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LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sra. Andrea Canelo Matito

L'Alcalde, amb motiu de l'accident d'avió succeït el dia d'avui als Alps francesos, vol manifestar en 
nom de l'Ajuntament i la ciutat de Granollers el seu condol i, alhora, acompanyar en aquests moments 
les famílies de les víctimes, especialment als familiars de la veïna de Granollers , Anna Cantos.

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

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

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



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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENTDEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENTDEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENTDEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT ,,,,    MANTENIMENTMANTENIMENTMANTENIMENTMANTENIMENT ,,,,    ANÀLISI I DIFUSIÓ DELS CANALSANÀLISI I DIFUSIÓ DELS CANALSANÀLISI I DIFUSIÓ DELS CANALSANÀLISI I DIFUSIÓ DELS CANALS     2222....0000    IIII    
WEB PER A LWEB PER A LWEB PER A LWEB PER A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    PER UN TERMINI DEPER UN TERMINI DEPER UN TERMINI DEPER UN TERMINI DE    12121212    MESOS AMBMESOS AMBMESOS AMBMESOS AMB    
EFECTES DES DELEFECTES DES DELEFECTES DES DELEFECTES DES DEL    15151515    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2015201520152015    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    14141414    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2016201620162016    FORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMB    
JOAN PUIG I MORÉJOAN PUIG I MORÉJOAN PUIG I MORÉJOAN PUIG I MORÉ

La Junta de Govern Local del 8 d'abril de 2014 va adjudicar a  Joan Puig Moré (NIF.: 33940791-J) el 
contracte de serveis per a la prestació del servei de desenvolupament, manteniment, anàlisi i difusió 
dels canals 2.0 i web per a l'Ajuntament de Granollers, per al període de 15 d'abril de 2014 a 14 d'abril 
de 2015, amb possibilitat de ser prorrogat per 12 mesos, per import màxim de 13.640,00 € més 
2.864,40 en concepte d'IVA (21%) que fan un pressupost total de 16.504,40 €,  mitjançant procediment 
negociat i tramitació ordinària

El 14 d'abril de 2014 es va formalitzar el contracte núm. 172 mitjançant document administratiu.

De conformitat amb la clàusula cinquena del contracte la durada serà de 12 mesos, amb efectes des 
de l'15 d'abril de 2014 fins a 14 d'abril de 2015, i estableix la possibilitat de ser prorrogat de mutu 
acord i de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui 
excedir de 24 mesos.

El 25 de febrer de 2015, Joan Puig i Moré ha presentat instància electrònica (núm. registre 
2015000268  i núm. sol·licitud: GEN150092KA) , indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 
dotze mesos més, es a dir del 15 d'abril de 2015 al 14 d'abril de 2016.

El responsable del contracte ha emès un informe de data 3 de març de 2015 en el qual proposa  
prorrogar per un període de 12 mesos amb les mateixes condicions establertes en el contracte .

L'import màxim  total de la pròrroga es de  13.640 euros més 2.864,40 euros en concepte d'IVA que fa 
un total de 16.504,40 euros, amb aplicació al codi pressupostari  H 121.92050.22799 i amb la 
distribució següent:

2015 del 15 d'abril al 31 de desembre 11.690,62 €
2016 de l'1 de gener al 14 d'abril  4.813,78 €.

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

- Article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 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, 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 del contracte per a la prestació del servei de desenvolupament, 
manteniment, anàlisi i difusió dels canals 2.0 i web per a l'Ajuntament de Granollers, per un termini de 
12 mesos amb efectes des del 15 d'abril de 2015 fins al 14 d'abril de 2016 formalitzat amb Joan Puig i 
Moré amb NIF. 33940791-J per un import màxim de 13.640 euros més 2.864,40 euros en concepte 
d'IVA que fa un total de 16.504,40 euros, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Autoritzar la despesa de l'import màxim de la pròrroga de 16.504,40 euros amb aplicació al 
codi pressupostari H 121.92050.22799 i amb la distribució següent:

2015 del 15 d'abril al 31 de desembre 11.690,62 €
2016 de l'1 de gener al 14 d'abril  4.813,78 €.



TERCERTERCERTERCERTERCER.... Confeccionar els documents comptables AD 2015 amb aplicació als codis pressupostaris i 
a l'anualitat indicada en el punt segon.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 172/2014 formalitzat amb data 14 
d'abril de 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DELAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DELAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DELAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL    
LLIBRELLIBRELLIBRELLIBRE----CATÀLEG JORDI BENITOCATÀLEG JORDI BENITOCATÀLEG JORDI BENITOCATÀLEG JORDI BENITO....    IDEES COM A IMATGESIDEES COM A IMATGESIDEES COM A IMATGESIDEES COM A IMATGES////DOCUMENTS COM A OBRESDOCUMENTS COM A OBRESDOCUMENTS COM A OBRESDOCUMENTS COM A OBRES    
DDDD''''ARTARTARTART,,,,    I MODIFICACIÓ DE LES NOTES DE LI MODIFICACIÓ DE LES NOTES DE LI MODIFICACIÓ DE LES NOTES DE LI MODIFICACIÓ DE LES NOTES DE L''''EPÍGRAFEPÍGRAFEPÍGRAFEPÍGRAF    7777....    PUBLICACIONS DE LPUBLICACIONS DE LPUBLICACIONS DE LPUBLICACIONS DE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS ....    ALTRES PUBLICACIONS MUSEUALTRES PUBLICACIONS MUSEUALTRES PUBLICACIONS MUSEUALTRES PUBLICACIONS MUSEU

1. El Museu de Granollers ha editat un primer volum (de dues unitats) del llibre-catàleg Jordi Benito. 
Idees com a imatges / Documents com a obres d'art .

Descripció de la publicació:  22 plecs, 4+4 tintes i vernís, paper tatami 115 grs, portada tapa dura, llom 
pla, capçades negres, guardes pop set negre i plastificat mat. Format del catàleg 27x22 cm. Número 
de pàgines 175. Tiratge de 750 unitats.

Catàleg que recull el llegat documental de Jordi Benito  (Donació de la família Benito i Verdaguer) i les 
obres del Fons del Museu de Granollers.

 

2. El cost del catàleg, que inclou: elaboració textos, documentació obres d'art, selecció imatges i 
feines d’escanejar, disseny (maquetatge), feines correcció de català i galerades, i impressió i 
enquadernació, ha suposat un cost de 12.938,62 € més 517,54 € del 4% IVA amb un cost total de 
13.456,16 €.

3. El cost per unitat és  de 17,94 euros; i es fixa el preu de venda al públic del catàleg en 18,00 € amb 
l'IVA inclòs. Es realitza un arrodoniment a l'alça de 0,06 €.

4. Així doncs, el preu proposat permet la cobertura total dels costos de producció de la publicació . 

5. Per tal, de poder efectuar la venda de dita publicació és necessari incorporar-la com a preu públic a 
l'Ordenança general reguladora dels preus públics (Epígraf 7. Publicacions de l'Ajuntament de 
Granollers - altres publicacions Museu – Altres Publicacions Museu), aprovades per l’Ajuntament Ple el 
dia 28 d'octubre de 2014.

D'acord amb l'informe de la tècnica del Museu de Granollers.

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

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

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

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

IV. Art. 3 i 12 de les Normes reguladores de Preus Públics, provades per l'Ajuntament Ple del dia 30 
d'octubre de 2012, quant a la quantia i establiment i fixació dels preus públics .

V. Acord de Ple, de 5 de juliol de 2011, per a la delegació de les funcions del Ple en la Junta de 
Govern, referent a l'aprovació dels preus públics que es meritin en la prestació de serveis i activitats .



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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 127, en relació amb l'article 41 del Reial 
decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
l'establiment i la fixació dels preus públics per a la venda del llibre-catàleg Jordi Benito. Idees com a 
imatges/Documents com a obres d'art, en els termes següents:

Jordi Benito. Idees com a imatges/Documents com a obres d'art                                             18,00 €

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Fixar l'import de venda d'aquesta publicació de l'Ajuntament de Granollers en la quantitat de 
18,00 €, amb el IVA 4% inclòs, pel llibre-catàleg Jordi Benito. Idees com a imatges / Documents com a 
obres d'art. Aquest preu públic serà d'aplicació des del moment de la seva aprovació. 

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Els preus públics de què s'ha fet esment a l'apartat anterior, serà d'aplicació des del 
moment de la seva aprovació.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Aprovar la modificació de les notes de l'EPÍGRAF 7. PUBLICACIONS DE L'AJUNTAMENT 
DE GRANOLLERS. Altres Publicacions Museu, restant de la següent manera:

"Nota 1. El preu de venda al públic (sense IVA) de les publicacions del Museu de Granollers per als 
distribuïdors es fixa de la manera següent:
- per aquelles publicacions que el seu preu de venda (sense IVA) sigui a partir de 20 €/un., abonarà al 
Museu de Granollers el 50%.
- quan el seu preu de venda al públic (sense IVA), sigui inferior a 20 €/un., el distribuïdor abonarà al 
Museu de Granollers el 25% del preu de venda al públic (sense IVA), ambdós, regulats en el contracte 
específic.

Estaran exempts de liquidació al Museu de Granollers els llibres i catàlegs, que es destinin a la 
promoció i a la crítica per part de la distribuïdora fins a un màxim de 20 exemplars, havent-se de 
notificar el nombre d'exemplars al Museu de Granollers en el document de liquidació, sempre i quan 
per contracte específic el distribuïdor es comprometi a recollir en dipòsit  350 llibres.

Nota 2. Les llibreries que sol·licitin vendre les publicacions del Museu (sense distribuïdora), es 
regularà amb un contracte específic i l'abonament serà sempre del 70% del preu de venda al públic 
(sense IVA), al marge del cost.

Nota 3. La venda dels llibres i catàlegs el Dia de Sant Jordi, s'incrementarà (per descompte 
tradicional) en un 2,5%, és a dir, abonarà al Museu de Granollers un 67,5 %, fent la liquidació 
específica per aquest concepte durant el mes de maig."

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Publicar aquest acord per a general coneixement al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'edictes de l'Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DE    
235235235235....824824824824,,,,77777777    € ATORGADA PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA€ ATORGADA PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA€ ATORGADA PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA€ ATORGADA PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTAPROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTAPROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTAPROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA,,,,    PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESESPER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESESPER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESESPER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES    
DERIVADES DELS PLANS LOCALS DDERIVADES DELS PLANS LOCALS DDERIVADES DELS PLANS LOCALS DDERIVADES DELS PLANS LOCALS D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ,,,,    EN EL MARC DEL PROGRAMAEN EL MARC DEL PROGRAMAEN EL MARC DEL PROGRAMAEN EL MARC DEL PROGRAMA    
COMPLEMENTARI DE SUPORT A LCOMPLEMENTARI DE SUPORT A LCOMPLEMENTARI DE SUPORT A LCOMPLEMENTARI DE SUPORT A L ''''ECONOMIA LOCALECONOMIA LOCALECONOMIA LOCALECONOMIA LOCAL     ((((EXPEXPEXPEXP....    NÚMNÚMNÚMNÚM....    13131313////XXXX////99997999979999799997))))

1111.... La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 19191919    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, aprovava el    
“Programa complementari de suport a l'economia productiva local”, el seu règim de concertació, la 
concessió dels ajuts corresponents a la Fase 1 del Programa, i l'obertura de la convocatòria pública 



per a la concessió d'ajuts corresponents a la Fase 2.

2222.... El “Programa complementari de suport a l'economia productiva local” consta de tres línies de 
suport diferenciades. La primera d'aquestes línies té per objectiu el finançament de plans localsfinançament de plans localsfinançament de plans localsfinançament de plans locals    
dddd''''ocupacióocupacióocupacióocupació ....    En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha concedit als Ajuntaments de la demarcació 
territorial de Barcelona ajuts per concessió directaajuts per concessió directaajuts per concessió directaajuts per concessió directa,,,, modalitat de fons de prestació, calculats en base 
a indicadors de població, taxa d'atur i renda bruta familiar disponible. En el cas del municipi de 
Granollers, aquest ajut ha suposat un import total deimport total deimport total deimport total de     235235235235....824824824824,,,,77777777    €€€€....    

3333.... La subvenció de la Diputació de Barcelona per al finançament de plans locals d'ocupació, fou 
acceptada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers en data 4444    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2014201420142014.

4444.... D'acord amb l'Article 15 del règim de concertació del “Programa complementari de suport a 
l'economia productiva local”, l'execució de les actuacions objecte d'ajut es pot dur a terme entre lentre lentre lentre l''''1111    dededede    
gener degener degener degener de    2013201320132013    i eli eli eli el    31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2015201520152015, podent justificar la despesa executada, com a màxim, 
fins el 31313131    de març dede març dede març dede març de    2016201620162016....    El mateix article assenyala també un termini de justificació parcial de les 
accions que finalitza el 31313131    de març dede març dede març dede març de     2015201520152015.

5555.... L'Ajuntament de Granollers, en sessió ordinària del Ple delPle delPle delPle del    25252525    de juny dede juny dede juny dede juny de    2013201320132013, havia aprovat un 
programa de mesures diverses adreçades a cobrir les necessitats socials i econòmiques de les 
famílies del municipi amb major risc de vulnerabilitat i exclusió social (Pla de xocPla de xocPla de xocPla de xoc    2013201320132013). Entre 
aquestes mesures s'hi trobava la contractació laboral temporal de persones desocupades inscrites a 
l'oficina de treball per a realitzar serveis d'interès general per un període de 6 mesos i a jornada 
completa (Plans dPlans dPlans dPlans d ''''ocupacióocupacióocupacióocupació). 

6666.... El 23232323    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2013201320132013, la Junta de Govern Local aprovava els plans daprovava els plans daprovava els plans daprovava els plans d''''ocupacióocupacióocupacióocupació     de Granollers, 
en el marc d'aquest Pla de Xoc 2013, que suposaven la contractació d'un nombre màxim de 100 
persones. Alhora, s'aprovaven els criteris generals de preselecció, selecció i barem dels candidats, i 
s'encarregava la coordinació i l'execució de les accions a l'EPE Granollers Mercat. D'aquestes 100 
persones:

- 4444    iniciaren contracte el 30 de juliol de 2013, i el finalitzaren el 29 de gener de 2014.
- 50505050 iniciaren contracte el 23 d'octubre de 2013, i el finalitzaren el 22 d'abril de 2014. 
- 1111 inicià contracte el 23 d'octubre de 2013, i es donà de baixa voluntària el 7 de desembre de 2013.
- 1111 inicià contracte l'11 de desembre de 2013 i el finalitzà el 22 d'abril de 2014.
- 43434343 iniciaren contracte el 2 de juny de 2014, i el finalitzaren l '1 de desembre de 2014.
- 1111 inicià contracte el 19 de juny de 2014, i el finalitzà el 18 de desembre de 2014.

7777.... De cara a la justificació de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, des del 
Servei de Promoció Econòmica s'ha pres la decisió d'imputar-hi la contractació del grup de 50 
persones que iniciaren contracte el 23 d'octubre de 2013 i finalitzaren el 22 d'abril de 2014, més la 
persona que inicià contracte l'11 de desembre de 2013 i finalitzà el 22 d'abril de 2014. El cost total que 
ha suposat la contractació d'aquestes 51 persones ha estat de 361361361361....866866866866,,,,29292929    €€€€....

8888.... Aquestes 51 contractacions són susceptibles de ser cofinançadessón susceptibles de ser cofinançadessón susceptibles de ser cofinançadessón susceptibles de ser cofinançades per part de la Diputació de 
Barcelona, en el marc de la Fase 1 (“Finançament dels plans locals d'ocupació”) d'aquest “Programa 
complementari de suport a l'economia productiva local”, atès que ssss''''han portat a terme dins el períodehan portat a terme dins el períodehan portat a terme dins el períodehan portat a terme dins el període    
dddd''''execucióexecucióexecucióexecució  que determina l'Article 15 del règim de concertació del Programa. 

9999.... Un cop completada la justificació econòmica de les accions (mitjançant el formulari “P406” 
habilitat per part de la Diputació de Barcelona), el total de despeses justificades ha estat de 
235235235235....824824824824,,,,77777777    €€€€, és a dir, la totalitat de la subvenció atorgada. Totes les despeses imputades tenen el 
caràcter de despeses directes de personaldespeses directes de personaldespeses directes de personaldespeses directes de personal destinades al pagament de nòmines, Seguretat Social i 
IRPF dels 51 treballadors contractats.

10101010.... Entrant al detall de la justificació econòmica, s'han imputat al 100%100%100%100%    les nòmines i la Seguretat 
Social dels 51 treballadors imputats entre els mesos d'octubre de 2013 i gener de 2014. I, pel que fa a 
les despeses corresponents al mes de febrer, aquestes s'han imputat al 71717171,,,,1232123212321232%%%% amb l'objectiu 
d'obtenir la xifra total exacta de 235235235235....824824824824,,,,77777777    €€€€    atorgats per part de la Diputació de Barcelona.

