a la gent gran

Joc de motricitat per a l'Escola d'educació 
especial Montserrat Montero

4t D'acord amb els diferents informes tècnics emesos on s'especifica el títol competencial que 
empara la prestació del servei municipal, i que s'annexen a l'expedient.

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

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

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

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

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

SegonSegonSegonSegon:::: Tramitar la sol·licitud per a la concertació de recurs material per a l'actuació abans 
esmentada 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 concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".    

APROVAT PER UNANIMITAT

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

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LDICTAMEN RELATIU A CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LDICTAMEN RELATIU A CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LDICTAMEN RELATIU A CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS I EL DEPARTAMENT DGRANOLLERS I EL DEPARTAMENT DGRANOLLERS I EL DEPARTAMENT DGRANOLLERS I EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA    
EN MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUSEN MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUSEN MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUSEN MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015

El dia 9 de maig de 1995 l'Ajuntament de Granollers i el Departament d'Educació de la Generalitat de 



Catalunya van subscriure un conveni de cooperació en matèria de serveis educatius , per tal de regular 
l'ocupació d'una part de l'edifici actual de l'escola Pau Vila, per destinar-lo a l'ús de: l'Oficina Gestora, 
el Centre de Recursos Pedagògics i l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica.

La clàusula segona del conveni específica que l'Ajuntament es farà càrrec de les despeses d'aigua, 
llum, neteja i gas derivades del funcionament d'aquests serveis educatius.

El 30 d'octubre de 2009 es va inaugurar el CREDA a les dependències municipals de l'Avinguda del 
Parc núm. 9, i al 2010 es va contemplar les despeses d'aquest servei en l'aportació anual que fa el 
Departament d'Ensenyament pel manteniment dels Serveis educatius. 

Cada any s'ha subscrit un conveni amb el Departament d'Ensenyament en matèria de serveis 
educatius, perquè l'Ajuntament considera positiu que els serveis educatius estiguin en el nostre 
municipi per així facilitar gestions i tràmits als ciutadans de Granollers .

El Departament d'Ensenyament ha tramès el conveni de col·laboració entre l 'Ajuntament de Granollers 
i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis educatius, 
oficina gestora, Centre de Formació d'Adults, Escola Oficial d'Idiomes i del CREDA, per a l'any 2015, 
per tal de procedir al corresponent tràmit de signatures.

La clàusula quarta del conveni especifica que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya es compromet a aportar a l'Ajuntament de Granollers la quantitat de 27.800,00€ per 
col·laborar en les despeses de funcionament dels serveis educatius següents: l'Oficina Gestora, el 
Centre de Recursos Pedagògics (CRP),  l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) 
i el CREDA.

La despesa que genera el funcionament dels serveis educatius (manteniment, neteja, consums, etc.) 
està prevista a les partides ordinàries del pressupost vigent, existint consignació suficient per atendre 
aquesta despesa.

Vist l'informe favorable emès per la cap del Servei d'Educació, que serà la responsable del seguiment 
d'aquest conveni.

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

En els articles 55 i 56 del Reial decret-llei 27/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 
financera i de les comunitats autònomes i de les entitat locals i altres de caràcter econòmic la llei 
preveu la creació del registre electrònic de convenis i el seu contingut mínim. El registre haurà de 
recollir informació dels convenis subscrits entre comunitats autònomes i entitats locals que impliquin 
obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de les comunitats autònomes, d'acord 
amb l'article 57 bis de la Llei 7/1985 , de 2 d'abril.

L'article 55.3 estableix que l'interventor local aportarà el text del conveni i sol·licitarà la inscripció 
en el registre electrònic de la subscripció , pròrroga i extinció, dels convenis en el termini de quinze 
dies des que passi el fet inscriptible. La manca d'inscripció del conveni en el registre serà causa 
de resolució del conveni i les obligacions pendents de pagament derivades del citat conveni no 
podran satisfer d'acord amb el procediment de retenció de recursos que preveu la secció 3a del 
capítol III del Títol II.

En la seva disposició addicional segona, establia per a la Inscripció dels convenis vigents que 
l'interventor de la Entitat Local, en el termini de sis mesos a partir del dia 31 de desembre de 2014 
sol·licitarà la inscripció dels convenis en matèria de despesa social ( educativa, sanitària i de 
benestar social), que es trobin vigents en aquesta data. Tot establint que la seva falta d'inscripció 
tindrà les conseqüències abans establertes. La inscripció de la resta se sol·licitarà en el termini de 
nous mesos.

En matèria d'educació, l'article 131.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, contempla que correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria 
d'ensenyament no universitari, amb relació als ensenyaments obligatoris i no obligatoris que 
condueixin a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional, i als ensenyaments d'educació infantil, la 
competència exclusiva que inclou, entre d'altres, la garantia de la qualitat del sistema educatiu, així 



com els serveis educatius amb relació als centres educatius públics i els centres educatius privats 
sostinguts amb fons públics.

L'article 86 de la Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació, amb relació a l'article 158.2 e) del mateix 
cos normatiu, disposa que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, per mitjà de l'oferta de 
serveis educatius, ha de proporcionar suport i assessorament presencial i telemàtic als centres que 
presten el Servei d'Educació de Catalunya, al seu professorat i als seus alumnat i famílies; així com 
que li correspon a la Generalitat de Catalunya la competència per crear i suprimir els serveis 
educatius referits.

L'article 51 de la Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació, relatiu a l'organització de l'ensenyament, 
enumera els ensenyaments que comprèn el sistema educatiu, entre els quals en forma part 
l'ensenyament d'idiomes i la educació d'adults.

L'article 164.1 de la Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació preveu, també, que la conservació, el 
manteniment i la vigilància dels edificis destinats a les escoles i als centres públics especialitzats 
corresponen als municipis on es troben situats.

L'article 162.3 de la Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació, pel que fa a les relacions entre 
l'Administració educativa de la Generalitat de Catalunya i els ens locals, preveu que els instruments 
que han de precisar la delimitació de competències i de responsabilitats de cadascuna de les 
administracions són els convenis de col·laboració .

L'article 6 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, pel 
que fa als principis relatius als béns i drets de domini públic, disposa que la gestió i administració 
d'aquests béns per les administracions públiques s'ha d'ajustar, entre d'altres, al principi de 
cooperació i col·laboració entre les administracions públiques en l'exercici de les seves competències 
sobre el domini públic.

L'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel 
número 17 de l'article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració local, en relació amb la disposició addicional novena de la referida Llei 27/2013, de 
27 de desembre, estableix que si la Generalitat de Catalunya delega competències o subscriu 
convenis de col·laboració amb les entitats locals que impliquin obligacions financeres o compromisos 
de pagament a càrrec de la Comunitat autònoma, serà necessari que aquestes obligacions incloguin 
una clàusula de garantia del compliment d'aquests compromisos. Aquesta clàusula autoritzarà 
l'Administració General de l'Estat a aplicar retencions en les transferències que corresponen a 
Catalunya en aplicació del seu sistema de finançament.

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

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers en matèria de serveis educatius, per a l'any 2015, el text 
íntegre del qual és el següent:

""""CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DMITJANÇANT EL DEPARTAMENT DMITJANÇANT EL DEPARTAMENT DMITJANÇANT EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT ,,,,    I LI LI LI L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS ENAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ENAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ENAJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN    
MATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUSMATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUSMATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUSMATÈRIA DE SERVEIS EDUCATIUS ....