Cal esmentar que determinades persones, en determinats mesos, van patir petites retencions a les 



seves nòmines com a conseqüència d'embargaments ordenats per part d'altres administracions 
públiques (jutjats, Seguretat Social...). Atès que aquests embargaments han comportat que no s'hagi 
efectuat el pagament a les persones interessades del 100% dels imports de les nòmines implicades, 
s'ha optat per no imputar aquestes despeses retingudes a la relació de despeses de la justificacióno imputar aquestes despeses retingudes a la relació de despeses de la justificacióno imputar aquestes despeses retingudes a la relació de despeses de la justificacióno imputar aquestes despeses retingudes a la relació de despeses de la justificació    
econòmica deconòmica deconòmica deconòmica d''''aquesta subvencióaquesta subvencióaquesta subvencióaquesta subvenció. Aquesta decisió no ha estat arbitrària, doncs el que es pretén és 
simplificar la tasca d'acreditació del pagament de les despeses imputades a la subvenció.

11111111.... Amb tot, llll''''estructura de finançament de lestructura de finançament de lestructura de finançament de lestructura de finançament de l''''actuació cofinançadaactuació cofinançadaactuació cofinançadaactuació cofinançada (entesa com la contractació 
exclusivament de les 51 persones esmentades), es desglossa de manera següent:

- Finançament per part de l'Ajuntament de Granollers: 126.041,52126.041,52126.041,52126.041,52     €€€€
- Finançament per part de la Diputació de Barcelona: 235.824,77235.824,77235.824,77235.824,77     €€€€
- Cost total de l'acció: 361.866,29361.866,29361.866,29361.866,29     €€€€

12121212.... D'acord amb les dades que ens aporta el Servei de Comptabilitat, la Diputació de Barcelona ha 
efectuat, en data 24242424    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2014201420142014, un primer pagament d'import 117117117117....912912912912,,,,38383838    €€€€,,,, que suposa el 50% 
de la subvenció aprovada. Resten encara pendents d'ingrés, per tant, 117117117117....912912912912,,,,39393939    €€€€....

13131313.... Vist l'informe, de data 11111111    de març dede març dede març dede març de    2015201520152015, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez, pel qual proposa aprovar la justificació econòmica de la subvenció de    235235235235....824824824824,,,,77777777    €€€€  atorgada 
per part de la Diputació de Barcelona per al finançament de les despeses derivades dels plans locals 
d'ocupació, en el marc del “Programa complementari de suport a l'economia 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 la justificació econòmica de la subvenció deAprovar la justificació econòmica de la subvenció deAprovar la justificació econòmica de la subvenció deAprovar la justificació econòmica de la subvenció de    235235235235....824824824824,,,,77777777    €€€€ atorgada per part de la 
Diputació de Barcelona, mitjançant procediment de concessió directa, per al finançament de les 
despeses derivades dels plans locals d'ocupació, en el marc del “Programa complementari de suport a 
l'economia local” ((((expedient númexpedient númexpedient númexpedient núm ....    13131313////XXXX////99997999979999799997))))

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- NotificarNotificarNotificarNotificar ----ho a les persones i entitats interessadesho a les persones i entitats interessadesho a les persones i entitats interessadesho a les persones i entitats interessades, això és, a la Gerència de Serveis de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, i als Serveis de Comptabilitat, 
Planificació Econòmica i Control Pressupostari de l 'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ DE    
87878787....875875875875,,,,04040404    € ATORGADA PEL SERVEI D€ ATORGADA PEL SERVEI D€ ATORGADA PEL SERVEI D€ 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 DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT ACATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT ACATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT ACATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A    
PERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA DPERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA DPERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA DPERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D''''INSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓ,,,,    MOTIVAT PERMOTIVAT PERMOTIVAT PERMOTIVAT PER    
LLLL''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO ////174174174174////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    5555    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY    ((((EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    2014201420142014////PRMIPRMIPRMIPRMI////SPOSPOSPOSPO////0025002500250025))))

1111.... El    15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014    rebíem notificació de l'atorgament, per part del Servei d'Ocupació de 
Catalunya, d'una subvenció de 87878787....875875875875,,,,04040404    €€€€    per a la realització del Programa Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i Formació    
adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries del RMI ((((expexpexpexp....    2014201420142014////PRMIPRMIPRMIPRMI////SPOSPOSPOSPO////0025002500250025)))), el qual 
està regulat per l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////174174174174////2014201420142014,,,,    dededede    5555    de junyde junyde junyde juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa    Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per 
a l'any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense ànim de lucre.

2222.... La subvenció atorgada està cofinançada en uncofinançada en uncofinançada en uncofinançada en un    50%50%50%50%    del Fons Social Europeudel Fons Social Europeudel Fons Social Europeudel Fons Social Europeu amb càrrec al 
Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Competitivitat regional i Ocupació de Catalunya, 
per al període 2007-2013, número CCI2007ES052PO0007, dins l'eix 2 i el Tema prioritari 71.

3333.... El 22222222    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, l'Ajuntament de Granollers 
acceptava la subvenció. 



4444.... Dins el Programa, s'han portat a terme, sense incidències i d'acord amb les previsions inicials , dos 
tipus d'accions:

- Accions dAccions dAccions dAccions d''''experiència laboralexperiència laboralexperiència laboralexperiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral dels participants al 
Programa mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social de 
competència municipal, i que ha comportat la    contractació decontractació decontractació decontractació de    11111111    treballadors a jornada completatreballadors a jornada completatreballadors a jornada completatreballadors a jornada completa    
durantdurantdurantdurant    6666    mesosmesosmesosmesos    ((((deldeldeldel    28282828    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014    alalalal    27272727    de gener dede gener dede gener dede gener de    2015201520152015).).).). La subvenció atorgada per a 
aquestes accions específiques ha estat de 86868686....885885885885,,,,04040404    €€€€....

----    Accions formativesAccions formativesAccions formativesAccions formatives, de tipus transversal, adreçades als participants a les accions d'experiència 
laboral, amb una durada dedurada dedurada dedurada de    30303030    horeshoreshoreshores,,,, les quals han estat realitzades durant la vigència dels 
contractes de treball i dins l'horari laboral. La subvenció atorgada per a aquestes accions en 
concret ha estat de 990990990990,,,,00000000    €€€€....

5555.... El termini per a presentar la documentació justificativa tècnica i econòmica del Programa és de 2 
mesos a comptar des de la finalització de les accions. Aquest termini, doncs, finalitza el 27272727    dededede    
març demarç demarç demarç de    2015201520152015.

6666.... Havent revisat tota la documentació econòmica del Programa es comprova com, tan en les 
accions d'experiència laboral com en les accions formatives, s'ha gastat el 100% de l'import 
aprovat per part del SOC, la qual cosa comporta que no sno sno sno s''''hagi de renunciar a cap importhagi de renunciar a cap importhagi de renunciar a cap importhagi de renunciar a cap import . És més, 
els imports gastats i justificats s'ajusten molt als imports atorgats, tal i com es pot apreciar a 
continuació:

Nom de lNom de lNom de lNom de l ''''accióaccióaccióacció Número dNúmero dNúmero dNúmero d ''''expedientexpedientexpedientexpedient Import atorgatImport atorgatImport atorgatImport atorgat Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

Experiència laboral 2014/PRMI/SPO/0025/EX01 86.885,04 € 86.885,15 €

Formació 2014/PRMI/SPO/0025/AF01 990,00 € 990,00 €

87878787....875875875875,,,,04040404    €€€€ 87878787....875875875875,,,,15151515    €€€€

7777.... Malgrat que la Base 16 de la convocatòria indica que el SOC avançarà una bestreta del 80% de 
l'import total de la subvenció atorgada quan l'entitat beneficiària hagi comunicat l'inici del 
programa (la qual cosa va tenir lloc en data 31313131    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2014201420142014 i 5555    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014), d'acord 
amb les dades del Servei de Comptabilitat de la nostra entitat, a la data del present informe el 
SOC encara no ha efectuat cap pagament en relació a aquest Programaencara no ha efectuat cap pagament en relació a aquest Programaencara no ha efectuat cap pagament en relació a aquest Programaencara no ha efectuat cap pagament en relació a aquest Programa .

8888.... Vist l'informe, amb data 12121212    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 aprovar la justificació econòmica del Programa 
Treball i Formació PRMI de l'exercici 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació econòmica del Programa Treball i FormacióAprovar la justificació econòmica del Programa Treball i FormacióAprovar la justificació econòmica del Programa Treball i FormacióAprovar la justificació econòmica del Programa Treball i Formació    adreçat a persones en 
situació d'atur beneficiàries de la renta mínima d'inserció,    corresponent a l'exercici    2014201420142014, d'acord amb 
els imports que es detallen a continuació:

Nom  de lNom  de lNom  de lNom  de l ''''accióaccióaccióacció NúmNúmNúmNúm....    expedient accióexpedient accióexpedient accióexpedient acció Import atorgatImport atorgatImport atorgatImport atorgat Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat Import a renunciarImport a renunciarImport a renunciarImport a renunciar

Experiència laboral 2014/PRMI/SPO/0025/EX01 86.885,04 € 86.885,15 € 0,00 €

Formació 2014/PRMI/SPO/0025/AF01 990,00 € 990,00 € 0,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL:::: 87878787....875875875875,,,,04040404    €€€€ 87878787....875875875875,,,,15151515    €€€€ 0000,,,,00000000    €€€€

SegonSegonSegonSegon .- Sol·licitar al SOC el pagament de la subvenció deSol·licitar al SOC el pagament de la subvenció deSol·licitar al SOC el pagament de la subvenció deSol·licitar al SOC el pagament de la subvenció de    87878787....875875875875,,,,04040404    €€€€,,,,    la qual fou aprovada 
mitjançant Resolució de la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya en data 15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, 
per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries 
de la renda mínima d'inserció, convocatòria 2014 ((((expedient númexpedient númexpedient númexpedient núm ....    2014201420142014////PRMIPRMIPRMIPRMI////SPOSPOSPOSPO////0025002500250025).).).).

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

 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVAR,,,,    EN NOM DE LEN NOM DE LEN NOM DE LEN NOM DE L''''EPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCAT,,,,    LALALALA    
JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2014201420142014    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXAXARXAXARXAXARXA    
DE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    PER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓPER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓPER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓPER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓ    
ECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICA ,,,,    COMERÇCOMERÇCOMERÇCOMERÇ,,,,    TURISME I FIRESTURISME I FIRESTURISME I FIRESTURISME I FIRES

1111.... En data 11111111    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014, la Diputació de Barcelona va notificar a l'Ajuntament de Granollers 
la concessió dconcessió dconcessió dconcessió d''''ajuts econòmicsajuts econòmicsajuts econòmicsajuts econòmics, en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del Pla 
"Xarxa de govern Locals 2012-2015". Entre les actuacions aprovades, corresponen al Servei de 
Promoció Econòmica les que es detallen a continuació:

PROGRAMA RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA
IMPORT 

ATORGAT

CODI 
SUBVENCIÓ 
DIPUTACIÓ

Polítiques del teixit 
Productiu. 

Accions de suport als 
Polígons d'activitat 
Econòmica.

Dinamització dels Poligons 
d'activitat econòmica de 
Granollers

28.001,14 14/Y/104170

Estratègies per el 
desenvolpament econòmic 
local

Iniciatives territorials 
innovadores per al 
desenvolupament 
econòmic

Dinamització de la Xarxa 
públicoprivada de l'eix productiu 
de la C-17

20.852,00 14/Y/104045

Polítiques de teixit 
productiu

Centres locals de serveis a 
les empreses (CLSE)

Centres locals de serveis a les 
empreses (CLSE) "Can 
Muntanyola"

86.400,00 14/Y/104171

Polítiques de teixit 
productiu

Projectes singulars Pimes exemplars 28.800,00 14/Y/104169

Desenvolupament del 
Teixit comercial urbà

Actuacions per a la 
dinamització comercial 
d'un centre comercial urbà

 Actuacions per a la dinamització 
comercial de Granollers

6.000,00 14/Y/105332

Desenvolupament del 
Teixit comercial urbà

Gestió de la dinamització 
en un centre comercial 
urbà

 Gestió de la dinamització Gran 
Centre Granollers

4.500,00 14/Y/105330

Desenvolupament del 
Teixit comercial urbà

Gestió de la dinamització 
en un centre comercial 
urbà

Gestió de la dinamització Comerç 
de Dalt

3.000,00 14/Y/105331

Desenvolupament de 
mercats i fires

Accions de foment de fires 
locals

Jugarxjugar-concurs internacional 
de jocs de Granollers

3.000,00 14/Y/105572

Desenvolupament de 
mercats i fires

Accions de foment de fires 
locals

Mostra Gastronòmica - Fira de 
l'Ascensió

3.000,00 14/Y/105573

2222.... L'EPE    Mercat havia estat el beneficiari habitual dels ajuts de la Diputació de Barcelona en 
matèria de promoció econòmica, comerç, turisme i fires, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals”, però un canvi recent en el sistema d'adhesió a la Xarxa va comportar que els ajuts per alels ajuts per alels ajuts per alels ajuts per al    
present exercici fossin atorgats a lpresent exercici fossin atorgats a lpresent exercici fossin atorgats a lpresent exercici fossin atorgats a l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers .  

3333.... No obstant, l'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, va 
acceptar l'atorgament de la subvenció en nom de Granollers Mercat, en data 25252525    de juny dede juny dede juny dede juny de     2014201420142014....

4444.... Vista la documentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnica    per l'equip tècnic de Granollers Mercat, que 
s'adjunta a l'expedient, es pot concloure que les accions s'han desenvolupat sense incidències i que 
s'han assolit uns resultats satisfactoris . 



5555.... Vista la documentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmica, que també s'adjunta, s'han imputat despeses 
que cobreixen el 100% de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, i que no es 
desvien de les previsions inicials, les quals ja preveien un cofinançament de les accions per part de 
l'EPE Granollers Mercat.

6666.... Granollers Mercat ha certificat el  reconeixement de les obligacionsreconeixement de les obligacionsreconeixement de les obligacionsreconeixement de les obligacions  recollides a les relacions de 
despeses imputades a la subvenció, les quals han estat destinades a les actuacions referides.

7777.... Les despeses imputades a les actuacions són despeses elegiblesdespeses elegiblesdespeses elegiblesdespeses elegibles d'acord amb el Règim 
regulador del Catàleg de concertació de l'any 2014 i les condicions específiques de concertació de 
cada recurs i/o l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el períodeactuacions realitzades en el períodeactuacions realitzades en el períodeactuacions realitzades en el període    
dddd''''execució establertexecució establertexecució establertexecució establert ....

8888.... La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l'actuació, no superen el seu cost totalno superen el seu cost totalno superen el seu cost totalno superen el seu cost total .

9999.... Granollers Mercat té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelonaarxivats i a disposició de la Diputació de Barcelonaarxivats i a disposició de la Diputació de Barcelonaarxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides a les accions, així com dels ingressos que financen 
les actuacions, els quals seran conservats per un període no inferior als  6 anys.

10101010.... En els imports dels justificants consignats, tant a les despeses directes com, si s'escau, a les 
indirectes, no sno sno sno s''''ha inclòs lha inclòs lha inclòs lha inclòs l ''''IVA deduïbleIVA deduïbleIVA deduïbleIVA deduïble .

11111111.... L’actuació ha comptat, si escau, amb la corresponent identificació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, en els termes establerts en el règim regulador del Catàleg de serveis i/o la 
resolució o acord de concessió.

12121212.... L’ens destinatari està al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social.

13131313.... Les relacions de despeses que es presenten a la Diputació de Barcelona, en relació als ajuts 
rebuts, impliquen una justificació totaljustificació totaljustificació totaljustificació total     d'aquests.

14141414.... Vist informe de data 16 de març de 2015 del coordinador tècnic de Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Montpart López.

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 .-.-.-.-    AprovarAprovarAprovarAprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat,    la justificació econòmicala justificació econòmicala justificació econòmicala justificació econòmica de les subvencions 
atorgades per part de la Diputació de BarcelonaDiputació de BarcelonaDiputació de BarcelonaDiputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per als projectes en matèria de Promoció Econòmica, Comerç, 
Turisme i Fires, d'acord amb el detall que es relaciona a continuació:

NOM ACTUACIÓ
CODI 

SUBVENCIÓ 
DIPUTACIÓ

IMPORT 
ATORGAT

TOTAL 
IMPUTAT

APORTACIÓ 
DE L'EPE

IMPORT A 
RENUNCIAR

Dinamització dels Polígons d'activitat 
econòmica de Granollers

14/Y/104170 28.001,14 48.728,54 20.727,40 0,00

Dinamització de la Xarxa 
públicoprivada de l'eix productiu de la 
C-17

14/Y/104045 20.852,00 37.620,41 14.191,03 0,00

Centres locals de serveis a les empreses 
(CLSE) "Can Muntanyola"

14/Y/104171 86.400,00 149.472,37 63.072,37 0,00

Pimes exemplars 14/Y/104169 28.800,00 48.201,14 19.401,14 0,00

 Actuacions per a la dinamització 



comercial de Granollers
14/Y/105332 6.000,00 27.685,09 21.685,09 0,00

 Gestió de la dinamització Gran Centre 
Granollers

14/Y/105330 4.500,00 9.000,00 4.500,00 0,00

Gestió de la dinamització Comerç de 
Dalt

14/Y/105331 3.000,00 8.000,00 5.000,00 0,00

Jugarxjugar-concurs internacional de 
jocs de Granollers

14/Y/105572 3.000,00 7.230,00 4.230,00 0,00

Mostra Gastronòmica - Fira de 
l'Ascensió

14/Y/105573 3.000,00 6.857,25 3.857,25 0,00

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar-ho a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, així 
com als Serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de l'Ajuntament de 
Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVAR,,,,    EN NOM DE LEN NOM DE LEN NOM DE LEN NOM DE L''''EPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCAT,,,,    LALALALA    
JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONSDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONSDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONSDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS    """"INTEGRACIÓINTEGRACIÓINTEGRACIÓINTEGRACIÓ     
SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALSSOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALSSOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALSSOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS" (" (" (" (EXPEXPEXPEXP....    2014201420142014////2494249424942494    I CODI XGLI CODI XGLI CODI XGLI CODI XGL    
14141414////YYYY////102265102265102265102265))))    IIII    """"FINANÇAMENT DELS SERVEIS LOCALS DFINANÇAMENT DELS SERVEIS LOCALS DFINANÇAMENT DELS SERVEIS LOCALS DFINANÇAMENT DELS SERVEIS LOCALS D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ" (" (" (" (EXPEXPEXPEXP....    2014201420142014////2495249524952495    I CODII CODII CODII CODI    
XGLXGLXGLXGL    14141414////YYYY////102188102188102188102188)))),,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2014201420142014    DEL PLA “XARXA DEDEL PLA “XARXA DEDEL PLA “XARXA DEDEL PLA “XARXA DE    
GOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””

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

2222.... Un dels recursos econòmics concertables són els    fons de prestaciófons de prestaciófons de prestaciófons de prestació, que consisteixen en 
transferències dineràries excepcionals per al finançament de serveis i estructures de gestió local, que 
la Diputació de Barcelona atorga per concessió directaconcessió directaconcessió directaconcessió directa en funció de criteris poblacionals, 
socioeconòmics i de gestió.

3333.... El 30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de     2014201420142014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovava el Catàleg de 
serveis de l'any 2014, el seu règim regulador i la convocatòria anual per a la concessió de recursos .

4444.... El 10101010    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2014201420142014, la mateixa Junta de Govern adoptà l'acord pel qual s'aprovava la 
concessió del fons de prestació de les accions “Finançament dels serveis locals d“Finançament dels serveis locals d“Finançament dels serveis locals d“Finançament dels serveis locals d''''ocupació”ocupació”ocupació”ocupació”  i 
“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” per a l'any 2014. Els imports aprovats a 
favor de l'Ajuntament de Granollers per a aquestes accions, foren els següents:

5555.... Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat    és una entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i 
Economia de l'Ajuntament de Granollers. Segons l'article 3 dels seus Estatuts, la seva finalitat és la de 
promoure el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com vetllar 
per la seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les empreses 



del municipi i de la seva àrea d'influència en matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmica,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    turística iturística iturística iturística i    
firalfiralfiralfiral ....

6666.... El    27272727    de maig dede maig dede maig dede maig de     2014201420142014, mitjançant acord de la Junta de Govern Local,    l'Ajuntament de Granollers 
acceptava la totalitat de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona i, en ús de la 
potestat d’autoorganitzaciópotestat d’autoorganitzaciópotestat d’autoorganitzaciópotestat d’autoorganització de les administracions locals, encarregava a l'EPE Granollers Mercat 
l'execució de les dues accions, atès que aquesta disposa dels recursos necessaris per dur-les a 
terme.

7777.... D'acord amb l'escrit d'atorgament de les subvencions (concretament, el punt 2.7 de l'acord 
tercer), un cop aquestes han estat acceptades per part de l'entitat beneficiària, la Diputació de 
Barcelona ha efectuat un primer pagament equivalent alprimer pagament equivalent alprimer pagament equivalent alprimer pagament equivalent al    50505050%%%%    de  lde  lde  lde  l''''import atorgatimport atorgatimport atorgatimport atorgat    a cada acció. 
L'import restant, d'acord amb el punt 2.8 del mateix acord, es farà efectiu un cop presentada la 
justificació total de l 'ajut.

8888.... Vista la documentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnica    elaborada per l'equip tècnic del Servei d'Ocupabilitat 
de Granollers Mercat, que s'adjunta a l'expedient, es pot concloure que les accions s'han 
desenvolupat sense incidències i que s'han assolit uns resultats satisfactoris . 

9999.... Vista la documentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmica, que també s'adjunta, s'han imputat despeses que 
cobreixen el 100% de la subvenció atorgada, i que no es desvien de les previsions inicials , les quals ja 
preveien un cofinançament de les accions per part de l 'EPE Granollers Mercat.

10101010.... Vist l'informe, amb data    17171717    de març dede març dede març dede març de    2015201520152015, de la responsable del Servei Local d'Ocupació de 
Granollers Mercat, Sra. Elisabeth Martín Saura, pel qual proposa aprovar la justificació econòmica de 
la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona per a la realització de les accions 
"Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals" i "Finançament dels serveis locals 
d'ocupació".

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica de les subvencions de 
la Diputació de Barcelona per al cofinançament de les accions “Integració sociolaboral de personesIntegració sociolaboral de personesIntegració sociolaboral de personesIntegració sociolaboral de persones    
amb malalties mentals”amb malalties mentals”amb malalties mentals”amb malalties mentals”    (exp. 2014201420142014////2494249424942494    i codi XGL    14141414////YYYY////102265102265102265102265) i “Finançament dels serveis localsFinançament dels serveis localsFinançament dels serveis localsFinançament dels serveis locals    
dddd''''ocupació”ocupació”ocupació”ocupació”     (exp. 2014201420142014////2495249524952495    i codi XGL 14141414////YYYY////102188102188102188102188), en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d'acord amb el detall següent:

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar-ho a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, així 
com als Serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de l'Ajuntament de 
Granollers. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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



9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR 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    
PARTICULARS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DE SERVEIS PER A LAPARTICULARS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DE SERVEIS PER A LAPARTICULARS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DE SERVEIS PER A LAPARTICULARS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE CAN GILI DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE CAN GILI DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE CAN GILI DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE CAN GILI DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

D'acord amb l'informe emès pel Coordinador tècnic de centres cívics de l 'Ajuntament de Granollers, en 
el qual es justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant 
procediment negociat sense publicitat d'un contracte administratiu especial de serveis per la prestació 
del servei de bar del Centre Cívic de Can Gili de l'Ajuntament de Granollers per tres anys, amb 
possibilitat de pròrroga per a tres anys mes.

El termini del nou contracte anirà de l'4 de maig de 2014 al 31 d'agost de 2016 amb possibilitat de 3 
anys mes de pròrroga.

El cànon anual de sortida es de 1.487,60  euros més 312,40 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 
1.800 euros que s'aplicarà al codi pressupostari d'ingressos de l'Ajuntament de Granollers H232 
55003 concessió quioscos, bars centres cívics del vigent pressupost i dels successius pressupostos 
de la Corporació.

El pressupost tipus o preu mínim de la totalitat de la contractació es de 5.400,00 euros i  tindrà una 
vigència de 36 mesos, prorrogable 36 mesos més, el que fa un valor estimat total del contracte de 
10.800,00 euros .

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, de conformitat al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 3/2011, de 14 de 
novembre, és el contracte administratiu especial de serveis a adjudicar mitjançant procediment 
negociat sense publicitat.

El responsable del contracte serà el senyor Jaume Casacuberta i Inglés, Coordinador tècnic de 
centres cívics de l'Ajuntament de Granollers, d'acord a l'art. 52 del Text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic.

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

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

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

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

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

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

- Articles 169, 170 i 174 del RDL 3/2011, de 14 de novembre,  que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment negociat 
sense publicitat.

- Article 178.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a la negociació dels termes 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 ....    Iniciar la licitació per adjudicar mitjançant el sistema de procediment negociat sense publicitat  
i tramitació ordinària, del contracte administratiu especial de serveis per a la prestació del servei de 
Bar del Centre Cívic de Can Gili de l 'Ajuntament de Granollers amb un pressupost de 4.462,80 € euros 
més 973,19 euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 5.399,99 euros, amb aplicació al 
codi pressupostari H232.55003 de conformitat amb els fets i fonaments invocats

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar l'ingrés al pressupost de l'Ajuntament de Granollers en concepte Concessió servei 
de bar Centre Cívic Can Gili de l'Ajuntament de Granollers per als exercicis 2015, 2016 i 2017, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat  per a un import  total de 5.399,99 euros, 
corresponents a la quantitat de 4.462,80 euros més 973,19 euros en concepte d'IVA (21%).

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

QuartQuartQuartQuart.... Autoritzar a la cap del Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Granollers per tal 
que faci el requeriment establert a la clàusula III .3 del Plec de clàusules administratives particulars .

CinquèCinquèCinquèCinquè. Designar com a responsable del contracte al senyor Jaume Casacuberta i Inglés, 
Coordinador tècnic de centres cívics de l 'Ajuntament de Granollers

SisèSisèSisèSisè.... Notificar als tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

SetèSetèSetèSetè.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars a les empreses facilitades pel servei .  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I    
INSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ D''''UN NOU SISTEMA DE CÒPIES DE SEGURETAT PER A LUN NOU SISTEMA DE CÒPIES DE SEGURETAT PER A LUN NOU SISTEMA DE CÒPIES DE SEGURETAT PER A LUN NOU SISTEMA DE CÒPIES DE SEGURETAT PER A L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ    
ORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA ....

Mitjançant resolució de la regidora delegada núm. 15/15 de data 3 de febrer de 2015, es  va iniciar 
l'expedient licitatori, autoritzar la despesa , aprovar la contractació i el plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars del contracte de subministrament i 
instal·lació d'un nou sistema de còpies de seguretat per a l'Ajuntament de Granollers per un import 
màxim de 20.200,00 euros més 4.242,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
24.442,00 euros amb un termini d'execució de dos mesos sense possibilitat de pròrroga.

Amb data  10 de febrer de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

-  MICROSISTEMES,SA CIF: A58158122
-  OZONA CONSULTING,SL CIF: B15834872
-  IT GLOBAL,SL CIF: B61124376

Totes tres empreses, han presentat ofertes i desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 
(proposta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques),  el responsable de Sistemes  d'aquest 
Ajuntament  ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més 
avantatjosa la següent:

Plica 2 ITGLOBAL,SL amb CIF B61124376 es la proposta que resulta més avantatjosa pel contracte 
de subministrament  i instal.lació d'un nou sistema de còpies de seguretat per a l'Ajuntament de 
Granollers per un import de 19.800,00 euros més 4.158,00 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 
23.958,00 euros, que representa una baixa del 2,23% respecte el preu de licitació  amb un termini 
d'execució de 2 mesos i les següents millores:
B1.- Capacitat de 14 Tb
B2.- Rendiment base 3,5 Tb
D.- 15 hores de suport tècnic addicionals

d'acord amb la següent puntuació:



Plica Empresa "A" 
Proposta 

econòmica

"B1" 
Capacitat 
mínima 
efectiva

"B2" 
Rendiment 

base

"B3"
Garantia de 
l'equip de 
maquinari

"C1"
 Agents de 
còpia

"C2"
Garantia i 
suport fabricant 
software

"D"
 Hores 

suport tècnic 
addicional

TOTAL 
PUNTS

1 MULTISISTEMES, 
SL

69,30 5 5 0 0 0 3,33 82,63

2 ITGLOBAL,SL 70 5 5 0 0 0 5 85858585
3 OZONA 

CONSULTING,SL
69,39 5 5 0 0 0 1,67 81,05

 i la motivació següent:

AAAA.-.-.-.-    Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica ....    ( fins a 70 punts)
La puntuació es calcula de forma proporcional, aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, una vegada quantificades cadascuna de les ofertes econòmiques 
presentades a continuació relacionades:

Plica Empresa Preu (€ sense IVA) Puntuació
1 MULTISISTEMES, SL 20.000,00 69,30
2 ITGLOBAL,SL 19.800,00 70,00
3 OZONA CONSULTING,SL 19.975,00 69,39

BBBB.-.-.-.-    Característiques tècniques de la cabina de discCaracterístiques tècniques de la cabina de discCaracterístiques tècniques de la cabina de discCaracterístiques tècniques de la cabina de disc  ( fins a 15 punts)
B1.- Capacitat mínima efectiva ( fins a 5 punts) S'avalua la capacitat mínima efectiva que superi la 
mínima establerta en el plec de prescripcions tècniques (Annex A1) S'atorga la màxima puntuació a la 
oferta amb la capacitat més alta i directament proporcional a la resta d 'ofertes.
B2.- Rendiment base ( fins a 5 punts) S'avalua el rendiment base que superi el mínim establert en el 
plec de prescripcions tècniques (Annex A1) S'atorga la màxima puntuació a la oferta amb el rendiment 
base més alt i directament proporcional a la resta d'ofertes.
B3.- Garantia de l'equip de maquinari ( fins a 5 punts) S'avalua la garantia del fabricant que superi la 
mínima establerta en el plec de prescripcions tècniques (clàusula 5). S'atorga la màxima puntuació a 
la oferta amb la garantia de l'equip de maquinari més alta i directament proporcional a la resta 
d'ofertes.

B1 B2 B3Plica Empresa
Oferta Punts Oferta Punts Oferta Punts

TOTAL
PUNTS

1 MULTISISTEMES, SL 14 T 5 3,5 T 5 3 anys 0 10
2 ITGLOBAL,SL 14T 5 3,5T 5 3 anys 0 10
3 OZONA CONSULTING,SL 14T 5 3,5T 5 3 anys 0 10

Les característiques proposades per les 3 empreses són idèntiques entre elles, oferint millora als 
requisits mínims quant a capacitat mínima i rendiment base, obtenint totes tres la puntuació màxima 
en ambdós conceptes. En relació a la garantia del hardware, no presenten cap millora a les 
condiciones mínimes establertes en el plec i puntuen 0 punts totes tres.

CCCC.-.-.-.-    Característiques tècniques del software de copies de seguretatCaracterístiques tècniques del software de copies de seguretatCaracterístiques tècniques del software de copies de seguretatCaracterístiques tècniques del software de copies de seguretat  ( fins a 10 punts)
C1.- Nombre d'agents de còpia de màquina no virtual ( fins a 5 punts) S'avalua el nombre d'agents 
independents addicionals als demanats en el plec de prescripcions tècniques (Annex A2). S'atorga la 
màxima puntuació a la oferta amb el nombre d'agents addicionals més alt i directament proporcional a 
la resta d'ofertes.
C2.- Garantia i suport del fabricant pel que fa al software ( fins a 5 punts) S'avalua la garantia del 
fabricant que superi la mínima establerta en el plec de prescripcions tècniques  (clàusula 5). S'atorga la 
màxima puntuació a la oferta de garantia i suport més alt que superi el mínim establert i directament 
proporcional a la resta d'ofertes.

C1 C2Plica Empresa
Oferta Punts Oferta Punts

TOTAL
PUNTS

1 MULTISISTEMES, SL 2 0 1 any 0 0
2 ITGLOBAL,SL 2 0 1 any 0 0
3 OZONA CONSULTING,SL 2 0 1 any 0 0



Les empreses concursants presenten les mateixes condicions referents a nombre d¡agents de còpia 
de màquina no virtual i a la garantia i suport del fabricant pel que fa al software, les quals no milloren 
les especificacions mínimes establertes en les bases. Per tant, obtenen la mateixa puntuació, 0 punts, 
en aquests 2 conceptes.

DDDD.-.-.-.-    Suport tècnic addicionalSuport tècnic addicionalSuport tècnic addicionalSuport tècnic addicional (fins a 5 punts). S'avalua el nombre d'hores de suport tècnic addicional 
establertes en el plec de prescripcions tècniques (clàusula 4). S'atorga la màxima puntuació a la oferta 
amb el nombre d'hores de suport tècnic addicional més alt i directament proporcional a la resta 
d'ofertes.