Barcelona, xxxxxx  de 2015

ReunitsReunitsReunitsReunits ,,,,    

D'una banda, 

La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l'exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS 1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la 
persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol).

I de l'altra,



El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l'Ajuntament de Granollers, amb CIF P0809500B, fent ús de 
les facultats que li són reconegudes a l'article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per formalitzar 
aquest conveni.

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

El Departament d'Ensenyament des de l'any 1982 ha dut a terme accions de suport a l’activitat docent del 
professorat mitjançant la creació de programes i serveis educatius que s'han constituït com a nuclis de 
dinamització pedagògica, de suport i d'orientació psicopedagògica, de recerca de noves metodologies, 
d'apropament de l'escola a l'entorn i de respecte al medi ambient, i que tot plegat ha contribuït a la millora de 
la tasca professional dels docents .

Els serveis educatius actuen territorial i sectorialment atenent tots els centres d'un àmbit territorial definit, i 
posen a l'abast dels professors fons de documentació pedagògica, recursos i materials didàctics, i els 
ofereixen assessorament i orientació, a més d'esdevenir punts de trobada, d'intercanvi d'experiències i de 
recerca permanent. Alguns d'aquests serveis educatius tenen per objectiu donar suport a aspectes concrets 
dels currículums de l'alumnat amb necessitats educatives especials i alhora facilitar el desenvolupament de 
nous programes, metodologies i tècniques didàctiques (Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen 
els serveis educatius del Departament d'Ensenyament, modificat pel Decret 180/2005, de 30 d’agost - 
DOGC núm. 4460, d'1.9.2005).

El Departament d'Ensenyament  té establert els Serveis Educatius del Vallès Oriental I en el municipi de 
Granollers, ubicats en l'Escola Pau Vila i a l'edifici municipal de l'avinguda del Parc número 9, donant suport 
als centres educatius, professorat i alumnat del Vallès Oriental I. Aquests serveis educatius estan integrats 
per l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), el Centre de Recursos Pedagògics (CRP), el Centre de 
Recursos Educatius per a Deficients Auditius  (CREDA) i una oficina gestora en el municipi de Granollers .

Així mateix el Departament d'Ensenyament té establert el Centre de Formació d'Adults (CFA) Vallès i 
l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) del Vallès Oriental ubicats a l'equipament municipal Centre Vallès al carrer 
Venezuela, 86.

Tal com estableix la disposició addicional quinzena de la LOE, correspon a l'Ajuntament de Granollers la 
conservació, el manteniment i la vigilància del centres educatius públics . 

Ambdues parts volen establir els mecanismes oportuns per col·laborar en el funcionament dels serveis 
educatius abans esmentats, per la qual cosa acorden formalitzar el present conveni amb subjecció a les 
següents

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA.-.-.-.-    L'objecte del conveni és concretar els termes de la col·laboració entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Granollers per 
facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Vallès Oriental I , el CFA Vallès i l'EOI durant l'any 2015.

SEGONASEGONASEGONASEGONA.-.-.-.-    L'Ajuntament de Granollers es compromet a fer-se càrrec de les despeses del subministrament 
de llum, aigua i calefacció, la neteja i el manteniment dels edificis que ocupen els serveis educatius del 
Vallès Oriental I, el CFA Vallès i  l'EOI del Vallès Oriental.

TERCERATERCERATERCERATERCERA.-.-.-.-    El Departament d'Ensenyament es compromet a fer-se càrrec de les despeses de personal 
/equipament i material fungible del Servei Educatiu del Vallès Oriental I. Aquestes dotacions romanen 
propietat del Departament d'Ensenyament.

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA.-.-.-.- El Departament d'Ensenyament aportarà a l'Ajuntament de Granollers la quantitat de 27.800,00€ 
per a col·laborar en les despeses de funcionament dels serveis educatius esmentades a la clàusula segona .

El lliurament d'aquesta quantitat es tramitarà amb càrrec a la partida pressupostària /226000800/4240/0000 
del centre gestor EN07 per a l'any 2015, i supeditat a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 
suficient a l'esmentat pressupost.

Així mateix el secretari-interventor de la corporació haurà de presentar el certificat, abans del 15 de 
novembre de 2015, on es faci constar l'import corresponent a les despeses previstes agrupades per 
conceptes, amb indicació de quines d'aquestes despeses han estat reconegudes i quines disposades. En 
aquesta relació, també caldrà fer constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s'ha fet la 
despesa, el creditor, l'import i la data de pagament, o el motiu, si escau, pel qual no s'ha pogut reconèixer la 
despesa.



Per contribuir a les despeses derivades de l'execució d'aquest conveni, la Generalitat de Catalunya ha de 
compensar l'Ajuntament de Granollers amb l'import previst i aquest s'obliga a executar el pressupost d'acord 
amb els conceptes de despesa que s'hi estableixen. Així mateix, l'Ajuntament ha de  justificar l'actuació 
efectuada en la forma, terminis i condicions indicats i trametre a la Generalitat de la Catalunya juntament 
amb aquesta documentació, l'escrit de proposta de pagament sol·licitant l'abonament de l'import 
corresponent.
Una vegada notificada la conformitat per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en els termes 
previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d'aquesta data sense que s'hagi efectuat el 
pagament, l'Ajuntament ha de requerir la Generalitat de Catalunya per tal que el faci efectiu en el termini 
màxim de dos mesos. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït el pagament, l'ajuntament 
podrà comunicar-ho a l'Administració General de l'Estat, als efectes del que preveu l'article 57 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local .
No obstant això, i d'acord amb els termes previstos en el conveni, si la Generalitat de Catalunya comunica a 
l'Ajuntament la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d'esmenar o rectificar l'error. 
Un cop rebuda la nova documentació, en el termini de dos mesos, la Generalitat ha de notificar la seva 
conformitat. Si és conforme, la Generalitat de Catalunya ha d'efectuar el pagament dins del termini de quatre 
mesos següents a la notificació. Transcorregut aquest darrer termini sense que s'hagi efectuat el pagament,i 
previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf anterior , l'Ajuntament podrà comunicar-ho 
a l'Administració General de l'Estat, als efectes d'allò previst a l'article 57 bis de l'esmentada Llei 7/1985.
La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels pagaments, 
prèvia comunicació motivada a l’Ajuntament. En qualsevol cas, el període total de pagament no podrà 
excedir del doble de l'establert com a període mitjà de pagament de l'últim mes de referència, que 
correspongui a l'àmbit “Resta”, segons les dades publicades per  la Generalitat de Catalunya en el seu 
Portal de Transparència, sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de pagament del sector públic 
administratiu.

CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA.-.-.-.-    Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura amb efectes des de l'1 de 
gener i fins el 31 de desembre de 2015, i es podrà prorrogar per anys naturals sempre que ho manifestin de 
manera expressa les parts signatàries en el termini mínim de dos mesos abans de la finalització de la seva 
vigència.

SISENASISENASISENASISENA.-.-.-.-    Seran causes de resolució del conveni :

a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d'antelació.
c) Les generals establertes a la legislació vigent .
d) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves previsions .

SETENASETENASETENASETENA.-.-.-.-    Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes 
d'aquest conveni, seran resoltes per la persona titular del Departament d'Ensenyament. Contra els seus 
actes, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

SEGON. Imputar l'aportació econòmica que efectuarà el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya en el marc d'aquest conveni, per un import de 27.800,00 €, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària d'ingressos 2015/H411.45080.