Plica Empresa D
(hores addicionals)

 TOTAL PUNTS

1 MULTISISTEMES, SL 10 3,33
2 ITGLOBAL,SL 15 5
3 OZONA CONSULTING,SL 5 1,67

En data  12 de març de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa  ITGLOBAL,SL  amb CIF 
B61124376 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data  18 de març de 2015  i registre d'entrada núm. 5192 l'empresa ITGLOBAL,SL  ha presentat 
la documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec 
de clàusules administratives particulars, i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic de data  12 de març de 2015 es proposa l'adjudicació del contracte de 
subministrament i instal·lació d'un nou sistema de còpies de seguretat per a l'Ajuntament de 
Granollers a l'empresa  ITGLOBAL,SL amb CIF B61124376 que presenta la oferta més avantatjosa 
d'acords amb els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques particulars per un import de 19.800,00 euros més 4.158,00 euros en concepte 
d'IVA, el que fa un total de 23.958,00 euros, que representa una baixa del 2,23% respecte el preu de 
licitació, amb un termini d'execució de 60 dies i les següents millores:
B1.- Capacitat de 14 Tb
B2.- Rendiment base 3,5 Tb
D.- 15 h de suport tècnic addicional

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa ITGLOBALITGLOBALITGLOBALITGLOBAL,,,,    SLSLSLSL    amb CIF BCIF BCIF BCIF B61124376611243766112437661124376, el  contracte de 
subministrament i instal·lació d'un nou sistema de còpies de seguretat per a l'Ajuntament de 
Granollers per un import de 19.800,00 euros més 4.158,00 euros d'IVA,  el que fa un total de 
23.958,00 euros, que representa una baixa del 2,23% respecte al preu de licitació, amb un termini 
d'execució de 60 dies , una capacitat mínima efectiva de 14 Tb, un rendiment base de 3,5 Tb i un 
suport tècnic addicional de 15 hores, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els 
fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies  hàbils 



a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula  X.2 apartat 
h)

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

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

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

SISÊSISÊSISÊSISÊ....    . Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat per tal que  confeccioni 
el document comptable AD amb càrrec a la partida   pressupostària H260.92020.62602 de l'exercici 
2015 i alliberi el saldo no disposat del document comptable A 1892 per import de 484 euros.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 25 de maig de 2015 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....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

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ I LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ I LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ I LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ I L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL    
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LACONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LACONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LACONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA    
CALEFACCIÓCALEFACCIÓCALEFACCIÓCALEFACCIÓ ,,,,    CLIMATITZACIÓCLIMATITZACIÓCLIMATITZACIÓCLIMATITZACIÓ ,,,,    ACS I GAS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEACS I GAS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEACS I GAS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEACS I GAS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI DE LESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI DE LESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI DE LESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI DE LES    
INSTAL·LACIONS DINSTAL·LACIONS DINSTAL·LACIONS DINSTAL·LACIONS D''''ACS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSACS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSACS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSACS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS,,,,    AMPLIANT PRESTACIONS AMBAMPLIANT PRESTACIONS AMBAMPLIANT PRESTACIONS AMBAMPLIANT PRESTACIONS AMB    
EFECTESEFECTESEFECTESEFECTES    1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE    2015201520152015    FINS ELFINS ELFINS ELFINS EL    31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2015201520152015    FORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMB    
LLLL''''EMPRESA ATRIAN TECHNICAL SERVICESEMPRESA ATRIAN TECHNICAL SERVICESEMPRESA ATRIAN TECHNICAL SERVICESEMPRESA ATRIAN TECHNICAL SERVICES ,,,,    SASASASA

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21 de 
novembre de 2011, es va adjudicar a l'empresa SPIE IBERICA DE MANTENIMIENTO Y 
MONTAJE,SA amb CIF A58567033, el contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de 
manteniment de la calefacció, climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament 
de Granollers, organismes autònoms i consorci del servei de prevenció de legionel·losi de les 
instal·lacions d'ACS dels equipaments municipals per un import de manteniment preventiu de 
89.123,80 euros més 16.042,28 euros en concepte d'IVA (18%) i un import màxim de manteniment 
correctiu de 135.593,22 euros més 24.406,78 euros en concepte d'IVA (18%), d'acord amb els preus 
unitaris ofertats, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .

2.- El contracte núm. 331/2011, formalitzar amb data 19 de desembre de 2011 amb vigència des de l'1 
de gener de 2012 fins el 31 de desembre de 2013 (24 mesos) es prorrogable de mutu acord i de forma 
expressa, sense que la durada total, incloses les pròrrogues puguin excedir de 48 mesos, sempre que 
les seves característiques continuïn inalterables, d'acord amb la clàusula IX.3 del plec de clàusules 
administratives particulars que regulen aquest contracte.

3.- El 6 de març de 2012 la Junta de Govern Local va acceptar el canvi de denominació social de 



l'empresa SPIE IBERICA DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE, SA amb CIF A58567033 per la nova 
denominació de ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA amb el mateix CIF per a l'execució del 
contracte plurianual de serveis per a la prestació del servei de manteniment de la calefacció, 
climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i del servei de 
prevenció de legionel·losi de les instal·lacions d 'ACS dels equipaments municipals.

4.- El 9 d'abril de 2013 la Junta de Govern Local va acordar modificar el contracte plurianual de 
serveis per a la prestació del servei de manteniment de la calefacció, climatització, ACS i gas de les 
instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i del servei de prevenció de legionel·losi de les 
instal·lacions d'ACS dels equipaments municipals formalitzat amb l'empresa ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES, SA en el sentit de reduir les prestacions per al manteniment preventiu per un total de 
2.564,75 euros, el que representà un 2,88% de reducció vers l'import adjudicat inicialment, d'acord 
amb l'informe tècnic de data 22.2.2013 que consta en l'expedient.

5.- El 4 de març de 2014 la Junta de Govern Local va acordar  modificar el contracte plurianual de 
serveis per a la prestació del servei de manteniment de la calefacció, climatització, ACS i gas de les 
instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i del servei de prevenció de legionel·losi de les 
instal·lacions d'ACS dels equipaments municipals formalitzat amb l'empresa ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES, SA en el sentit de reduir les prestacions per al manteniment preventiu per un import de 
1.824,11 euros més 383,12 euros d'IVA (21%), que representà un 2,057% de l'import adjudicar 
inicialment que sumat a l'anterior modificació del 2,88% fa un total de 4,927%, no superant el límit 
permès de modificació del 12,5% establert en el plec de clàusules administratives particulars, amb 
efectes 1 de gener de 2014 i  es va aprovar la pròrroga del contracte per a 12 mesos des de l'1 de 
gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014 per un import màxim de 108.709,69 euros més 
22.829,04 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 131.538,73 euros desglossat en:

manteniment preventiu per un import de 40.913,08 euros més 8.591,75 euros d'IVA (21%)�

manteniment correctiu per un import màxim de 67.796,61 euros més 14.237,29 euros d'IVA (21%) �

amb els mateixos preus unitaris ofertats i valorats i la resta de condicions .

6.- Durant l'execució del contracte del darrer exercici, s'ha plantejat fer modificacions de les 
instal·lacions existents i s'ha modificat l'inventari. Per aquest motiu cal modificar el manteniment 
preventiu, segons detall a continuació indicat:

Edifici Adreça Modificació Observacions Data
Oficines Serveis 
Municipals

C/Sant Jaume, 16-26 
despatx 504

Alta Nou equipament 01/01/2015

Noves 
dependències 
P1-AISS

Avinguda del Parc, 9 Alta Noves dependències 01/01/2015

7.- L'empresa ATRIAN TECHICAL SERVICES, SA ha presentat un escrit  amb registre d'entrada num. 
3222 de data 14.01.2015, acceptant la modificació del contracte i  indicant el seu interès en prorrogar 
el contracte per a 12 mesos, es a dir de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 amb les 
mateixes condicions del contracte inicial .

8.- D'acord amb l'informe tècnic emès per l'arquitecte tècnic de Serveis Municipals, de data ............. es 
proposa:

- modificar el contracte en el sentit d'ampliar les prestacions i per tant l'import adjudicat per 
manteniment preventiu per un total de 41.362,56 euros, el que representa un 1,1% de l'import 
adjudicat inicialment, que sumat a l'anterior modificació del 2,88% aprovada per la Junta de Govern 
Local de data 9/4/2013, i la modificació del 2,047% aprovada per la Junta de Govern Local de data   4 
de març de 2014, fa un total de 6,027% que no supera el límit permès de modificació del 12,5% 
establert en la clàusula VIII.1 del plec de clàusules administratives particulars. A continuació es 
detallen les altes i modificacions així com els imports de cada una :

Oficines Serveis Municipals Increment de 211,52 euros + IVA�

Noves dependències P1 AISS Increment de 237,96 euros + IVA�

TOTAL Increment de 449,48 euros + IVA



- prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment de la calefacció, 
climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i del servei de 
prevenció de legionel·losi de les instal·lacions d'ACS dels equipaments municipals formalitzar amb 
l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins el 31 de 
desembre de 2015 per un import màxim de 109.159,17 euros més 22.923,43 euros en concepte 
d'IVA(21%), el que fa un total de132.082,60 euros desglossat en:

manteniment preventiu per un import de 41.362,56 euros més 8.686,14 euros d'IVA (21%), d'acord �

amb l'annex de l'informe tècnic que consta en aquest expedient, on es relaciona l'ens a facturar, la 
partida pressupostària i els imports corresponents a cada una.
manteniment correctiu per un import màxim de 67.796,61 euros més 14.237,29 euros d'IVA (21%),  �

amb els mateixos preus unitaris ofertats i valorats i la resta de condicions .

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

Disposició transitòria primera del Reial decret  legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic pel que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.
Article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa a les �

modificacions dels contractes
Clàusula VIII.1 del plec de clàusules administratives particulars pel que fa al límit de modificació �

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.-.-.-.-  Modificar el contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment de la 
calefacció, climatització, ACS i gas  de les instal·lacions municipals de l 'Ajuntament de Granollers i del 
servei de prevenció de legionel·losi de les instal·lacions  d'ACS dels equipaments municipals 
formalitzat amb l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA en el sentit d'ampliar les prestacions 
del servei de manteniment preventiu amb efectes 1 de gener de 2015 per un import de 449,48 euros 
més 94,39 euros d'IVA (21%), el que representa un 1,1% de l'import adjudicat inicialment que sumat a 
les anteriors modificacions ( 2,88% + 2,047%), fa un total de 6,027%, no superant el límit permès de 
modificació del 12,5% establert en la clàusula VIII del plec de clàusules administratives particulars, en 
la forma que a continuació s'indica:

- "annex 5 inventari equipaments municipals" del plec de clàusules administratives particulars per al 
manteniment preventiu, passa a substituir-se per l'annex 5 adjunt a aquest acord.

d'acord amb les  modificacions esmentades i els imports desglossats a continuació amb càrrec a 
l'exercici 2015, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats:

Oficines Serveis Municipals Increment de 211,52 euros + IVA�

Noves dependències P1 AISS Increment de 237,96 euros + IVA�

TOTAL Increment de 449,48 euros + IVA

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment de 
la calefacció, climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i 
del servei de prevenció de legionel·losi de les instal·lacions d'ACS dels equipaments municipals per a 
12 mesos amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 formalitzat amb 
l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA amb CIF A58567033 per un import màxim de  de 
109.159,17 euros més 22.923,43 euros en concepte d'IVA(21%), el que fa un total de 132.082,60 
euros desglossat en:

manteniment preventiu per un import de 41.362,56 euros més 8.686,14 euros d'IVA (21%), d'acord �

amb l'annex de l'informe tècnic que consta en aquest expedient, on es relaciona l'ens a facturar, la 



partida pressupostària i els imports corresponents a cada una.
manteniment correctiu per un import màxim de 67.796,61 euros més 14.237,29 euros d'IVA (21%),  �

amb els mateixos preus unitaris ofertats i valorats i la resta de condicions .

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-     Autoritzar la despesa de l'import màxim de la pròrroga de 109.159,17 euros més 
22.923,43 euros en concepte d'IVA(21%), el que fa un total de 132.082,60 euros amb càrrec a 
l'exercici 2015 i la següent distribució per partides:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B
Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària DestíDestíDestíDestí ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
H430.33000.21303 Ed.equipaments culturals 2.175,54
H419.32410.21303 Manteniment climatització EMT 1.471,70
H413.32005.21303 Centre Valles 3.583,15
H416.32910.21303 Edificis escoles bressol 1.556,08
H417.32810.21303 Edificis Escola de Musica 2.271,48
H418.32311.21303 Edificis Escola Salvador Llobet 319,94
H412.32120.21303 Edif. centres públics 4.511,03
H422.34200.21303 Instal.lacions esportives 6.033,99
H422.34210.21303 Palau d'Esports 4.383,08
H441.33721.21303 Edif.GRA 479,89
H314.92040.21303 Edificis administratius mant.preventiu 10.216,08

Edificis administratius mant.correctiu 82.033,90
H200.92070.21303 Edif. Planif. i Ciutadania 511,88
H232.33730.21303 Centres civics 2.302,21
H241.32730.21303 Edificis cooperació 575,86
H311.16901.21303 Serveis municipals 1.658,50
H460.23101.21303 Edif.serveis socials 991,78

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H
Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària DestíDestíDestíDestí ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
H435.33320.21303 Edif.administratiu Museu 1.663,63
H436.33330.21303 Edif.i constr.La Tela 831,80
TOTAL 2.495,43

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL CIF: B65237877
DestíDestíDestíDestí ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))

Fabrica de les Arts 2.943,33

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO CIF: Q0801565C
DestíDestíDestíDestí ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))

Escola Montserrat Montero 1.567,72

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Confeccionar els documents comptables AD(2015) amb càrrec a les partides 
pressupostàries indicades en el punt anterior i la reserva de crèdit en el pressupost de les empreses 
municipals abans esmentades.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Formalitzar la modificació del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
manteniment de la calefacció, climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament 
de Granollers i del servei de prevenció de legionel·losi de les instal·lacions d'ACS dels equipaments 
municipal i la seva pròrroga en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la data 
d'aquesta notificació.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Notificar a l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA, a GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL,SL,  al CONSORCI MONTERRAT MONTERO, al PATRONAT MUNICIPAL DEL 
MUSEU i al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia de l'Ajuntament de 
Granollers aquesta resolució.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-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 AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A L''''EMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DE    
NOVA CANONADA DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVA CANONADA DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVA CANONADA DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVA CANONADA DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D''''AIGUA POTABLE AL CARRERAIGUA POTABLE AL CARRERAIGUA POTABLE AL CARRERAIGUA POTABLE AL CARRER    
DE LLEVANTDE LLEVANTDE LLEVANTDE LLEVANT,,,,    ENTRE ELS CARRERS FOMENT I JOSEP PINYOLENTRE ELS CARRERS FOMENT I JOSEP PINYOLENTRE ELS CARRERS FOMENT I JOSEP PINYOLENTRE ELS CARRERS FOMENT I JOSEP PINYOL

Durant els darrers anys s'han produït de manera freqüent moltes avaries en la canonada de 
fibrociment de la xarxa d'aigua potable del c. Llevant a l'alçada i proximitats dels número 18 d'aquest 
carrer i de la placeta situada en la cantonada del carrer Josep Pinyol .

Es disposa del pressupost presentat per la companyia concessionària del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable, SOREA, per a la instal·lació de nova canonada de fosa dúctil en 
substitució dels aproximadament 70 metres que encara resten de canonada  de fibrociment en el tram 
comprès entre els carrers de Foment i de Josep Pinyol.

La substitució de velles canonades de fibrociment en servei per noves canonades polietilè o fosa 
permet reduir molt el risc d'avaries en la xarxa de distribució d'aigua potable, sent per tan uns treballs 
propis del manteniment preventiu de la xarxa; a la vegada que permet renovar i augmentar la vida útil 
de les instal·lacions, i millorar en la gestió d'aquest recurs. 

El  pressupost aportat per SOREA SA puja a la quantitat de 20202020....601601601601,,,,96969696    €€€€ i preveu bàsicament el 
subministrament i col·locació de:
• 70,5 m de nova canonada de fosa dúctil de DN-100 mm per sota el paviment de la vorera.

Aquest pressupost inclou tots els  treballs d'obra civil com execució de cales, enderroc de paviments, 
excavació i rebliment de rases, execució d'arquetes, reposició de paviments, etc; així com tota la 
valvuleria necessària, la reconnexió de les escomeses existents  i les corresponents connexions a la 
xarxa existent.

En data 9 de març de 2015, l'enginyer tècnic de Serveis Municipals, ha emès informe favorable a 
aquesta instal·lació, en la qual s'apliquen els nous preus modificats del Quadre de Preus d'obra civil 
per a les obres a càrrec del concessionari, i que queden contemplats per la clàusula setena de 
l'addenda al contracte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb la clàusula 6a  de l'addenda al contracte de gestió del servei municipal de 
subministrament d'aigua de Granollers per a la modificació de l'estructura tarifaria del servei i 
l'actualització dels preus d'obra de les inversions i de les escomeses i comptadors, aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament en data 31 de juliol de 2012: 

"Per tal de fer front al manteniment preventiu de la xarxa de distribució, la qual està arribant al 
final de la seva vida útil en deteminades zones del municipi de Granollers,  l’Ajuntament de 
Granollers i SOREA acorden fer una dotació específica per valor de 110.000,00 euros/any que 
passarà a incrementar la partida de "material de conservació i treballs a tercers"

L'aplicació efecteiva d'aquesta dotació serà degudament justificada anualment per part de 
SOREA, i s'adaptarà a les necessitats reals del Servei."isió.

Els preus unitaris aplicats al pressupost són els contemplats per la Clàusula setena  (Annex núm. 2) de 
l'Addenda al contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Autoritzar a l'empresa SOREA SA  a la instal·lació de nova canonada de fosa en substitució 
de la canonada de fibrociment al c. Llevant,   per un import de 20.601,96 € d'acord amb el que 
s'estableix a la clàusula sisena "Materials de Conservació i treballs de tercers" de l'addenda al 
contracte de gestió del servei municipal de subministrament d'aigua de Granollers aprovat pel Ple de 



31 de juliol de 2012.