TERCER. Prendre el compromís, segons recull la clàusula quarta del conveni, de presentar el 
certificat justificatiu de les despeses pels conceptes especificats a la clàusula segona del present 
conveni, abans del 15 de novembre de 2015.

QUART. Un cop signat el conveni de col·laboració es tramitarà a Intervenció per a la seva inscripció 
en el registre.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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La Llei Catalana d'Educació del 12/2009 del 10 de juliol, en el seu article 159. Competències dels ens 
locals diu:

159.3 Correspon als municipis:
a. Participar en les funcions que correspon a l'Administració de la Generalitat en els diferents 
aspectes del sistema educatiu, i especialment, en les matèries següents: 

novè. El desenvolupament de programes de qualificació professional .

És voluntat de l'Ajuntament de Granollers i del Departament d'Ensenyament la    realització de Formació 
i Inserció organitzats en la modalitat Pla Transició al Treball per millorar les condicions d'accés 
immediat al món laboral, així com    incrementar les possibilitats de formació especialment en els joves 
que havent finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol d'ESO, requereixen un 
recurs específic.

Aquests programes formen part de l'oferta de programes de Formació Professional Inicial que el 
Departament d'Ensenyament ha regulat segons Resolució ENS/1102/2014 de 21 de maig, per la qual 
s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de 
maig de 2014) modificada per la  Resolució ENS/241/2015 de 9 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de 
febrer de 2015 ), que amplia la vigència dels  programes de formació i inserció. Concretament l'article 
8 de la ENS/1102/2014, estableix que els Plans de Transició al Treball es realitzaran a partir dels 
convenis de col·laboració, de caràcter anual, que es subscriguin entre les administracions locals i el 
Departament d'Ensenyament. La vigència del conveni és des de la seva signatura fins el 31 de 
desembre del 2015.

L'Ajuntament, acollint-se a la Llei Catalana d'Educació del 12/2009 del 10 de juliol, en el seu article 
159, considera el desenvolupament de programes de qualificació professional com una competència 
pròpia i cerca convenis de col·laboració per tirar -los endavant.

La clàusula quarta del conveni,que s'adjunta, enumera els recursos que han d'aportar ambdues 
administracions per el desenvolupament dels programes. L'Ajuntament de Granollers ha de contractar 
dos professors i donar suport administratiu a aquestes accions, així com la contractació de personal 
expert en els àmbits de formació establert en el present  conveni. L'Ajuntament ja té contractat aquest 
personal perquè aquesta formació s'està desenvolupant des de fa uns anys.

A l'any 2015 s'ha tornat a dotar suficientment, per a la contractació d'aquests professionals, les 
partides són:

H411.32513.14300 Altre personal Transició escola-Treball:  42.347,06 euros�

H411.32513.16000 Seguretat Social Transició escola-Treball : 13.815,72 euros�

H411.32514.14300 Altre personal PQPI: 29.996,77 euros�

H411.32514.16000 Seguretat Social PQPI: 9.600 euros�

H411.32520.22707 Formació Joves sense ESO: 15.000 euros�

Que en el conveni no es fixa cap aportació econòmica per part de les dues administracions, tret de les 
despeses que cada administració té per mantenir els compromisos fixats en el conveni .

La persona responsable d'aquest conveni serà el cap de la Formació Professional, el senyor Pere 
Gabern.
 
Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació.

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

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per a la realització de programes de 
Qualificació professional Inicial, en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han 



finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària 
obligatòria, d'acord amb les condicions següents;

""""CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE LCONVENI DE COL·LABORACIÓ DE LCONVENI DE COL·LABORACIÓ DE LCONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L''''ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA,,,,    
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DMITJANÇANT EL DEPARTAMENT DMITJANÇANT EL DEPARTAMENT DMITJANÇANT EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA    
REALlTZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALlTAT PLAREALlTZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALlTAT PLAREALlTZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALlTAT PLAREALlTZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALlTAT PLA    
DE TRANSICIÓ AL TREBALLDE TRANSICIÓ AL TREBALLDE TRANSICIÓ AL TREBALLDE TRANSICIÓ AL TREBALL    ((((PTTPTTPTTPTT)))),,,,    PER A JOVES QUE HAN FINALlTZAT LPER A JOVES QUE HAN FINALlTZAT LPER A JOVES QUE HAN FINALlTZAT LPER A JOVES QUE HAN FINALlTZAT L''''ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT     
OBLlGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUATOBLlGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUATOBLlGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUATOBLlGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT////DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA    
OBLlGATÒRIAOBLlGATÒRIAOBLlGATÒRIAOBLlGATÒRIA

Barcelona,

PEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT D ''''ENSENYAMENT DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA ,,,,

El senyor Melcior Arcarons Rua, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 
Especial del Departament d'Ensenyament, nomenat pel Decret 273/2011, de 22 de febrer, (DOGC núm. 
5825, de 24 de febrer de 2011 l, i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 
de juliol de 2011).

PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

L' Il·lustríssim senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, fent ús de les facultats que Ii són 
reconegudes a I'article 53 del text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya , aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Actuant les parts en I'exercici dels seus respectius càrrecs i en la representació que ostenten, es reconeixen 
recíprocament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest document , i

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN ::::

I. Que en la ciutat de Granollers i la seva àrea d'influencia existeix un col·lectiu de joves que ha finalitzat 
I'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. Per 
tant, no poden continuar formació en el sistema educatiu i no disposen d'una preparació professional 
suficient per incorporar-se plenament al món del treball.

II. Que aquest col·lectiu, ateses les seves característiques, requereix d'un recurs específic que permeti 
millorar la formació de cada jove i Ii faciliti iniciar el seu itinerari de transició al món laboral i a I'aprenentatge 
permanent al llarg de la vida.

Aquest recurs no només ha de millorar les condicions d 'accés immediat dels joves al món laboral sinó també 
proporcionar-los possibilitats de continuar la formació, especialment en els cicles formatius de grau mitja de 
formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la realització de la formació 
complementaria que requereixin per I 'obtenció del graduat en ESO.

III. Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de formació i inserció 
en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT) amb la finalitat de millorar la formació d'aquest col·lectiu, 
proporcionar-Ii una qualificació professional de primer nivell i facilitar la seva continuïitat formativa i la 
formació al lIarg de la vida.

IV. Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per la Resolució 
ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 
2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014), modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de 
febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que amplia la vigència dels programes de formació i 
inserció. Concretament I'article 8 de la Resolució ENS/1102/2014 estableix que els Plans de Transició al 
Treball es realitzaran a partir dels convenis de col·laboració, de caràcter anual, que es subscriguin entre les 
administracions locals i el Departament d'Ensenyament.

Amb aquesta finalitat, ambdues parts acorden la formalització del present conveni, de conformitat amb les 
següents

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES

PrimeraPrimeraPrimeraPrimera
L'objecte d'aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre I'Administració de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers, per a la realització 
d'un Pla de Transició al Treball a la localitat de Granollers, en el marc dels programes de formació i inserció 
(PFI) adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys, que han deixat I'educació secundaria obligatòria sense 
haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment d'iniciar els programes no segueixen estudis en 



el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació .

SegonaSegonaSegonaSegona
Constitueix I'objecte d'aquest PTT, d'acord als objectius del PFI, millorar la formació dels joves per tal de 
facilitar-los tant I'accés a I'ocupació com la reincorporació al sistema educatiu i la seva continuïtat formativa, 
especialment en els cicles formatius de formació professional de grau mitja .

TerceraTerceraTerceraTercera
Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents:
a) L'organització de 3 grups de programes de formació i inserció en la modalitat  PTTPTTPTTPTT,,,,    que desenvoluparan la 
formació teòrico-pràctica dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional dels 
esmentats programes, amb I'objectiu de millorar les possibilitats d'ocupació i/o continuïtat formativa dels 
joves que hi participen. Així mateix, inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats 
encaminades a definir i aplicar I'itinerari de formació i ocupació de cada jove, així com I'acompanyament en 
el seu procés d'inserció laboral o formativa.
b) L'orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin necessari, a altres 
accions formatives adequades existents a la ciutat o fora d 'ella, si s'escau.

QuartaQuartaQuartaQuarta
Per tal de portar a terme les mesures enunciades , les parts implicades aportaran els recursos corresponents 
a:
a) El Departament d'Ensenyament
1. Un/a professor/a funcionari/ària o interina del Departament d'Ensenyament, assignat/da específicament al 
Pla de Transició al Treball amb la finalitat de dur a terme I 'orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves.
2. Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d'Ensenyament posa a disposició del 
professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, així com I'assessorament de la 
persona que realitza les funcions de coordinador/a del Programa de Transició al Treball del Departament 
d'Ensenyament.
3. La pòlissa d'assegurances d'accidents personals que la Generalitat de Catalunya té subscrita per tal de 
cobrir la mort per accident o invalidesa per accident dels alumnes d 'aquests programes.
4. El material necessari pel desenvolupament de la formació professionalitzadora corresponent als mòduls 
de formació professional objecte del present conveni: auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i auxiliar 
de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques .
5. Els experts professionals per impartir la formació professionalitzadora dels mòduls de formació 
professional dels programes d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i auxiliar de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques amb càrrec al pressupost del Departament d 'Ensenyament.
6. El reconeixement de la formació rebuda pels joves mitjançant el certificat acadèmic establert per als 
programes de formació i inserció.

b) L' Ajuntament de Granollers:
1. Dos/dues professors/es contractats/des per al desenvolupament d'aquestes accions.
2. El material fungible necessari per a la formació dels mòduls de formació general dels programes de 
formació i inserció-PTT objecte d'aquest conveni.
3. El material necessari pel desenvolupament de la formació professionalitzadora corresponent als mòduls 
de formació professional dels programes objecte del present conveni: auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de 
restauració.
4. Els experts professionals per impartir la formació professionalitzadora dels mòduls de formació 
professional del programa d'auxiliar de d'auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració.
5. El suport dels tècnics municipals.
6. El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i inserció objecte 
d'aquest conveni.

A més, cadascuna de les administracions nomenara una persona que realitzara la coordinació i que sera la 
responsable del funcionament d'aquests programes.

CinquenaCinquenaCinquenaCinquena
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, 
d'auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques i d'auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de 
restauració:
L'Ajuntament de Granollers facilitara les aules i equipaments necessaris en el Centre Valles, ubicats en el 
carrer Veneçuela, 86 de Granollers, adients per desenvolupar les accions formatives objecte d'aquest 
conveni. L'Ajuntament manifesta que les instal·lacions compleixen els requisits per al seu ús com a espai 
docent.
Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al 
públic:
L'Ajuntament de Granollers facilitara les instal·lacions i equipaments necessaris en el Centre Vallès, ubicats 
en el carrer Veneçuela, 86 de Granollers, adients per desenvolupar les accions formatives objecte d'aquest 
conveni. L'Ajuntament manifesta que aquestes instal·lacions compleixen els requisits per al seu ús com a 



espaidocent.

El Departament d'Ensenyament facilitara els serveis i aules disponibles a I'lnstitut Carles Vallbona, amb 
I'equipament estructural necessari per a I 'execució del programa.
Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional d'auxiliar de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques:
L'Ajuntament de Granollers facilitarà les instal·lacions i equipaments necessaris en el Centre Vallès ubicats 
en el carrer Veneçuela, 86 de Granollers i en l'Escola Municipal de Treball, ubicats en el carrer Roger de 
Flor, 66 de Granollers, adients per desenvolupar les accions formatives· objecte d'aquest conveni. 
L'Ajuntament manifesta que aquestes instal·lacions compleixen els requisits per al seu ús com a espai 
docent.
Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa d'auxiliar d'hoteleria: cuina i 
serveis de restauració:
L'Ajuntament de Granollers facilitara els espais i equipaments necessaris del Gremi d'Hoteleria del Vallès 
Oriental, ubicats a la Plaça de les Hortes, s/n, cantonada Pius XII i del Restaurant Denominació d'Origen, 
ubicats al passeig de la Muntanya, 2 de Granollers amb els quals l'Ajuntament té establert convenis de 
col·laboració per a realitzar aquesta formació. L'Ajuntament manifesta que aquestes instal·lacions 
compleixen els requisits per al seu ús com a espai docent .

SisenaSisenaSisenaSisena
El Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament, cadascú en aquella part que Ii correspon, garanteixen la 
confidencialitat en el tractament de dades es de caràcter personal de conformitat amb els termes establerts 
a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), 
implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb 
el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la 
LOPD.

SetenaSetenaSetenaSetena
Per a I'aprovació de les memòries, control i seguiment del programa, així com per a la resolució dels dubtes 
que es puguin suscitar en la interpretació d'aquest conveni, es crea una comissió mixta amb la següent 
composició:
- Presidència conjunta per part del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial del Departament d'Ensenyament i de Pietat Sanjuan Trujillo, regidora d'Educació, com a 
representant de l'Ajuntament de Granollers.
- Com a vocals la cap del Servei de Programes de Qualificació professional Inicial de la Direcció General de 
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament, i de 
Pietat Sanjuán Trujillo, Regidora d'Educació, com a representant de l'Ajuntament de Granollers.
Aquesta comissió podrà delegar el seguiment en els tècnics corresponents i es reunirà quan es consideri 
necessari a sol·licitud d'una de les parts.

VuitenaVuitenaVuitenaVuitena
D'acord al currículum establert per a aquests programes, el jovent que hi participi realitzarà un mòdul de 
formació en centres de treball, és a dir, practiques no laborals en empreses. La gestió i desenvolupament 
d'aquestes practiques, així com I'autorització i validació dels convenis que les regulen es realitzaran d'acord 
amb la normativa i els procediments establerts pel Departament d'Ensenyament. Cada professor 
s'encarregara de realitzar el seguiment i I'avaluació d'aquesta formació per al grup d'alumnes que Ii 
correspongui.

NovenaNovenaNovenaNovena
En totes les accions de divulgació i promoció del programa per part de les Institucions signants, es farà 
constar, per a coneixement general, la mútua col·laboració d'ambdues Administracions.

DesenaDesenaDesenaDesena

Aquest conveni de col·laboració s 'extingira per:
1. Mutu acord.
2. Denúncia d'alguna de les parts amb una antelació de 3 mesos de la data de la finalització del conveni .
3. Expiració del temps convingut.

OnzenaOnzenaOnzenaOnzena
L'extinció o resolució del conveni determinara la distribució de I'equipament i material que les parts hagin 
aportat, segons les contribucions efectuades .

DotzenaDotzenaDotzenaDotzena
Aquest conveni sera vigent des de la seva signatura i produira efectes fins el  31 de desembre de I'any 2015.
Aquest conveni es prorrogarà, de forma automàtica, fins a quatre anys, sempre i quan s'estableixin els 
programes de formació i inserció per als cursos escolars adients .