SEGONSEGONSEGONSEGON -    Notificar aquest acord a Sorea SA.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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En data 3 de març de 2015 la senyora Lourdes Aragón Ripoll,  amb DNI 46502849T,  titular de la 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1349 - de 6 metres lineals, per a la venda de calçat, ha presentat una sol·licitud de transmissió 
de l'autorització  a favor del senyor Francisco Juárez Ortiz ,  amb DNI 52400906Y.

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

El senyor Francisco Juárez Ortiz ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

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

parada 1349 6 ml * 600,00 € =  3.600,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Aprovar la transmissió de l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1349 - de 6 metres lineals, per a la venda de calçat, de la qual és 
titular la senyora Lourdes Aragón Ripoll,  amb DNI 46502849T.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1349 - de 6 metres lineals - per a la venda de calçat, al senyor Francisco Juárez 



Ortiz,  amb DNI 52400906Y, pel  període restant  de durada de l'autorització de venda no sedentària, 
que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar al senyor Francisco Juárez Ortiz,  la taxa per transmissió de l'activitat comercial de 
venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1349 6 ml * 600,00 € =  3.600,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-   Notificar aquest acord  a la senyora Lourdes Aragón Ripoll i al senyor Francisco Juárez Ortiz ,

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

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

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

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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En data  1 d'octubre de 2014, amb registre d'entrada núm. 20770, la senyora Mireia del Pozo Niubó, 
en representació de la Junta de Compensació del sector 134 del Text refós del Pla General 
d'Ordenació Urbanística municipal de Granollers, amb domicili a efectes de notificacions al Passatge 
Mercader, 2-7 de Barcelona i inscrita al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores amb el 
número 3465, tom 27, assentament número 3963, va presentar documentació per a la tramitació del 
Projecte d'Urbanització d'aquest l'àmbit (Sector Discontinu 134 del Text refós del Pla General 
d'Ordenació Urbanística municipal de Granollers ).

Després d’examinar la documentació presentada, l'arquitecte de l'Oficina  de Gestió del POUM de 
l'Ajuntament de Granollers, en data 27 d'octubre de 2014, informa favorablementinforma favorablementinforma favorablementinforma favorablement el Projecte 
d’Urbanització del  Pla de Millora del sector 134 de Granollers, per tal de procedir a la seva aprovació 
inicial.

L'article 89.6 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer estableix que l'Ajuntament aprova inicial i 
definitivament els Projectes d'Urbanització seguint la tramitació que estableix l'art. 119.2 del mateix 
cos legal. Tanmateix, l'audiència a les persones interessades només és perceptiva en el cas de 
projectes d'iniciativa privada. Un cop aprovat inicialment el projecte, s'ha de demanar un informe als 
organismes públics i establir un termini d'un mes perquè les empreses de subministrament de serveis 



afectades es pronunciïn sobre el projecte.

Atès allò que estableix el punt 2) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11 de 11 de juny, quan a la 
competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació d'instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d'urbanització, així com de les seves modificacions.

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  inicialment el Projecte d'Urbanització del Pla de Millora del sector discontinu 134 de 
Granollers, presentat per la senyora Mireia del Pozo Niubó, en representació de la Junta de 
Compensació del sector 134 del Text refós del Pla General d'Ordenació Urbanística municipal de 
Granollers, amb domicili a efectes de notificacions al Passatge Mercader, 2-7 de Barcelona, d'acord 
amb l'informe favorable de l'Arquitecte de l'Oficina de Gestió del POUM.

SegonSegonSegonSegon....    Sotmetre a informació pública pel termini d' UN MES l'acord anterior amb publicacions en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el taulell d'anuncis i en un diari provincial, d'acord amb allò que 
disposa l'art. 119.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i donar audiència a les 
persones interessades, amb citació personal.

TercerTercerTercerTercer .... Sol·licitar informe a l'Administrador d'Infrastructures Ferroviàries (ADIF) i notificar a les 
empreses de subministrament de serveis afectades per tal que es pronunciïn sobre el projecte en el  
termini d'UN MES, d'acord amb el que disposa l'art. 89.6 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya.  

APROVAT PER UNANIMITAT
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En data  10 de febrer de 2015, amb registre d'entrada núm. 2015002329, la senyora Mireia del Pozo 
Niubó, en representació de la Junta de Compensació del sector 134 del Text refós del Pla General 
d'Ordenació Urbanística municipal de Granollers, amb domicili a efectes de notificacions al Passatge 
Mercader, 2-7 de Barcelona i inscrita al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores amb el 
número 3465, tom 27, assentament número 3963, va presentar documentació per a la tramitació del 
Projecte de reparcel·lació  del PMU-134, aprovat per la Junta de Compensació el passat 16 de juliol 
de 2014.

En data 13 de febrer de 2015, la directora de l'Oficina de Gestió del POUM emet el següent informe 
favorable:

"L’àmbit d’actuació del PMU-134 és discontinu, està situat al nord-oest del terme municipal. La 
major part  limita  al nord pel carrer Narcís Monturiol, just al límit amb Canovelles, a l’est amb el 
carrer Josep Fontdevila, al Sud amb finques de la Carretera de Caldes i a l’oest amb el FFCC 
Barcelona-Puigcerdà. A l’altre costat de la via i fins a la carretera de Canovelles hi ha un tros molt 
petit, que també en forma part.

El 30 de juny de 2009, fou aprovat definitivament per part del Ple d'aquest Ajuntament, el Text refós 
del Pla de millora urbana del sector 134 (PMU-134).

El 1 d'octubre de 2010 (RE 20773), la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i 
representació de la Junta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sector    134134134134,,,, presenta documentació  per a la 
tramitació del PR  del PMU-134.

El 22 de desembre de 2010 (RE 25888), el senyor Josep Lluís Solé Úbeda, actuant en nom i 
representació de la Junta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sector    134134134134, en la seva qualitat de President 
presenta escrit en relació al Requeriment fet per l'Ajuntament respecte la tramitació del PR del 
PMU-134, demanant la suspensió de l’executivitat del Requeriment i per tant de la tramitació fins 
que es resolguin les pretensions i les discrepàncies siguin resoltes .

El 31 d'octubre de 2011 (RE 16842), la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i 
representació de la Junta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sector    134134134134,  presenta escrit en relació al 



Requeriment fet per l'Ajuntament respecte la tramitació del PR del PMU-134.

El 16 de febrer de 2012 (RE 3184), la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i 
representació de la Junta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sector    134134134134,  presenta escrit en relació al 
Requeriment fet per l'Ajuntament respecte la tramitació del PR del PMU-134.

El 5 d’agost de 2014 (RE 17.778), la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i representació 
de la Junta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sector    134134134134, en la seva condició de Secretària, presenta escrit 
comunicant canvi de domicili de la Junta de compensació .

El 4 de setembre de 2014 (RE 17.778), la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i 
representació de la Junta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sector    134134134134,  en la seva condició de Secretària,  
demana que es reprengui la tramitació del PR del PMU-134.

El 16 d’octubre de 2014 i RE 2014 020616, la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i 
representació de la Junta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sector    134134134134,  en la seva condició de Secretària, 
presenta documentació corregida i  sol·licita es reprengui la tramitació del PR  del PMU -134.

ValoracióValoracióValoracióValoració

A tota aquesta documentació es va fer  puntualitzacions i correccions, i ara a 10 de febrer (RE 
2025002329) finalment, en un nou document s'han complimentat tots els punts en què hi havia 
discrepància,  i s’adjunta també:

1. Certificació de l'acta de 16 de juliol de l'Assemblea de la Junta de Compensació en que s’aprova 
el PR del PMU-134 la qual documentació es  la que es presenta.

2. Original del Certificat de domini i càrregues , del Registre de la Propietat.

3. Justificació de l’actualització de les valoracions de les finques a efectes d’indemnització ja que la 
validesa de les taxacions és de 6 mesos (art. 62 de l’ECO/805 sobre normes de valoració de bens 
immobles).

Tant els  coeficients d’homogeneïtzació, com els valors adoptats per les valoracions dels bens i 
drets a indemnitzar i el càlcul de les indemnitzacions  son adequats i estan degudament justificats a 
l’expedient presentat i son a coherents amb la situació econòmica i als preus de mercat actual .

 L’Ajuntament, a més de rebre el 10 % de l’aprofitament urbanístic, lliure de carregues 
d’urbanització (art.46 del  TRLUC), hi té participació com a propietari de finca aportada. La seva 
participació  és del 1,39%  i en el PR  resulta adjudicatària del 1,16%, per tant el 0,23% de defecte 
d’adjudicació (lluny del + 15%) es  rep en compensació econòmica tal com s’estableix legalment als 
articles 126 LUC i 139 del RLUC.  De la mateixa manera es procedeix en l’adjudicació als altres 
propietaris  tal com es reflexa en el compte de liquidació provisional .

 El saldo resultant per l’Ajuntament entre la participació i la compensació per defecte d’adjudicació 
resulta ser de 12.929,18€, quantitat que figura en  el compte de liquidació provisional i  que s’haurà 
consignar i preveure quan estiguin aprovats definitivament tant el PR com el PU, s’executin les 
obres d’urbanització i es girin les quotes corresponents, que d’acord amb el Pla d’etapes del 
PMU-134 (aprovat definitivament el 30 de juny de 2009), l’execució del Projecte d’urbanització s’ha 
de realitzar la primera fase en un termini de 24 mesos, i la segona el 48 mesos des de l’aprovació 
definitiva del PR i PU.

Tota la documentació és correctecorrectecorrectecorrecte , en conseqüència, s’informa favorablements’informa favorablements’informa favorablements’informa favorablement per a la aprovacióaprovacióaprovacióaprovació     
inicialinicialinicialinicial  del Projecte de reparcel·lació  del PMU-134."

En data 13 de febrer de 2015,  la tècnica d'assessorament urbanístic emet informe sobre la tramitació

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ....

I. L'article 119 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i 
modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, estableix la tramitació dels instruments de gestió 
urbanística, entre ells el projecte de reparcel·lació, que consisteix en:
1. Aprovació inicial
2. Informació pública per un termini d’un mes, dins del qual s’ha de concedir audiència a les 



persones interessades, amb citació personal.
3. Aprovació definitiva, que s’ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini 
d’informació pública

II. D’acord amb l’article 23.1.b) i 23.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme en la informació pública de la tramitació dels instruments de gestió 
urbanística els edictes s’han de publicar al diari oficial o Butlletí Oficial que correspongui, a un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal i a la web 
municipal.  

III. L’article 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, estableix que tant en el cas de sectors de 
planejament derivat, com en el cas de polígons d’actuació urbanística en sòl urbà, l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació o 
de taxació conjunta. 

IV. L’article 53.1 s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, atribueix a l’Alcalde la competència per l’aprovació inicial del 
Projecte de Reparcel·lació.

Atès allò que estableix el punt 2) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11 de 11 de juny, quan a la 
competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació d'instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d'urbanització, així com de les seves modificacions.

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 inicialment el Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora del sector discontinu 134 
de Granollers, presentat per la senyora Mireia del Pozo Niubó, en representació de la Junta de 
Compensació del sector 134 del Text refós del Pla General d'Ordenació Urbanística municipal de 
Granollers, amb domicili a efectes de notificacions al Passatge Mercader, 2-7 de Barcelona, d'acord 
amb l'informe favorable de la Directora de l'Oficina de Gestió del POUM.

SegonSegonSegonSegon.... Determinar que al ser la participació de l'Ajuntament de Granollers, com a propietari de finca 
aportada, només del 1,39 %,  percentatge molt inferior al 15 % de la parcel·la mínima del PMU-134, és 
substitueix necessariament per una indemnització en metàl·lic d 'acord amb l'art. 126 de la LUC.

TercerTercerTercerTercer ....    Sotmetre a informació pública pel termini d' UN MES l'acord anterior amb publicacions en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el taulell d'anuncis i en un diari provincial, d'acord amb allò que 
disposa l'art. 119.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya i donar audiència a les 
persones interessades, amb citació personal.

QuartQuartQuartQuart.... Condicionar l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació a l'aprovació definitiva del 
projecte d’urbanització.  

APROVAT PER UNANIMITAT
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Mitjançant la resolució del regidor delegat núm. 276/2015 es va aprovar iniciar la licitació per 
adjudicar, mitjançant el sistema de procediment negociat sense publicitat, l'execució de les obres del 
projecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca Umbert (Obra Ref. 825-UR-14) redactat pels 
tècnics del servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers i  aprovat per la Junta de Govern 
Local de 9 de desembre 2014.

El preu màxim d'aquesta licitació es de 73.207,05 euros més la quantitat de 15.373,48 euros d'IVA 
(21%) que fa un total de 88.580,53 euros, amb aplicació al codi pressupostari H311.16510.61929.

El dia 19 de febrer es va convidar a participar a la licitació a les empreses següents :



- Maynou SL
- Electrocamps Instal·lació, SL  (ELECTROCAMPS)
- Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA  (SECE)

transcorregut el termini establert per a la presentació d'ofertes, les tres empreses han presentat oferta.

El cap de l'Àrea de territori i Ciutat i el cap del Servei d'Obres i Projectes han valorat les propostes 
tècniques i econòmiques d'acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula 11 del plec de 
clàusules administratives particulars i han emès l 'informe corresponent, i fan la valoració següent:

A.- Proposta tècnica: (48 punts màxim)

A.1 Proposta constructiva, pla de treball, organització de l'obra i el seu seguiment:

MAYNOU: No presenta.1.

SECE: Es procurarà que l'afectació a la mobilitat sigui mínima, senyalitzant i notificant. Anàlisi fotogràfic. 2.
Organització adequada. Cada dia es farà un repàs de la instal·lació efectuada durant la jornada per 
confirmar-ne el bon funcionament. Mitjans necessaris. Senyalització. Informació. Mesures de comunicació. 
Personal a disposició de l'obra. 3 equips de treball, equip de suport i personal administratiu. Organigrama. 
Disposició de vehicles. Llistat material. Mesures impacte adequades, desenvolupades. Diagrama adequat. 
Proposta constructiva.

ELECTROCAMPS: Descripció per passos de feina a realitzar, poc desenvolupat. Adaptació horaris. Treball 3.
per zones per minimitzar. Senyalització zones. Organigrama/diagrama de flux. Equips de treball 
(oficial+ajudant).

A.2 Manteniment de les obres:

MAYNOU: Manteniment preventiu: mitjans personals. Compromís a adscriure personal durant la durad del 1.
contracte. Dedicació d'un vehicle furgoneta. Disponible camió grua i cistella. Llistat eines. Magatzem propi.

SECE: Manteniment amb servei d'urgències 24 h. Descripció tasques. Procediment controls adequat. 2.
Inventari al programa GMAO de gestió. Procediment. Mapa luxomètric al final del període de garantia.

ELECTROCAMPS: Pla reduït. Descripció tasques, temporalització. Procediments, poc desenvolupat. Oficial 3.
1ª, vehicle, mitjans elevació, eines. Atenció ràpida.

 A.3 Millores del projecte:

MAYNOU: No presenta descripció tècnica no valorada . 1.

SECE: Subministrament projectors asimètrics en lloc de projectors circulars. Subministrament làmpades de 2.
sodi d'alta lluminosa model Lucalox XO alt rendiment. Totes cales necessàries a obra per solucionar 
problemes passos soterrats. Detector cables soterrats. Mapa luxomètric abans i després obra. Reciclatge 
llumeneres retirades. Comprovació consums.

ELECTROCAMPS: Estudi eficiència energètica.3.

A.4 Resolució anomalies:

MAYNOU: No presenta.1.

SECE: Servei guàrdia 24h/365 dies amb capacitat per resoldre anomalies d'emergència. Vehicle, eines i 2.
altres mitjans necessaris. Pla actuació urgent. Procediment actuació. Diagrama de flux. Mètode operatiu.

ELECTROCAMPS: Llistat de possibles anomalies amb les corresponents mesures preventives o correctives . 3.
Sistema via mail / telèfon. Procediment. Situació risc resposta en menys de mitja hora . Interrupcions, avaries 
urgents resposta en el menor temps possible .

A.5 Reposició materials:

MAYNOU: No presenta.1.

SECE: Llistat materials obra. Disposa a magatzem petit material per recanvis .2.

ELECTROCAMPS: Material reposició genèric per si no s'ha d'actuar en correctiu. Realitzar tràmits amb 3.
fabricants per aconseguir recanvis en cas d 'incidències.

A.6 Pla d'autocontrol de qualitat de l 'obra:

MAYNOU: No presenta.1.

SECE: Genèric empresa.2.

ELECTROCAMPS: No presenta. Visita/protocol.3.