TretzenaTretzenaTretzenaTretzena
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o incompliment de les obligacions que es 
derivin del present Conveni de col·laboració, i que no hagin pogut ser dirimides per mutu acord entre les 
parts, es resoldran mitjançant la jurisdicció contenciosa-administrativa d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa.

SEGON. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica d'aquest ajuntament i al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LES    
ESCOLES MUNICIPALSESCOLES MUNICIPALSESCOLES MUNICIPALSESCOLES MUNICIPALS::::    INSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE LINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE LINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE LINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE L''''ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
DDDD''''EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE GENEREDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE GENEREDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE GENEREDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE GENER----DESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DE    
2014201420142014

El Ple de la Corporació en data 29 d'abril de 2014 va aprovar el conveni de transferència de fons de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Granollers  per 
finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el servei 
d'Educació de Catalunya per a l'any 2014 i l'ajust del període Juliol-Desembre de 2013. 

Posteriorment, en data 28 d'octubre de 2014 el ple va aprovar l'addenda al conveni esmentat.

La clàusula cinquena del conveni diu: 
Les aportacions establertes a la clàusula primera seran transferides a l'Ajuntament de Granollers amb 
periodicitat mensual en concepte de bestreta. Per el pagament del darrer lliurament del 2014 
l'Ajuntament haurà de presentar , abans de l'1 de desembre  un certificat de l'interventor o interventor- 
on consti la previsió de despeses corresponent al mes de desembre. 
A més a més, abans del 30 de març de 2015  l'Ajuntament haurà de liquidar la totalitat de les 
despeses.

La clàusula cinquena demana la documentació que cal lliurar al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat:

Certificat dels cost del servei corresponent al període del 2014 desglossat per despeses de �

personal i funcionament, d'acord amb la clàusula cinquena de l'esmentat conveni.
Certificat de la correcta aplicació del fons rebut a la finalitat prevista, període 2014 d'acord amb �

la clàusula cinquena del mateix conveni.

El Departament, en data 25 de febrer de 2015 i registre d'entrada núm. 3593 ha enviat un ofici 
demanant la justificació de despeses abans del 30 de març de 2015. Aquests certificats de despesa 
són imprescindibles perquè el Departament faci el darrer pagament previst en aquest exercici 
pressupostari.

El càlcul provisional de finançament que el Departament estableix pel període del 2014   és el 
següent:

Escola Salvador Llobet: 1.538.224,20€�

EMT: 5.886.986,61€�

El càlcul de despeses s'ha fet tenint en compte  les dades de la comptabilitat oficial de l'Ajuntament a 
5 de març de 2015.

Al registre de factures s'ha fet constar la data de pagament (RPPA), i les dates d'obligació reconeguda 
(OP). Aquestes darreres factures  estan seguint el procés de pagament.

Les despeses de personal que es declaren corresponen al cost del personal que treballa de manera 
directa en el centre i que ha estat facilitat per Recursos Humans.



El resum dels costos han estat els següents:

Centre Despeses de personal Despeses de funcionament Total

E. M. Salvador Llobet 1.436.755,55 € 101.468,65 € 1.538.224,20 €

Institut EMT 5.513.076,10 € 373.910,51 € 5.886.986,61 €

Total 6.949.831,65 € 475.379,16 € 7.425.210,81 €

L'import total de l'aportació provisional del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya no supera el cost real del servei.

Centre educatiu Total despesa realitzada Aportació Departament

E.M. Salvador Llobet 1.538.224,20 € 1.405.575,02€

Institut EMT 5.886.986,61 € 5.873.513,95 €

Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació, que si detallen les factures de l'EMT i de l'Escola 
Municipal Salvador Llobet.

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

PRIMER. Aprovar la justificació econòmica pel període 2014, dels centres municipals Escola 
Municipal Salvador Llobet i Institut Escola Municipal del Treball de Granollers (EMT), amb la relació 
de despeses següents:

Centre Despeses de personal Despeses de funcionament Total

E. M. Salvador Llobet 1.436.755,55 € 101.468,65 € 1.538.224,20 €

Institut EMT 5.513.076,10 € 373.910,51 € 5.886.986,61 €

Total 6.949.831,65 € 475.379,16 € 7.425.210,81 €

SEGON. Trametre el certificats demanats al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya:

Certificat del cost provisional del servei corresponent al període 2014 per despeses de personal �

i funcionament, d'acord amb la clàusula cinquena del conveni de finançament.
Certificat de la correcta aplicació dels fons previstos de rebre a la finalitat prevista , període 2014 �

d'acord amb la clàusula cinquena de l'esmentat conveni.

TERCER. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER EL    
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EDUCATIUS DINS DEL PLA DE XARXA DE GOVERNSDESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EDUCATIUS DINS DEL PLA DE XARXA DE GOVERNSDESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EDUCATIUS DINS DEL PLA DE XARXA DE GOVERNSDESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EDUCATIUS DINS DEL PLA DE XARXA DE GOVERNS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS    2012201220122012----2015201520152015    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En data 30 de gener de 2014  la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
convocatòria i el Catàleg de concertació i de recursos per a l'any 2014 dins del Pla de Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015.



En data 29 de maig de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la Resolució 
parcial de la convocatòria d'ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2014 i del seu règim regulador, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

Els projectes presentats pel Servei d'Educació corresponien a aquesta convocatòria i la Resolució 
esmentada recull els imports aprovats. Són els següents: 

ProgramaProgramaProgramaPrograma ActuacióActuacióActuacióActuació Cost totalCost totalCost totalCost total ImportImportImportImport     
demanatdemanatdemanatdemanat

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

EducacióEducacióEducacióEducació     
permanentpermanentpermanentpermanent

Funcionament escoles de música 1.114.061,08 € 50.000,00 € 16.894,00€

EscolesEscolesEscolesEscoles     
bressolbressolbressolbressol

Funcionament d'escoles bressol 
municipals

1.218.951,95 € 50.000,00 € 17.844,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 34343434....738738738738,,,,00000000    €€€€

En data 25 de juny de 2014  la Junta de Govern Local va acordar acceptar aquesta subvenció.

El resum de les despeses de l'Escola de Música ha estat:

CapítolCapítolCapítolCapítol 2014201420142014
Despeses personalDespeses personalDespeses personalDespeses personal 1.030.816,60 €
Despeses funcionamentDespeses funcionamentDespeses funcionamentDespeses funcionament     83.244,48 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1111....114114114114....061061061061,,,,08080808    €€€€

I el detall del capítol 2:

Núm de la partidaNúm de la partidaNúm de la partidaNúm de la partida Nom partidaNom partidaNom partidaNom partida ImportImportImportImport

H417.32510.21200 Manteniment edificis E.Música 5.438,45 €

H417.32510.21300 Manteniment maquinària E.Música 6.549,37 €

H417.32510.22101 Aigua 469,26 €

H417.32510.22100 Energia elèctrica Escola de Música 19.133,89 €

H417.32510.22201 Trameses postals E.Música 59,32 €

H417.32510.22400 Assegurança edificis i utillatgte 398,84 €

H417.32510.22001 Premsa, llibres i altres 647,03 €

H417.32510.22000 Material oficina no inventariable 708,53 €

H417.32510.22699 Altres despeses E.Música 2.551,52 €

H417.32510.22706 Estudis i treballs E.Música 5.500,00 €

H417.32510.22609 Activitats E.Música 6.535,75 €

H417.32510.22700 Treballs de neteja 35.252,62 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 83838383....244244244244,,,,58585858    €€€€