    Total criteri A:  A1+A2+A3+A4+A5+A6   ( 48 punts )

PLICA EMPRESA TOTAL
1 MAYNOU 3,5



2 SECE 21,5
3 ELECTROCAMPS 13,5

       Desglossament puntuació:

      A1 PROPOSTA CONSTRUCTIVA, PLA DE TREBALL, ORGANITZACIÓ I MESURES IMPACTE

PLIC
A

EMPRESA ORGANITZACIÓ MESURES 
IMPACTE

DIAGRAMA PROPOSTA màx 16 punts

1 MAYNOU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SECE 2.00 3.00 2.00 1.00 8.00
3 ELECTROCAMPS 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00

     A2 MANTENIMENT DE LES OBRES

PLIC
A

EMPRESA PLA 
MANTENIMENT

PROCEDIMENT RECURSOS ALTRES màx 10 punts

1 MAYNOU 2.00 0.50 1.00 0.00 3.50
2 SECE 3.00 1.00 0.00 0.50 4.50
3 ELECTROCAMPS 2.00 0.50 1.00 0.50 4.00

    A3 MILLORES DEL PROJECTE

PLICA EMPRESA PROPOSTA 
TÈCNICA

VALOR AFEGIT INTERÈS màx 10 punts

1 MAYNOU 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SECE 2.00 1.00 1.00 4.00
3 ELECTROCAMPS 0.00 0.50 0.50 1.00

A4 RESOLUCIÓ D'ANOMALIES

PLIC
A

EMPRESA PROPOSTA 
RESOLUCIÓ

GRAU 
RESPOSTA

PROCEDIMENTS RECURSOS màx 6 punts

1 MAYNOU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SECE 1.00 1.00 1.00 0.50 3.50
3 ELECTROCAMPS 1.50 1.00 1.00 0.00 3.50

    A5 REPOSICIÓ DE MATERIALS

PLICA EMPRESA 4 punts
1 MAYNOU 0.00
2 SECE 1.50
3 ELECTROCAMPS 2.00

A6 PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA

PLICA EMPRESA 2 punts
1 MAYNOU 0.00
2 SECE 0.00
3 ELECTROCAMPS 0.00

B.- Valoració del preu de licitació: (42 punts màx.)

Import de licitació sense IVA . 73.207,05 €

Aplicant la corba de puntuació que doni més punts a l'oferta més econòmica i menys punts proporcionalment a 
l'oferta més cara, segons el coeficient (42 punts x mínima oferta) / (oferta licitador); en resulta:

PLICA EMPRESA IMPORT % baixa TOTAL PUNTS 42 p 
màxim

1 MAYNOU 60.117,63 17,88 37,26
2 SECE 53.331,33 27,15 42,00
3 ELECTROCAMPS 67.716,52 7,50 33,08

C.- Valoració termini d'execució ( 5 punts màxim ):

PLICA EMPRESA TERMINI TOTAL PUNTS 5 p màxim
1 MAYNOU 1.50 5.00
2 SECE 1.50 5.00
3 ELECTROCAMPS 1.50 5.00

    D.- Valoració garantia de les obres ( 5 punts màxim ):

PLICA EMPRESA TERMINI TOTAL PUNTS 5 p màxim



1 MAYNOU 3.00 2.00
2 SECE 6.00 5.00
3 ELECTROCAMPS 3.00 2.00

Valoració global de les empreses: 

Amb el conjunt de dades s'obté sobre un total possible de 100 punts com màxim:

A B C D TOTAL 100 p
1 MAYNOU 3,5 37,26 5 2 47,76
2 SECE 21,5 42,00 5 5 73,5
3 ELECTROCAMPS 13,5 33,08 5 2 53,58

D'acord amb l'informe tècnic de data 6 de març de 2015, l'oferta més avantatjosa és la presentada per 
l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA  (SECE) per un import de 53.331,33 
euros més 11.199,58 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 64.530,91 euros, el que representa 
una baixa del 27,15% respecte el preu de licitació; i amb un termini d'execució de 1,5 mesos.

El 10 de març de 2015 s'ha requerit a l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, 
S.A. (SECE) amb CIF núm. A-08001182 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte.

El 17 de març de 2015, l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. (SECE)  ha 
presentat la documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte, d'acord 
amb el plec de clàusules administratives particulars, i la cap del Servei de Contractació i Compres l'ha 
acceptat.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. (SECE) amb 
CIF núm. A-08001182 el contracte d'obres  d'execució del projecte de nou enllumenat als espais 
interiors de Roca Umbert de Granollers per un import de 53.331,33 euros més 11.199,58 euros en 
concepte d'IVA, el que fa un total de 64.530,91 euros, el que representa una baixa del 27,15% 
respecte el preu de licitació; i amb un termini d'execució de 1,5 mesos, amb subjecció als plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació 
aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats i amb aplicació al codi 
pressupostari H311.16510.61929. 

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 pagament de la corresponent taxa de  
86,70  euros de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 20.

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Publicar l'acord d'adjudicació del contracte i la seva posterior formalització mitjançant 
anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableixen els 
articles 151 i 154 del TRLCSP.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable de 
disposició de la despesa (D) a nom de l'empresa adjudicataria per l'import indicat en el primer punt i 
alliberar l'import restant no disposat per import de 24.049,62 euros del document A12015000003080.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicatàries, a recollir la 



documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir del 18 de maig de 2015 per les dependències 
del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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El  12 de febrer de 2015, mitjançant resolució del regidor delegat núm. 275/15  es va aprovar l'inici de 
l'expedient licitatori, l'autorització de la despesa i l 'aprovació de la contractació i els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte d'obres per a l'execució de les 
obres del projecte de plataforma única al carrer Sant Josep de Calassanç entre el carrer Lliri i el carrer 
Conestable de Portugal  (0bra 02/15 [834-UR-14]) , mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tràmit ordinari.

El preu màxim d'aquesta licitació es de 69.512,43 euros més 14.597,61 euros d'IVA (21%), el que fa 
un total de 84.110,04 euros.

El dia 20 de febrer de 2015 es van convidar a participar a la licitació a les següents empreses :

1.- EXCAVACIONES I OBRES PUBLIQUES REQUENA,SA CIF: A59068072
2.- BIGAS GRUP, SLU CIF: B61826392
3.- COYNSA 2000,SL CIF: B59856351

Les tres empreses han presentat oferta, dins el termini establert per a la presentació de pliques .

El  cap de l'Àrea de Territori i Ciutat i el cap del Servei d'Obres i Projectes han valorat les propostes 
tècniques i econòmiques d'acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula 11 del plec de 
clàusules administratives particulars i han emès l 'informe corresponent.

En quan al criteri A "Proposta Tècnica" avaluable mitjançant criteris de judici de valor i amb una 
puntuació màxima de 48 punts, es fa la valoració següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 BIGAS GRUP, SLU 1 2,5 2,5 2,5 0 0,5 9
2 COYNSA 2000,SL 12 4,5 3,5 6 4 0 30
3 EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES 

REQUENA,SA
10 6 7 2,5 4 2 31,5

AAAA1111.-.-.-.-    Proposta constructivaProposta constructivaProposta constructivaProposta constructiva ,,,,    pla de treballpla de treballpla de treballpla de treball ,,,,    organització de lorganització de lorganització de lorganització de l ''''obra i el seu seguimentobra i el seu seguimentobra i el seu seguimentobra i el seu seguiment     (fins a 16 punts)
Plica 1: Organització de una altra obra. No presenta diagrama treball. Mesures impacte genèriques no 
específiques d'aquesta obra. No presenta proposta constructiva.
Plica 2: Diagrama adequat. Justificació de rendiments. Dos equips de treball. Quadre rendiments amb 
maquinària, mitjans auxiliars i personal desenvolupat. Procés constructiu per capítols, desenvolupat. 
Organització desenvolupada. Accions de comunicació. Abans inici obra es presentarà proposta Pla 
mobilitat. Espai per atendre veïns. Horari de treball, si cal festius. Persona durant cap de setmana per 
mantenir tancament obres amb telèfon 24 h. Habilitar zones aparcament senyalitzades. Garantir accés 
aparcaments privats. Accessos senyalitzats. Mesures impacte desenvolupades. Durant l'obra un equip 
de manteniment (2 persones) amb dedicació completa. Descripció tasques. Propostes millora 
circulació entorn obra. Proposta mediambiental. Pla d'implantació i neteja zona obres.
Plica 3: Organització de l'obra en dues fases: 1 a l'àmbit de la calçada; 2 a l'àmbit de les voreres, 
mantenint sempre pas longitudinal vianants. Descripció feina i organització per capítols, amb mitjans. 
Llistat millores per minimitzar molèsties adequat. Relació maquinària pròpia. Equips de treball: 
personal+maquinària. Organigrama. Diagrama adequat.



AAAA2222.-.-.-.-    Manteniment de les obresManteniment de les obresManteniment de les obresManteniment de les obres     (fins a 10 punts)
Plica 1: Destinaran cap obra i encarregat per executar el pla de manteniment de: enllumenat, 
sanejament, mobiliari urbà i acabats. Descripcions genèriques. No especifiquen.
Plica 2: Pla manteniment preventiu i correctiu genèric desenvolupat. Calendari d'actuacions. Plec de 
Condicions. Nomena tècnic responsable que s'encarregarà de inspeccions, seguiment PPI e informes 
cada 2 mesos durant garantia. Reparació desperfectes no ocasionats per vandalisme, accidents 
circulació i agents meteorològics. Resposta immediata. Equip complet format per un oficial + un peó, 
amb furgoneta equipada.
Plica 3: Destina tècnic responsable revisió estat obres i redacció seguint PPI durant garantia. 
Manteniment i reparació de desperfectes sempre que no siguin producte d'actes de vandalisme o 
accidents circulació. PPI xarxa drenatge, paviments, mobiliari urbà i senyalització. Reconeixement; 
elaboració propostes solució; aprovació solució; aprovació document. Quadre pla manteniment 
específic temporalitzat. Recursos humans destinats.

AAAA3333.-.-.-.-    Millores del projecteMillores del projecteMillores del projecteMillores del projecte     (fins a 10 punts)
Plica 1: Incorporació de fibres de formigó de les voreres. Augment de 5 cm. del gruix de formigó de les 
voreres. Canviar el panot de 4 cm a 8 cm de gruix.
Plica 2:  Localització serveis amb DYNATEL o Georadar. Tall amb radial per línia més propera 
paviments a façanes. Aplicació de morter ràpid rodapeus façanes. Canvi papereres projecte per 
papereres amb cenddrer. Reblert rases amb material reciclat. Reciclat materials demolicions.
Plica 3:  Renovació 30 m2 paviment panot. Sanejat possibles flonjalls 20m3. Canvi capa rodadura de 
D-12 a D-8. Assumpció despesa lloguer aparcaments pels guals de l 'àmbit de l'obra.

AAAA4444.-.-.-.-    Resolució dResolució dResolució dResolució d ''''anomaliesanomaliesanomaliesanomalies     (fins a 6 punts)
Plica 1: Brigada de l'empresa per a reparacions, amb resposta en 8 h màxim. Atenció telefònica 24 h. 
Durant les obres assistència en cas d'avaria i emergència en qualsevol instal·lació .
Plica 2: Procediment d'avisos i alertes. Llistat de personal i telèfons. Nomenar tècnic responsable 
anomalies 24 h.Esquema  d'intervenció durant un avís o alerta. Resposta immediata per qualsevol 
imprevist/anomalia en menys de 15'. Pot desplaçar personal de forma immediata durant jornades no 
laborables. Personal i maquinària propis. Equips amb vehicles industrials i personal totalment 
equipats. Equip de reten per dies laborables fora de l'horari laboral i dies no laborables.
Plica 3: Telèfon contacte. Correu electrònic. Resposta immediata. Resolució durant la propera jornada 
laboral. En cas de no laborable gestions per tornar a normalitat en menys de 24 h. Equips de guàrdia. 
Mitjans propis.

AAAA5555.-.-.-.-    Reposició de materialsReposició de materialsReposició de materialsReposició de materials     (fins a 4 punts)
Plica 1: Quadre amidaments projecte partides principals.
Plica 2: 2% acopi materials durant garantia. Magatzem propi suficient. Procediment d'aportació. 
Quadre materials apropiats. Llistat proveïdors i subcontractistes habituals .
Plica 3: 2% de l'amidament executat a magatzem propi. Passarà a l'Ajuntament sense cost. Transport 
sense càrrec. Llistat de materials.

AAAA6666.-.-.-.-    Pla dPla dPla dPla d''''autocontrol de qualitat de lautocontrol de qualitat de lautocontrol de qualitat de lautocontrol de qualitat de l ''''obraobraobraobra    (fins a 2 punts)
Plica 1: Pla autocontrol genèric d'obra
Plica 2: Pla genèric
Plica 3: Pla autocontrol específic obra. Programa de Punts d'Inspecció específic obra.

En quan al criteri B "Preu de licitació" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una puntuació 
màxima de 42 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars, essent el resultat següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa ImportImportImportImport %%%%    BaixaBaixaBaixaBaixa TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 BIGAS GRUP, SLU 62.611,44 9,93 40,59
2 COYNSA 2000,SL 60.503,70 12,96 42
3 EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES 

REQUENA,SA
63.256,31 9 40,17

En quan al criteri C "Termini d'execució" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una puntuació 
màxima de 5 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars, essent el resultat següent:



PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Termini mesosTermini mesosTermini mesosTermini mesos TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 BIGAS GRUP, SLU 2 4,38
2 COYNSA 2000,SL 1,75 5
3 EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES 

REQUENA,SA
2 4,38

En quan al criteri D "Garantia de les obres" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una 
puntuació màxima de 5 punts, s'ha calculat aplicant la màxima puntuació a la proposta màxima de 
garantia, sense que superi el màxim de 6 anys i directament proporcional a la resta.

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Termini anysTermini anysTermini anysTermini anys TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 BIGAS GRUP, SLU 6 5
2 COYNSA 2000,SL 2 1
3 EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES 

REQUENA,SA
6 5

ValoracValoracValoracValorac ió global de les empresesió global de les empresesió global de les empresesió global de les empreses ::::

Amb el conjunt de dades s'obté sobre un total possible de 100 punts màxim, la següent puntuació:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA BBBB CCCC DDDD TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 BIGAS GRUP, SLU 9 40,59 4,38 5 58,96
2 COYNSA 2000,SL 30 42 5 1 78
3 EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES 

REQUENA,SA
31,5 40,17 4,38 5 81818181,,,,05050505

D'acord amb l'informe tècnic de data  12 demarç de 2015, l'oferta més avantatjosa és la presentada 
per l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA, SA per un import de 63.256,31 
euros més 13.283,83 euros d'IVA (21%), el que fa un total de  76.540,14 euros, que representa una 
baixa del 9% sobre el preu de licitació, amb un termini d'execució de 2 mesos  i una garantia de les 
obres de 6 anys.

El 12 de març de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa EXCAVACIONES I OBRES 
PUBLIQUES REQUENA, SA  amb CIF A59068072  a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació 
del contracte.

El 19 de març de 2015, l'empresa EXCAVACIONES I OBRES PUBLIQUES REQUENA, SA ha 
presentat la documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte (registre 
d'entrada num. 5327), d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, i la cap del Servei 
de Contractació i Compres l'ha acceptat.

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

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

Llei de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.
Article 178.1  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic pel que fa al procediment negociat .
Articles 154 i 156  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa EXCAVACIONES I OBRES PUBLIQUES REQUENA, SA amb CIF 
A59068072 el contracte d'obres per l'execució del projecte de plataforma única al carrer Sant Josep de 
Calassanç entre el carrer Lliri i el carrer Conestable de Portugal   (0bra 02/15 [834-UR-14]) per un 
import de de 63.256,31 euros més 13.283,83 euros d'IVA (21%), el que fa un total de  76.540,14 euros, 
que representa una baixa del 9% sobre el preu de licitació, amb un termini d'execució de 2 mesos  i 



una garantia de les obres de 6 anys, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques particulars i  les millores i la documentació aportada pel contractista, 
d'acord amb els fets i fonaments invocats i amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.60907 
de l'exercici 2015.

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 pagament de la corresponent taxa de  
86,70 euros de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 20

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Publicar l'acord d'adjudicació del contracte i la seva posterior formalització mitjançant 
anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableixen els 
articles 151 i 154 del TRLCSP.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable AD a nom 
de l'empresa adjudicataria per l'import indicat en el primer punt i alliberar l'import restant no disposat 
de 7.569,90 euros del document  A2869

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir del  25 de maig de 2015 per les dependències 
del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL RECURSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL RECURSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL RECURSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL RECURS    
ECONÒMICECONÒMICECONÒMICECONÒMIC    """"SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSSUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSSUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSSUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS""""    
ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

1. El 10 d'abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar l'acord pel qual 
s'aprova la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals” en el marc del Catàleg de concertació 2014 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015. En aquest acord, entre altres qüestions es regula els criteris de 
la seva justificació:

Com a màxim es podrà realitzar fins el 31 de març de 2015.�

Les factures relatives a les despeses generades hauran d'estar datades d'acord l'establert en el �

Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es reguen 
les obligacions de la facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert.
Es pagarà l'equivalent al 50% contra presentació de l'acceptació.�

La diferència entre l'import de la bestreta i l'import total de l'ajut s'ha de pagar amb una justificació �

total de l'ajut (última justificació).
La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2, i 4 del pressupost de despeses dels �

ens destinataris.
Caldrà que l'ens beneficiari presenti el model normalitzat de justificació de despeses, d'acord �

amb la modalitat d'execució, disponible a la Seu Electrònica.
Es podran justificar despeses indirectes fins al  5% de les despeses directes imputades. �

2. El 27 de maig de 2014, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va acceptar l’import 



de 13131313....656656656656    €€€€ concedit per la Diputació de Barcelona corresponent a la concessió del fons de prestació  
“Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” en el marc del Catàleg de serveis de 
l'any 2014.