5.- El resum de les despeses de les escoles bressol ha estat :

CapítolCapítolCapítolCapítol 2014201420142014

Despeses personalDespeses personalDespeses personalDespeses personal 1.011.725,13 €

Despeses funcionamentDespeses funcionamentDespeses funcionamentDespeses funcionament     157.557,34 €

Despeses capitolDespeses capitolDespeses capitolDespeses capitol     4444 49.669,48 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1111....218218218218....951951951951,,,,95959595    €€€€

I el detall del capitol 2:



Núm de la partidaNúm de la partidaNúm de la partidaNúm de la partida Nom partidaNom partidaNom partidaNom partida ImportImportImportImport

H416.32112.22001 Premsa i publicacions  EB Tortuga 127,50 €

H416.32110.22100 Energia elèctrica escoles bressol 18.473,11 €

H416.32110.22101 Aigua escoles bressol 1.250,00 €

H416.32110.22102 Gas escoles bressol 26.223,76 €

H416.32112.21300 Manteniment maquinària EB Tortuga 246,02 €

H416.32112.22699 Altres despeses EB Tortuga 1.502,11 €

H416.32112.22110 Productes de neteja EB Tortuga 46,55 €

H416.32112.22700 Treballs neteja EB Tortuga 29.683,56 €

H416.32113.22001 Premsa i publicacions  EB El Teler 127,50 €

H416.32113.22004 Vestuari El Teler 297,53 €

H416.32113.22110 Productes de neteja El Teler 491,64 €

H416.32113.22699 Altres despeses EB El Teler 3.079,47 €

H416.32113.22700 Treballs neteja EB El Teler 39.560,59 €

H416.32114.21200 Manteniment ed. EB Giravoltes 527,99 €

H416.32114.21300 Manteniment maquinària EB Giravoltes 139,75 €

H416.32114.22001 Premsa i publicacions  EB Giravoltes 127,50 €

H416.32114.22110 Productes de neteja Giravoltes 498,63 €

H416.32114.22699 Altres despeses EB Giravoltes 1.162,57 €

H416.32114.22700 Treballs neteja Giravoltes 33.991,56 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 157157157157....557557557557,,,,34343434    €€€€

Pel que fa als ingressos, segons el llistat de DR, s'ha ingressat en concepte de Taxes Ensenyament 
Escola de Música 277.293,21 euros. S'adjunta llistat.

Els ingressos en conceptes de Taxes Ensenyament Escoles Bressols ha estat 407.357,03 euros tal i 
com consta en els llistats que s'adjunten.

La informació sobre els ingressos s'ha tret del programa comptable de l'Ajuntament.

Segons l'acord de la Diputació es recull que es justificaran les despeses abans del 31 de març de 
2015, per això informo que:

De l'actuació: Funcionament escoles de música, és justifiquen 46.489,87 euros que correspon a la �

part del sou que una mestra dedica a les classes de l'Escola de Música. Les dades han estat 
facilitades per RRHH, els llistats que s'adjunten han estat signats pel cap de l'oficina de gestió de 
Recursos Humans. S'ha considerat innecessari justificar totes les despeses que genera el 
funcionament de l'Escola de Música “Josep Maria Ruera”  ja que la quantia de la subvenció ni les 
bases de la convocatòria ho requereixen.

De l'actuació Funcionament  d'Escoles bressols, es 46.987,66 euros que correspon al sou d'una �

coordinadora. Les dades han estat facilitades pel Servei de RRHH, els llistats que s'adjunten han 
estat signats pel cap de l'oficina de gestió de Recursos Humans.  S'ha considerat innecessari 
justificar totes les despeses que genera el funcionament de les tres escoles bressols municipals ja 
que la quantia de la subvenció ni les bases de la convocatòria ho requereixen .

La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona dins del Pla de Concertació �

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per a l'any 2014, conjuntament amb altres fonts de 
finançament no supera el cost total de l'actuació.

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



L'Ajuntament de Granollers té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els �

documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat que s 'adjunta.

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

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, dins del Pla 
de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per a l'any 2014, als diferents programes del 
Servei d'Educació, per un import de 34.738,00€, d'acord amb el següent;

ProgramaProgramaProgramaPrograma ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
demanatdemanatdemanatdemanat

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Educació permanentEducació permanentEducació permanentEducació permanent Funcionament escoles de música 50.000,00 € 16.894,00 €

Escoles bressolEscoles bressolEscoles bressolEscoles bressol Funcionament d'escoles bressol municipals 50.000,00 € 17.844,00 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

19191919).-).-).-).-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 DDEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI D''''ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNEREATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNEREATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNEREATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE    
((((PSICÒLEGPSICÒLEGPSICÒLEGPSICÒLEG////AAAA))))    DEL CIRD DE LDEL CIRD DE LDEL CIRD DE LDEL CIRD DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER UN PERÍODE DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER UN PERÍODE DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER UN PERÍODE DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER UN PERÍODE DE    9999    
MESOSMESOSMESOSMESOS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant resolució de la regidora delegada núm. 31/2015, de data 13 de gener de 2015, es va iniciar 
l'expedient licitatori del contracte de serveis per a l'atenció psicològica per a dones víctimes de 
violència de gènere del Centre d'Informació i Recursos per a Dones-CIRD, es va autoritzar la despesa 
i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, per un 
període de nou mesos, prorrogable nou mesos més,  i  per un import de licitació de 22.382,10 euros, 
exempts d'IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 12015000000708, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

Amb data  04 de febrer de febrer de 2015 s'han convidat a les professionals següents:

-  Sra. Alba Garriga VilardebòDNI 52.159.230-Z
-  Sra. Alicia Mesas Parra DNI 43.630.851-N
-  Sra. Paola Picardo Souto DNI 47.732.123-Q

Totes elles han presentat oferta.

Desprès de les corresponents obertures 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 l'Àrea de Benestar Social ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta 
econòmicament més avantatjosa , la presentada per la senyora ALBA GARRIGA VILARDEBÓ amb 
DNI 52.159.230-Z  per un import de 21.942 euros, exempts d'IVA,  per a l'adjudicació del contracte de 
serveis per a la prestació del servei l'atenció psicològica per a dones víctimes de violència de gènere 
(psicòleg/a) del Centre d'Informació i Recursos per a Dones-CIRD- , d'acord amb la següent 
puntuació:

CRITERIS QUE DEPENEN 
D'UN JUDICI DE VALOR

CRITERIS 
AVALUABLES 



MITJANÇANT 
FÒRMULA 

MATEMÀTICA
PLICA EMPRESA

A1 A2 A3 B1

TOTAL

1 Alba Garriga Vilardebó 19 18 9 51 97

2 Paola Picardo Souto 13 8 2 50,76 73,76

3 Alicia Mesas Parra 4 10 3 50,91 67,91

Motivació de la puntuació:

A. Criteris que depenen d'un judici de valor:

1. Marc d'intervenció del programa: 

A1.- Protocol d'intervenció individual: 

Plica 1. Alba Garriga Vilardebò. Es descriu detalladament la metodologia d'avaluació d'una situació 
en funció de la seva catalogació o no com a crisi i la consideració o no d'emergència,  i en funció 
d'aquesta, els objectius psicoterapèutics a assolir individualment com a pas previ per decidir el 
procediment més eficaç a aplicar en la intervenció subsegüent. Es fa una descripció precisa de la 
intervenció individual pel que fa al contingut i la metodologia, fent una distinció clara entre atenció 
enfocada en el trauma i atenció psicopedagògica, fent menció de la durada màxima i les fases de la 
intervenció. Es detalla la bateria d'instruments diagnòstics validats científicament a emprar 
sistemàticament. Total: 19 punts

Plica 2. Paola Picardo Souto. Es descriu detalladament la metodologia d'avaluació d'una situació 
en funció de la seva catalogació o no com a crisi i la consideració o no d'emergència,  i en funció 
d'aquesta, els objectius psicoterapèutics a assolir individualment com a pas previ per decidir el 
procediment més eficaç a aplicar en la intervenció subsegüent. Es fa una descripció precisa de la 
intervenció individual pel que fa al contingut i la metodologia, fent una distinció clara entre atenció 
enfocada en el trauma i atenció psicopedagògica, fent menció de la durada màxima i les fases de la 
intervenció. No es fa menció a instruments diagnòstics validats a utilitzar. Total: 13 punts

Plica 3. Alicia Mesas Parra. No es descriu detalladament la metodologia d'avaluació prèvia a la 
intervenció, ni dels objectius psicoterapèutics a assolir individualment com a pas previ per decidir el 
procediment més eficaç a aplicar en la intervenció subsegüent. Es fa una descripció precisa de la 
intervenció individual pel que fa al contingut i la metodologia, sense fer distinció clara entre atenció 
enfocada en el trauma i atenció psicopedagògica, fent menció de la durada màxima i les fases de la 
intervenció. No es detallen instruments diagnòstics validats científicament a emprar sistemàticament. 
Total: 4 punts

A2.- Protocol d'intervenció grupal : 

Plica 1. Alba Garriga Vilardebò. Es descriuen amb claredat els objectius a assolir de forma 
específica amb la intervenció grupal. Es defineixen clarament i amb precisió els criteris d'inclusió i 
d'exclusió de les dones als grups . Es fa una descripció precisa de la composició, durada, i 
periodicitat dels grups a desenvolupar, així com dels perfils i requeriments professionals de les 
professionals conductores dels grups, espai de realització i normes tàcites de comportament. Pel que 
fa a l'avaluació dels resultats del procés i resultats de la dinàmica grupal, es descriuen detalladament 



els instruments a utilitzar, amb la utilització d'un instrument validat científicament de mesura de 
qualitat de vida autopercebuda en l'estat de les dones, (qüestionari WHO-QOL), un autoinforme sobre 
l'estat inicial i final pel que fa a d'altres variables significatives de l'estat de les dones, així com un 
qüestionari de satisfacció individual i valoració del grup. Total: 18 punts

Plica 2. Paola Picardo Souto. Es descriuen amb claredat els objectius a assolir de forma específica 
amb la intervenció grupal.  No es defineixen criteris d'inclusió i d'exclusió de les dones als grups . Es 
fa una descripció precisa de la composició, durada, i periodicitat dels grups a desenvolupar. No es 
descriuen els perfils i requeriments professionals de les professionals conductores dels grups, espai 
de realització i normes tàcites de comportament. No es fa cap descripció d'instruments d'avaluació a 
utilitzar per mesurar els resultats de la dinàmica dels grups. Total: 8 punts

Plica 3. Alicia Mesas Parra. Es descriuen amb claredat els objectius a assolir de forma específica 
amb la intervenció grupal. Es defineixen clarament i amb precisió els criteris d'inclusió i d'exclusió de 
les dones als grups . Es fa una descripció precisa de la composició, durada, i periodicitat dels grups a 
desenvolupar, així com de l'espai de realització; no es fa menció dels perfils i requeriments 
professionals de les professionals conductores dels grups, ni de les normes tàcites de comportament. 
No es descriuen instruments validats a utilitzar en l'avaluació dels resultats del procés i resultats de la 
dinàmica grupal.  Total: 10  punts

A3.- Programa de funcionament i organització: 

Plica 1. Alba Garriga Vilardebò. Es descriu detalladament tot el procés de funcionament del/la 
professional d'atenció psicològica, incloent la valoració, atenció individual i atenció grupal. S'aporta un 
procediment per tractar l'absentisme de les dones. Es defineixen els mecanismes de coordinació 
interna que s'aplicaran amb la resta de professionals del CIRD i els de comunicació amb la Direcció 
del servei. Manca una descripció dels materials necessaris per realitzar el servei, i la descripció dels 
recursos humans de suport necessaris apareix en un altre apartat. Total: 9 punts

Plica 2. Paola Picardo Souto. No es fa una descripció detallada de tot el procés de funcionament 
del/la professional d'atenció psicològica. No s'aporta cap procediment per tractar l'absentisme de les 
dones. Es defineixen clarament els mecanismes de coordinació interna que s'aplicaran amb la resta 
de professionals del CIRD, sense menció a mecanismes de comunicació amb la Direcció del servei. 
Manca una descripció dels materials necessaris  i dels recursos humans de suport necessaris.  Total: 
2 punts

Plica 3. Alicia Mesas Parra. Es descriu de forma somera el procés de funcionament del/la 
professional d'atenció psicològica, incloent la valoració, atenció individual i atenció grupal. No s'aporta 
un procediment per tractar l'absentisme de les dones. Es defineixen de forma genèrica els 
mecanismes de coordinació interna que s'aplicaran amb la resta de professionals del CIRD i els de 
comunicació amb la Direcció del servei. Manca una descripció dels materials  i dels recursos humans 
de suport necessaris.  Total: 3 punts

B. Criteris avaluables mitjançant fórmula matemàtic a:

B1.- Proposta econòmica. S'ha procedit a valorar l'oferta econòmica en funció de la fórmula.

Preu de l’oferta
------------------------------------------- x 51 punts; 
Preu a valorar

Empresa Import Puntuació
PlicaPlicaPlicaPlica    1111....    Alba Garriga VilardebòAlba Garriga VilardebòAlba Garriga VilardebòAlba Garriga Vilardebò 21.942 € (IVA exclòs)  51515151 puntspuntspuntspunts 
PlicaPlicaPlicaPlica    2222....    Paola picardo SoutoPaola picardo SoutoPaola picardo SoutoPaola picardo Souto 22.046,37 € (IVA exclòs) 50505050,,,,76767676 puntspuntspuntspunts



PlicaPlicaPlicaPlica    3333....    Alicia Mesas ParraAlicia Mesas ParraAlicia Mesas ParraAlicia Mesas Parra 21.979,22 € (IVA exclòs) 50505050,,,,91919191 puntspuntspuntspunts

En data  25 de febrer de 2015 s'ha requerit a la senyora ALBA GARRIGA VILARDEBÓ amb DNI 
52.159.230-Z a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 06 de març de 2015 la senyora ALBA GARRIGA VILARDEBÓ  ha presentat la documentació 
requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, i  la cap de l'Oficina Central de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic de data 16 de febrer de 2015,  es proposa l'adjudicació del contracte de 
serveis per a la prestació de la gestió del servei d'atenció psicològica per a dones víctimes de 
violència de gènere per al CIRD de l'Ajuntament de Granollers a la senyora ALBA GARRIGA 
VILARDEBÓ amb DNI 52.159.230-Z  per un import de 21.942 euros , exempts d'IVA, el que representa 
una baixa del 1,97% respecte al preu de licitació, amb un termini d'execució de 9 mesos.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a la senyora ALBA GARRIGA VILARDEBÓALBA GARRIGA VILARDEBÓALBA GARRIGA VILARDEBÓALBA GARRIGA VILARDEBÓ amb DNIDNIDNIDNI    52525252....159159159159....230230230230----ZZZZ, el contracte 
de serveis per a la prestació de la gestió del servei d'atenció psicològica per a dones víctimes de 
violència de gènere per al CIRD de l'Ajuntament de Granollers, per  import de 21.942,00 euros, 
exempts d'IVA, d'acord amb l'article 20,1,8 i 20,3 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l'Import 
sobre el Valor Afegit, el que representa una baixa del 1,97%  respecte al preu de licitació,amb càrrec a 
la partida pressupostària  H403.23180.22799,  per un període de nou mesos, prorrogable nou mesos 
més, 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....    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 VIII.2 apartat   
g)

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....        Confeccionar els documents comptables D a nom de l'empresa adjudicatària per l'import 
adjudicat de 21.942,00 euros, exempts d'IVA,  i alliberar el sobrant del document comptable A 
núm.12015000000708.

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



APROVAT PER UNANIMITAT
 

TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELSPER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELSPER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELSPER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS    
EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEEQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEEQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEEQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe tècnic de data 13 de març de 2015 pel qual es justifica la necessitat d'iniciar expedient 
licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert d'un contracte de serveis 
plurianual per a la prestació del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de 
Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers a continuació indicats:

Pos Centre Adreça

1 Centre Cívic Can Bassa Plaça de Joan Oliver,1

2 Centre Cívic Can Gili Camí Vell de Lliçà d'Amunt,1

3 Centre Cívic Palou Passeig del Doctor Fàbregas, s/n

4 Centre Cívic Jaume Oller C/Mare de Déu de Montserrat,47

5 Centre Cívic Nord Carrer de Lledoner, 6

6 Can Jonch,Centre de Cultura per la Pau Carrer del Rec, 19

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació ( 1 any) es fixa en la quantitat de 
85.000,00 euros més 17.850,00 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 102.850,00 euros. 

El valor total estimat d'aquesta contractació es calcula en 187.000,00 euros més 39.270,00 euros 
d'IVA (21%), i compren  1 any  del període executiu més  1 any de possible pròrroga de mutu acord i 
l'import màxim de modificació del contracte, segons detall a continuació indicat:

IMPORT PERÍODE EXECUTIU 85.000,00 euros + IVA
IMPORT PRÒRROGA 85.000,00 euros + IVA
IMPORT MODIFICACIO (20%)                17.000,00  euros + IVA

A continuació es detalla la distribució per equipaments , partides pressupostàries i anualitats en 
període executiu:

2015
(de l'1/7 al 31/12)

2016
(de l'1/1 al 30/6)

Partida 
pressupostària

Import € IVA 21% Import € IVA 21%

TOTALS
(Iva inclòs)

H232,33731,22700 8.600,00 1.806,00 8.600,00 1.806,00 20.812,00

H232,33732,22700 6.600,00 1.386,00 6.600,00 1.386,00 15.972,00

H232,33733,22700 6.600,00 1.386,00 6.600,00 1.386,00 15.972,00

H232,33734,22700 6.100,00 1.281,00 6.100,00 1.281,00 14.762,00

H232,33735,22700 9.600,00 2.016,00 9.600,00 2.016,00 23.232,00

H241,32720,22700 5.000,00 1.050,00 5.0000,00 1.050,00 12.100,00

TOTALS PARCIALS 42.500,00 8.925,00 42.500,00 8.925,00 102.850,00



TOTAL ANY IVA INCLOS 51.425,00 51.425,00

TOTAL PERÍODE EXECUTIU               85.000,00 € + 17.850,00 € d'IVA (21%) = 102.850,00 €

 En cas de pròrroga:

2016
(de l'1/7 al 31/12)

2017
(de l'1/1 al 30/6)

Partida 
pressupostària

Import € IVA 21% Import € IVA 21%

TOTALS
(Iva inclòs)

H232,33731,22700 8.600,00 1.806,00 8.600,00 1.806,00 20.812,00

H232,33732,22700 6.600,00 1.386,00 6.600,00 1.386,00 15.972,00

H232,33733,22700 6.600,00 1.386,00 6.600,00 1.386,00 15.972,00

H232,33734,22700 6.100,00 1.281,00 6.100,00 1.281,00 14.762,00

H232,33735,22700 9.600,00 2.016,00 9.600,00 2.016,00 23.232,00

H241,32720,22700 5.000,00 1.050,00 5.0000,00 1.050,00 12.100,00

TOTALS PARCIALS 42.500,00 8.925,00 42.500,00 8.925,00

TOTAL ANY IVA INCLOS 51.425,00 51.425,00

102.850,00

TOTAL PERÍODE PRORROGA              85.000,00 € + 17.850,00 € d'IVA (21%) = 102.850,00 €

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, és el contracte de serveis (categoria 14 de l'Annex II del TRLCSP) , 
procediment obert  i tramitació ordinària.

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

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

El el responsable del contracte serà el senyor Jaume Casacuberta Inglès, coordinador tècnic de 
centres cívics de l'Ajuntament de Granollers.

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

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

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

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

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

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

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



PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Declarar el torn d'urgència d'aquest acord.

SEGONSEGONSEGONSEGON....        Iniciar l'expedient licitatori i autoritzar la despesa de la contractació de la prestació del 
servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de 
l'Ajuntament de Granollers a continuació indicats:

Pos Centre Adreça

1 Centre Cívic Can Bassa Plaça de Joan Oliver,1

2 Centre Cívic Can Gili Camí Vell de Lliçà d'Amunt,1

3 Centre Cívic Palou Passeig del Doctor Fàbregas, s/n

4 Centre Cívic Jaume Oller C/Mare de Déu de Montserrat,47

5 Centre Cívic Nord Carrer de Lledoner, 6

6 Can Jonch,Centre de Cultura per la Pau Carrer del Rec, 19

a adjudicar mitjançant procediment obert i tràmit ordinari per a un import  total de  85.000,00 euros més 
17.850,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de  102.850,00  euros i amb una durada 
de 12 mesos,  de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

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

2015
(de l'1/7 al 31/12)

2016
(de l'1/1 al 30/6)

Partida 
pressupostària

Import € IVA 21% Import € IVA 21%

TOTALS
(Iva inclòs)

H232,33731,22700 8.600,00 1.806,00 8.600,00 1.806,00 20.812,00

H232,33732,22700 6.600,00 1.386,00 6.600,00 1.386,00 15.972,00

H232,33733,22700 6.600,00 1.386,00 6.600,00 1.386,00 15.972,00

H232,33734,22700 6.100,00 1.281,00 6.100,00 1.281,00 14.762,00

H232,33735,22700 9.600,00 2.016,00 9.600,00 2.016,00 23.232,00

H241,32720,22700 5.000,00 1.050,00 5.0000,00 1.050,00 12.100,00

TOTALS PARCIALS 42.500,00 8.925,00 42.500,00 8.925,00

TOTAL ANY IVA INCLOS 51.425,00 51.425,00

102.850,00

TOTAL PERÍODE EXECUTIU               85.000,00 € + 17.850,00 € d'IVA (21%) = 102.850,00 €

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació en el BOPB ,   en el perfil del contractant de 



la web municipal i en l'e-tauler.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Designar com a responsable del contracte al senyor Jaume Casacuberta Inglès, coordinador  
tècnic de centres cívics de l 'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Notificar a l'Àrea Econòmica.  

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

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