3. El resum de les despeses del servei de menjador de les escoles bressol municipals durant l’any 
2014 ha estat:

CapítolCapítolCapítolCapítol ImportImportImportImport

Servei de menjador EB Tortuga 28.194,63 €

Servei de menjador EB El Teler 49.269,19 €

Servei de menjador EB Congost 22.194,45 €

Despeses de personal menjador EB Congost* 60.131,63 €

Despeses de personal menjador EB Tortuga* 51.928,05 €

Despeses de personal menjador EB El Teler* 104.604,91 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 316316316316....322322322322,,,,86868686    €€€€

4. Els imports consignats com a despeses de personal són extrets dels estudis de costos que 
acompanyen les Ordenances Fiscals i les normes reguladores de preus públics per a l'exercici 2015 
aprovades al Ple del 28 d'octubre de 2014. No es poden donar dades de l’any 2014 perquè no estan 
calculades però no va haver-hi canvis de personal. 

5. Pel que fa als ingressos, segons el llistat de DR s'ha ingressat en conceptes de Taxes Menjador 
Escoles Bressols 107107107107....489489489489,,,,22222222    €€€€ tal i com consta en els llistats que s 'adjunten.

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

7. Es justifiquen 14141414....944944944944,,,,91919191    €€€€ que corresponen a tres factures del servei de menjador a l’escola bressol 
El Teler de l’empresa ISS SOLUCIONES DE CATERING SL amb nif B64416621. S'ha considerat 
innecessari justificar totes les despeses que genera el servei de menjador de les tres escoles bressols 
municipals ja que la quantia de la subvenció ni les bases de la convocatòria ho requereixen .

8. L'ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, les quals 
van referides al servei de menjador de les escoles bressol municipals . 

9. La quantia de l’aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l’actuació, no supera el seu cost total.  

10. L'Ajuntament de Granollers  te arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides en el present faig constar, així com dels 
ingressos que financen l’actuació i seran conservats per un període no inferior als  6 anys.

11. En els imports dels justificants consignats no s 'ha inclòs l'IVA deduïble.

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

13. L'Ajuntament de Granollers està al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social.

D'acord amb l'informe de la tècnica 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 del recurs econòmic “Suport al servei de menjador 
de les escoles bressol municipals” atorgat per la Diputació de Barcelona per l'any 2014, per un import 
de 14.121,98 €, destinat a realitzar les transferències econòmiques a les famílies d’infants matriculats 



a les escoles bressol municipals en concepte d’ajut al pagament parcial del servei de menjador o a les 
exempcions de pagament aplicades a les famílies sota aquest mateix concepte, d'acord a la relació 
següent:

Relació de despeses directes generalsRelació de despeses directes generalsRelació de despeses directes generalsRelació de despeses directes generals ;;;;

CapítoCapítoCapítoCapíto
llll

despedespedespedespe
sasasasa

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero
facturafacturafacturafactura ////

documentdocumentdocumentdocument
acreditatiuacreditatiuacreditatiuacreditatiu

DataDataDataData
facturafacturafacturafactura

Nom delNom delNom delNom del
proveïdorproveïdorproveïdorproveïdor

NIF delNIF delNIF delNIF del
proveïdorproveïdorproveïdorproveïdor ////

beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció     
de lade lade lade la

facturafacturafacturafactura

ImportImportImportImport %%%%
imputatimputatimputatimputat

ImportImportImportImport     
imputatimputatimputatimputat

DataDataDataData    
aprovacióaprovacióaprovacióaprovació
facturafacturafacturafactura ////

reconeixreconeixreconeixreconeixeeee
mentmentmentment

obligacióobligacióobligacióobligació

2 171262 31/01/14 ISS SOLUCIONES
DE CATERING SL

B64416621 DINAR 
GENER EB 
EL TELER

4.451,5
7 €

100 4.451,57 € 26/02/14

2 172137 28/02/14 ISS SOLUCIONES
DE CATERING SL

B64416621 DINAR 
FEBRER EB 
EL TELER

5.080,15 
€

100 5.080,15 € 20/03/2014

2 173978 31/03/14 ISS SOLUCIONES
DE CATERING SL

B64416621 DINAR 
MARÇ EB EL 
TELER

5.413,19 100 5.413,19 02/06/2014

SEGON. Aprovar i trametre la presentació del formulari principal de la Diputació de Barcelona C401, 
necessari per aquesta justificació. 

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

QUART.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 JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS ATORGATSDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS ATORGATSDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS ATORGATSDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS ATORGATS    
EN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DEL    """"PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARSPROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARSPROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARSPROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS    
DDDD''''INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL" (" (" (" (CURSCURSCURSCURS    12121212////13131313))))    EN EL MARC DEL PLAEN EL MARC DEL PLAEN EL MARC DEL PLAEN EL MARC DEL PLA    """"XARXA DEXARXA DEXARXA DEXARXA DE    
GOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""    DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1. El 15 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació de la concessió de la 
línia de suport "escolarització 0-3 anys" per un import de 104104104104....484484484484,,,,51515151€€€€    per a les actuacions del 
període d'1 de gener de 2013 al 31 de juliol de 2014.

2. El 24 de juliol de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el "Programa 
complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal" tot complementant les 
aportacions que ja s'havien formalitzat a través de la línia de suport  "escolarització 0-3 anys", en el 
marc del "Programa complementari d'urgència social" aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona el 7 de novembre de 2013.

3. El 7 de gener de 2015, la Junta de Govern Local va acceptar la concessió definitiva dels ajuts 
atorgats en el marc del "Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat 
municipal" (curs 12/13) en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació 
de Barcelona.

4. Concretament a l'Ajuntament de Granollers per aquest concepte es concedien 81.015,49€81.015,49€81.015,49€81.015,49€.

5. En el detall de l'acord, pel que fa el règim d'execució i justificació dels ajuts diu que :
Els ajuts concedits s'hauran de destinar a finançar despeses del curs escolar 2012-2013.�

Es podran finançar les despeses de personal i corrents derivades del funcionament dels centres �

educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, generades dins el curs 
escolar 2012-2013.
No són elegibles les despeses de menjador, les derivades d'acollides matinals i de tarda, les �

d'amortitzacions i les d'inversions.



El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el  31 de març de 2015.�

La justificació de les despeses s'efectuarà mitjançant la presentació de model normalitzat, �

disponible a la Seu Electrònica Corporativa. Per mitjà de la complementació d'aquest model es 
certificaran les dades corresponents a la prestació del servei, així com la relació de despeses 
derivades del seu funcionament. També s'hi farà constar l'estructura de finançament de 
l'actuació. Aquest formulari haurà de comptar, a més, amb la signatura del 
Secretari/a-Interventor/a de l'Ajuntament. 

6. El resum de les despeses de les escoles bressol municipals per el curs  2012/2013 ha estat:

CapítolCapítolCapítolCapítol 2012201220122012////2013201320132013
Despeses personalDespeses personalDespeses personalDespeses personal 917.188,76 €
Despeses funcionamentDespeses funcionamentDespeses funcionamentDespeses funcionament     155.537,93 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1111....072072072072....727727727727,,,,69696969    €€€€

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

H416.32112.21200 Manteniment ed. EB Tortuga (01/09/12 – 31/12/12) 667,67 €

H416.32113.21200 Manteniment ed. EB El Teler (01/09/12 – 31/12/12) 487,46 €

H416.32114.21200 Manteniment ed EB Congost (01/09/12- 31/12/12) 1.133,25 €

H416.32110.21200 Manteniment edificis Escoles Bressol (01/01/13 – 31/08/13) 5.223 €

H416.32113.21200 Manteniment ed EB El Teler (01/01/13 – 31/08/13) 98 €

H416.32114.21200 Manteniment ed EB Congost (01/01/13-31/08/13) 362 €

H416.32112.21300 Manteniment maquinària EB Tortuga (01/09/12 – 31/12/12) 254,44 €

H416.32113.21300 Manteniment maquinària EB El Teler (01/09/12 – 31/12/12) 988,72 €

H416.32114.21300 Manteniment maquinària EB Congost(01/09/12 – 31/12/12) 853,17 €

H416.32110.21300 Manteniment maquinaria Escoles Bressol (01/01/13 – 31/08/13) 1.761 €

H416.32114.21300 Manteniment maquinària EB Congost (01/01/13-31/08/13) 31 €

H416.32110.21303 Manteniment Climatització Escoles Bressol (01/01/13-31/08/13) 2.981 €

H416.32112.22100 Energia elèctrica EB Tortuga (01/09/12 – 31/12/12) 695,68 €

H416.32113.22100 Energia elèctrica EB El Teler (01/09/12 – 31/12/12) 549,61 €

H416.32114.22100 Energia elèctrica EB Congost(01/09/12 – 31/12/12) 737,80 €

H416.32110.22100 Electricitat Escoles Bressol (01/01/13 – 31/08-13) 14.256 €

H416.32112.22101 Aigua EB Tortuga (01/09/12 – 31/12/12) 85,97 €

H416.32113.22101 Aigua EB El Teler (01/09/12 – 31/12/12) 111,24 €

H416.32114.22101 Aigua EB Congost (01/09/12 – 31/12/12) 23,58 €

H416.32110.22101 Aigua Escoles Bressol  (01/01/13 – 31/08-13) 952,00 €

H416.32113.22102 Gas EB El Teler (01/09/12 – 31/12/12) 2.076,61 €

H416.32114.22102 Gas EB Congost (01/09/12 – 31/12/12) 1.029,60 €

H416.32110.22102 Gas Escoles Bressol (01/01/13 – 31/08-13) 9.881,00 €

H416.32112.22001 Premsa i publicacions EB Tortuga (01/01/13 – 31/08-13) 147,00 €

H416.32113.22001 Premsa i publicacions EB El Teler (01/09/12 – 31/12/12) 21,78 €

H416.32113.22001 Premsa i publicacions EB El Teler (01/01/13 – 31/08-13) 169,00 €



H416.32114.22001 Premsa i publicacions EB Congost (01/09/12 – 31/12/12) 21,78 €

H416.32114.22001 Premsa i publicacions EB Congost (01/01/13 – 31/08-13) 121,00 €

H416.32112.22110 Productes de neteja EB Tortuga (01/09/12 – 31/12/12) 75,07 €

H416.32112.22110 Productes de neteja EB Tortuga (01/01/13 – 31/08-13) 121,00 €

H416.32113.22110 Productes de neteja  EB El Teler (01/09/12 – 31/12/12) 105,63 €

H416.32113.22110 Productes de neteja EB El Teler (01/01/13 – 31/08-13) 547,00 €

H416.32114.22110 Productes de neteja EB Congost (01/09/12 – 31/12/12) 239,00 €

H416.32114.22110 Productes de neteja EB Congost (01/01/13 – 31/08-13) 259,43 €

H416.32112.22199 Altres subministraments EB Tortuga (01/09/12 – 31/12/12) 1.297,02 €

H416.32112.22199 Altres subministraments EB Tortuga (01/01/13 – 31/08-13) 395,00 €

H416.32113.22199 Altres subministraments EB El Teler (01/09/12 – 31/12/12) 911,58 €

H416.32113.22199 Altres subministraments EB El Teler (01/01/13 – 31/08-13) 1.673,00 €

H416.32114.22199 Altres subministraments EB Congost (01/09/12 – 31/12/12) 1.297,20 €

H416.32114.22199 Altres subministraments EB Congost (01/01/13 – 31/08-13) 695,00 €

H416.32113.22699 Altres despeses EB El Teler (01/09/12 – 31/12/12) 54,00 €

H416.32112.22700 Treballs neteja EB Tortuga (01/09/12 – 31/12/12) 9.631,92 €

H416.32112.22700 Treballs neteja EB Tortuga (01/01/13 – 31/08-13) 19.739,00 €

H416.32113.22700 Treballs neteja EB El Teler (01/09/12 – 31/12/12) 12.836,88 €

H416.32113.22700 Treballs neteja EB El Teler (01/01/13 – 31/08-13) 26.307,00 €

H416.32114.22700 Treballs neteja EB Congost  (01/09/12 – 31/12/12) 11.029,84 €

H416.32114.22700 Treballs neteja EB Congost (01/01/13 – 31/08-13) 22.603,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 155155155155....537537537537,,,,93939393€€€€

7. Pel que fa als ingressos, segons el llistat de DR s'ha ingressat en conceptes de Taxes 
Ensenyament Escoles Bressols 363363363363....666666666666,,,,69696969    €€€€ tal i com consta en els llistats que s 'adjunten.

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

9. En el formulari adjunt 411 no es contempla com a ingressos de la Diputació de Barcelona els 
104.484,51€ concedits a través de la línia de suport "escolarització 0-3 anys" ja que es refereixen 
a actuacions des de l'1 de gener de 2013 al 31 de juliol de 2014, no del curs 2012/13.

10. Es justifiquen 94.158,1594.158,1594.158,1594.158,15     €€€€ que corresponen al cost d'empresa de dues coordinadores d'escola 
bressol. Les dades han estat facilitades pel Servei de RRHH, dels quals 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 .

11. L'ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses , les quals 
van referides al funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal executades durant el 
curs escolar 2012/13.

12. L'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa de finançament a les llars 
d'infants de titularitat municipal, conjuntament amb els imports procedents d'altres fonts 
específiques de finançament, no supera el cost total de l'actuació.

13. 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 present faig constar, així com 
dels ingressos que financen l'actuació i seran conservats per un període no inferior als  6 anys.

14. En els imports dels justificants consignats no s 'ha inclòs l'IVA deduïble.

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

16. Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim del present Programa 
complementari, i es refereixen a actuacions realitzades durant el curs escolar  2012/13 a través del 
capítols 1, 2 i 4 del Pressupost de despesa de l'ens destinatari, d'acord amb l'Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. Els imports corresponents a les despeses justificades no inclouen el servei de 
menjador, ni les acollides matinals i /o de tarda, ni les despeses d'amortitzacions o d'inversions.

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. Justificar la quantitat de 94.158,15€94.158,15€94.158,15€94.158,15€ concedida per la Diputació que Barcelona    
corresponent al “Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat 
municipal” (curs 12/13)  en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d'acord amb el 
següent;

ProgramaProgramaProgramaPrograma Import demanatImport demanatImport demanatImport demanat Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Programa complementari de finançament de les 
llars d'infants de titularitat municipal

104.484,51 € 81.015,49 € 94.158,15€

SEGON. Aprovar i trametre a la Diputació de Barcelona el formulari  "P411" de justificació de despeses 
"Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal".

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
AMB LAMB LAMB LAMB L''''ENTITAT CLUB PETANCA GRANOLLERSENTITAT CLUB PETANCA GRANOLLERSENTITAT CLUB PETANCA GRANOLLERSENTITAT CLUB PETANCA GRANOLLERS,,,,    DESTINADA A LDESTINADA A LDESTINADA A LDESTINADA A L''''ACTIVITAT ORDINÀRIA DELACTIVITAT ORDINÀRIA DELACTIVITAT ORDINÀRIA DELACTIVITAT ORDINÀRIA DEL    
CLUB PER A LCLUB PER A LCLUB PER A LCLUB PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Club Petanca Granollers, per un import de 1500,00€ destinada a la l'activitat ordinària del club. 

En data 16 de febrer de 2015 amb número de registre d'entrada 2015002699 el senyor Segundo 
Bonilla Benitez, en representació de l'entitat Club Petanca Granollers presenta la següent 
documentació i sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de  l’activitat ordinària del club. �

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 11 de març pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la concessió d'aquesta subvenció atès que aquesta 
activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport i més concretament la petanca, 
que alhora és una finalitat pública. 



Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club Petanca Granollers amb 
NIF G-59943423, per un import de 1.500,00 € destinada a l'activitat ordinària del club amb un 
pressupost de despesa de 2.885,00€ el que representa un finançament del 51,99 % del cost de 
l'activitat, d'acord amb les condicions següents;

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



SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l'entitat i on 
s'expliquen també les activitats que l'entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 16 de febrer de 2015.  
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 2.885,00 € corresponents a :
                                                                                                                              

DespesesDespesesDespesesDespeses IngressosIngressosIngressosIngressos
Fitxes federatives 1.500,00 Subv Ajuntament 1.500,00
Ass. Respons. civil 385,00 Socis 1.385,00
Uniformes/equipació 1.000,00

Total 2.885,00 Total 2.885,00

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució. 
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a l'activitat ordinària del club és de  
1.500,00 €, el que representa un finançament del  51,99 % del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l'Ajuntament de Granollers. 

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l ''''activitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionada
Per poder dur a terme l'activitat subvencionada, l'Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l'entitat 
beneficiària la següent infraestructura :

Utilització instal·lacions esportives 30.240,00 eur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El logotip de l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipògraf`fics a aprovats que seran facilitats a 
l'entitat pel servei municipal corresponent .



SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del 100 %.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l'Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de  
1.500,00. € segons disponibilitat de Tresoreria.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
28 de febrer de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 

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

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Comptes de l'entitat (balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha �

efectuat) corresponent a l'exercici 2015. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

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

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

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

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

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

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

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

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit . 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció. 

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 



l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d'aquest 
conveni. d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’ 
incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals.
f)   Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels 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. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 1500,00 € amb càrrec a 
la partida H421 34150 48426 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar a l'entitat Club Petanca Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada 
serà el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment, d'acord amb les 
condicions aprovades d'aquesta subvenció serà el cap del Servei d'Esports.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i al servei de Tresoreria.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONTRACTE DE COMODAT PER A LA CESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONTRACTE DE COMODAT PER A LA CESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONTRACTE DE COMODAT PER A LA CESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONTRACTE DE COMODAT PER A LA CESSIÓ D''''ÚSÚSÚSÚS    
DE LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB DE BÀSQUET GRANOLLERS ENTRE LDE LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB DE BÀSQUET GRANOLLERS ENTRE LDE LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB DE BÀSQUET GRANOLLERS ENTRE LDE LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB DE BÀSQUET GRANOLLERS ENTRE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS I EL CLUB DE BÀSQUET GRANOLLERSGRANOLLERS I EL CLUB DE BÀSQUET GRANOLLERSGRANOLLERS I EL CLUB DE BÀSQUET GRANOLLERSGRANOLLERS I EL CLUB DE BÀSQUET GRANOLLERS

Dins la competència que atorga la Legislació de l'Esport al món local de promoure  l’activitat física i 
l’esport en llur àmbit territorial, especialment en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de 
caire extraescolar i recreatives en el marc de les directrius de la Generalitat de Catalunya, així com 
vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en llur terme municipal, com a 
motor en  instrument d’equilibri, de relació i d’integració social, l'Ajuntament de Granollers té la 
voluntat de  fomentar diferents disciplines esportives com a servei més a la població .

Per a poder realitzar les diferents disciplines esportives es necessiten de determinades instal·lacions 
/espais adequats per al desenvolupament de la seva activitat , en matèria de Bàsquet , Granollers té la 
seva seu a les instal·lacions ubicades al carrer Girona, 222 del terme municipal de Les Franqueses 
del Vallès, mitjançant un dret de superfície de 75 anys atorgat per l'Ajuntament de Les Franqueses al 
Club Bàsquet Granollers.

Atès les adequades instal·lacions del Club de Bàsquet Granollers per desenvolupar l 'activitat esportiva 
relativa al bàsquet així com d'altres disciplines, l'Ajuntament de Granollers necessita la utilització de 
diferents espais d'aquestes instal·lacions per la pràctica de diferents esports que tenen com a 
destinataris  la població de Granollers i que són compatibles amb les del Club

D'acord amb l'informe del cap de Servei d'Esports  l’Ajuntament de Granollers  utilitzarà la instal·lació 
per:

· Portar a terme sessions d’educació física entre les 8h i les 13,30h i les 15h i les 16,30h de 
dilluns a divendres

· Entrenaments i activitat de boxa de 20h a 22,30h



· Activitat de billar de 17h a 22,30h de dilluns a divendres i caps de setmana segons calendari 
de competició.

· Per altres activitats o ampliació d’horaris no previstos en el moment de la redacció d’aquest 
document.

Per donar resposta a aquesta necessitat es fa la proposta de sol·licitar al Club de Bàsquet Granollers 
la cessió d'us dels espais per a poder desenvolupar les diferents activitats esportives que a la vegada 
són compatibles amb l'activitat pròpia de l'entitat, amb les següent limitacions :

– Respectar prioritàriament i en tot moment, l'ús de les instal·lacions del Club de Bàsquet 
Granollers per la seva activitat esportiva, que en aquests moments utilitzarà la pista principal 
de dilluns a divendres de 17h a 23,30h per entrenaments  i els caps de setmana o dies festius 
per partits. Aquesta activitat serà del dia 15 del mes d’agost de cada any al 30 del mes de juny 
de l’any següent. El mes de juliol i en dies a acordar entre les dues parts, el CB Granollers 
utilitzarà la instal·lació per portar -hi a terme un campus.

– Respectar les obligacions del Club de Bàsquet Granollers vers l'Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès, dimanats del Dret de Superfície inscrit al Registre de la Propietat  
Granollers 1 de les Franqueses en el llibre 81, tom 1849, finca núm 6.110

La cessió d'ús tindria com objecte la utilització i el gaudi de les instal·lacions, per part de l'Ajuntament 
de Granollers, durant quatre anys perfeccionant-se amb la formalització del contracte de Comodat, 
regulat als articles 1741 i ss. del  Codi Civil.

Aquesta cessió representa una obligació per a l'Ajuntament de Granollers de conservar les 
instal·lacions en bon estat, i la de satisfer les despeses ordinàries necessàries per el seu ús, 
conservació, i manteniment que representa una despesa màxima de 18.000 euros, i en cap cas 
genera cap càrrega o gravamen de transcendència real d'acord amb el dret de superfície esmentat.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret ::::

 Art 39.1  del Text únic de la Llei de l'Esport aprovat per Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de Juliol, 1.
relatiu a la competència de les Administracions Locals , en matèria esportiva, de promoció de 
manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, especialment en l’àrea escolar, i 
fomentar les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives en el marc de les directrius de la 
Generalitat de Catalunya, així com vetllar per  la plena utilització de les instal·lacions esportives 
existents en llur terme municipal.

Art. 1741 i ss. del  Codi Civil relatiu a la regulació de la naturalesa del Contracte de Comodat, així 2.
com les obligacions del Comodatari i Comodant

Art. 564 i ss del Codi Civil relatiu a la regulació del dret de superfície i la dualitat de propietat que 3.
s'origina.

Punt 4 de l'acord Primer de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de  11 de juny, quan a la 4.
competència de la Junta de Govern Local en la contractació quan el seu import no superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys

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 ::::    5.5.5.5.

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Aprovar el Contracte de Comodat per a la cessió d'ús de les instal·lacions del Club de 
Bàsquet Granollers entre l'Ajuntament de Granollers i el Club de Bàsquet de Granollers per un període 
de 4 anys,  i d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats i amb les estipulacions següents:

PRIMERA: L'objecte d'aquest contracte és  la cessió d'ús per part del comodat en endavant 
Ajuntament de Granollers  de les instal·lacions del Club de Bàsquet Granollers, en qualitat de 
comodat, ubicades al carrer Girona, núm. 222 de Les Franqueses del Vallès per tal de 
desenvolupar diferents activitats esportives , amb les següents limitacions:
- Respectar prioritàriament i en tot moment, l'ús de les instal·lacions del Club de Bàsquet 

Granollers per la seva activitat esportiva, que en aquests moments utilitzarà la pista principal 
de dilluns a divendres de 17h a 23,30h per entrenaments  i els caps de setmana o dies festius 



per partits. Aquesta activitat serà del dia 15 del mes d’agost de cada any al 30 del mes de juny 
de l’any següent. El mes de juliol i en dies a acordar entre les dues parts, el CB Granollers 
utilitzarà la instal·lació per portar -hi a terme un campus.

- Respectar les obligacions del Club de Bàsquet Granollers vers l'Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès, dimanats del Dret de Superfície inscrit al Registre de la Propietat  
Granollers 1 de les Franqueses en el llibre 81, tom 1849, finca núm 6.110

SEGONA: La  durada del contracte és de quatre anys a comptar des de la formalització del 
contracte, des del dia 1 d’abril de 2015  fins el dia 31 de març de 2018,

TERCERA: L 'Ajuntament de Granollers s'obliga a mantenir i conservar correctament el be cedit, 
podent el Club de Bàsquet Granollers inspeccionar el be quan ho estimi oportú, a fi de constatar el 
seu estat.

QUARTA: L'Ajuntament de Granollers no podrà efectuar obres de cap tipus sense comptar amb el 
previ i exprés consentiment del Club de Bàsquet Granollers, quedant en tot cas les inversions 
realitzades en benefici del be, sense que procedeixi reemborsament de cap mena a favor de 
l'Ajuntament de Granollers en cap cas.

CINQUENA:         Aquest contracte de comodat es podrà extingir per les següents causes:
· Per la finalització del període de vigència .
· Per mutu acord de les parts manifestat per escrit.

· Per voluntat unilateral de qualsevol de les parts comunicada per escrit i de 
forma fefaent amb un preavís mínim de dos mesos.

· L’incompliment de qualsevol dels compromisos que assumeixen les parts durant el 
transcurs de la seva vigència, prèvia denúncia d'una de les parts.

· Les causes generals que contempla la normativa vigent d'aplicació.

En el cas d’extinció del contracte o per finalització del mateix, l’activitat esportiva originada o 
proposada per l’Ajuntament de Granollers no finalitzarà la seva activitat fins el dia 30 del mes 
de juny d’aquell any.

SISENA: En cas de necessitat urgent, recuperarà el Club de Bàsquet Granollers el be cedit, a 
l'efecte del qual ambdues parts convenen que serà suficient dirigir a l'Ajuntament de Granollers 
comunicació escrita fefaent, especificant la causa de necessitat i el termini en què ha de ser 
reintegrat el bé al seu propietari, que en cap cas serà inferior a quinze dies. 

SEGONSEGONSEGONSEGON....    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.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Formalitzar el contracte mitjançant document privat dins el termini màxim de 5 dies naturals 
posteriors als 15 dies  hàbils comptats  des d'aquesta notificació.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Notificar als interessats el present acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
AMB LAMB LAMB LAMB L''''ENTITAT UNIÓ SUBAQUÀTICA DE GRANOLLERSENTITAT UNIÓ SUBAQUÀTICA DE GRANOLLERSENTITAT UNIÓ SUBAQUÀTICA DE GRANOLLERSENTITAT UNIÓ SUBAQUÀTICA DE GRANOLLERS    ((((UNISUBUNISUBUNISUBUNISUB)))),,,,    DESTINADA A LDESTINADA A LDESTINADA A LDESTINADA A L''''ACTIVITATACTIVITATACTIVITATACTIVITAT     
ORDINÀRIA DEL CLUB PER A LORDINÀRIA DEL CLUB PER A LORDINÀRIA DEL CLUB PER A LORDINÀRIA DEL CLUB PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Unió Subaquàtica de Granollers (UNISUB), per un import de 1500,00€ destinada a l'activitat 
ordinària del club.



En data 9 de març de 2015 amb número de registre d'entrada 2015004426 el senyor Josep M. Peris 
Fernández, en representació de l'entitat Unió Subaquàtica de Granollers (UNISUB), presenta la 
següent documentació i sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de  l’activitat ordinària del club.�

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 11 de març pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la concessió d'aquesta subvenció atès que aquesta 
activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport, que alhora és una finalitat 
pública.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Unió Subaquàtica de Granollers 
(UNISUB) amb NIF G59316653, per un import de 1500,00 € destinada a l’activitat ordinària del club 
amb un pressupost de despesa de 13.540,00.€ el que representa un finançament del 11,07 % del cost 
de l’activitat, d'acord amb les condicions següents;

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L’activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l’entitat i on 
s’expliquen també les activitats que l’entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers en data 16 de febrer de 2015.  
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l’activitat subvencionada és de  13.540,00€ corresponents a : 
                                                                                                                 

Despeses Ingressos
Lloguers 5.270,00 Subv. Ajuntament 1.500,00
Publicitat 60,00 Socis 8.300,00
Fitxes federatives 3.710,00 Loteria 1.800,00
subministraments 1.300,00 Cursets 1.500,00
assegurances 1.200,00
Despeses de 
funcionament

2.000,00

13540,00 13.100,00

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució. 
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a l’activitat ordinària del club és de 
1.500,00 €, el que representa un finançament del  11,09 % del cost de l’activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d’altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l’activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

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

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

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

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

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

que financin l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l’aplicació donada a la subvenció .



Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la �

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

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

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

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

El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipògraf`fics a aprovats que seran facilitats a 
l’entitat pel servei municipal corresponent . 

SisèSisèSisèSisè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del 100 %.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de  
1.500,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

SetèSetèSetèSetè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
28 de febrer de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació:

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

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada.
Comptes de l'entitat (balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o �

s'ha efectuat) corresponent a l'exercici 2015.
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

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

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

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

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

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

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

NovèNovèNovèNovè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció
L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de 
la seva concessió i perdrà el dret d’exigir -la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 



comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’ interès de demora si la renúncia 
està degudament justificada.

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit . 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció. 

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

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 1500,00 € amb càrrec a 
la partida H421 34150 48425 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar a l'entitat Unió Subaquàtica de Granollers (UNISUB) que el servei gestor de la 
subvenció atorgada serà el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment, 
d'acord amb les condicions aprovades d'aquesta subvenció, el cap del Servei d'Esports.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i al servei de Tresoreria.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DEL    
TORNEIG DE NADAL DE MINI BÀSQUETTORNEIG DE NADAL DE MINI BÀSQUETTORNEIG DE NADAL DE MINI BÀSQUETTORNEIG DE NADAL DE MINI BÀSQUET     2014201420142014

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg 2014, ha concedit a l’Ajuntament de Granollers  
un ajut consistent en suport econòmics per activitats esportives realitzades a la nostra ciutat atès el 
seu objectiu de col·laborar amb el món local, donant suport a la realització d’esdeveniments de 
diversa índole i col·laborar en la realització d’actes i/o experiències organitzades pels ens locals, o per 
les entitats esportives del seu territori , de les que l’ens local es fa valedor com a coorganitzador.

En data 18 de juny  de 2014 mitjançant acord de la Junta de Govern la Diputació de Barcelona va 
concedir a l’Ajuntament de Granollers un ajut econòmic per import de 1.500,00 euros pel programa 
següent:



ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Torneig de Nadal de mini bàsquet 1.500,00 14/Y/108617

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1111....500500500500,,,,00000000

En data 23 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va acceptar 
aquesta subvenció.

La Diputació de Barcelona farà efectiu el pagament dels ajuts concedits contra presentació de la 
justificació de les despeses, i el termini per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions 
objecte d'ajut finalitza el dia 31 de març de 2015.

S'han reconegut obligacions suficients destinades íntegrament a les actuacions objecte d'ajut. En 
particular, s'han realitzat dins el període d'execució establert, entre d'altres, les despeses següents:

- El Torneig de Nadal de mini bàsquet. Cost total de l'activitat: 5.400,00 eur,  Import justificat: 
3.900,00 euros.  

Nom proveïdor NIF descripció Import justificat/eur Data 
pagament

Club Bàsquet 
Granollers

G08913873 Subv per torneig de Nadal de 
minibàsquet

3.900,00 27.10.14

L'ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, que han 
estat destinades a les actuacions requerides.

Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim regulador del Catàleg de 
serveis, les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o resolució o acord de concessió, 
i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona de Barcelona en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament 
de l’actuació, no supera el seu cost total.

Aquest ens té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides en el present  informe, i així com els ingressos que financen 
l'actuació i seran conservats per un període no inferiors a 6 anys.

En els import dels justificants consignats, tan les despeses directes, com si s'escau, a les indirectes, 
no s'ha inclòs l'IVA deduïble.

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció de la Diputació de Barcelona que ha 
concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu del torneig de Nadal de mini Bàsquet 2014 d'acord 
amb el següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Torneig de Nadal de mini bàsquet 1.500,00 3.900,00 14/Y/108617

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1111....500500500500,,,,00000000 3333....900900900900,,,,00000000



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
 

24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LA    
CELEBRACIÓ DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERSCELEBRACIÓ DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERSCELEBRACIÓ DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERSCELEBRACIÓ DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERS ----LES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESESLES FRANQUESES ----LA GARRIGALA GARRIGALA GARRIGALA GARRIGA     2014201420142014

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg 2014, ha concedit a l’Ajuntament de Granollers  
un ajut consistent en suport econòmics per activitats esportives realitzades a la nostra ciutat atès el 
seu objectiu de col·laborar amb el món local, donant suport a la realització d’esdeveniments de 
diversa índole i col·laborar en la realització d’actes i/o experiències organitzades pels ens locals, o per 
les entitats esportives del seu territori , de les que l’ens local es fa valedor com a coorganitzador.

En data 6 de maig de 2014 mitjançant acord de la Junta de Govern la Diputació de Barcelona va 
concedir a l'Ajuntament de Granollers un ajut econòmic per import de 9.000,00 euros pel programa 
següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Mitja marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga

9.000,00 14/y/101142

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9999....000000000000,,,,00000000

En data 23 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va acceptar 
aquesta subvenció.

La Diputació de Barcelona farà efectiu el pagament de l'ajut concedit contra presentació de la 
justificació de les despeses, i el termini per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions 
objecte d'ajut finalitza el dia 31 de març de 2015.

S'han reconegut obligacions suficients destinades íntegrament a l'actuació objecte d'ajut. En 
particular, s'han realitzat dins el període d'execució establert, entre d'altres, les despeses següents:

- La Mitja marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga. Cost total de l’activitat: 57.253,61 
eur  Import justificat: 18.000,00 euros.

Nom proveïdor NIF descripció Import 
justificat/eur

Data 
pagament

Ass. Esportiva La 
Mitja

G64891864 Subvenció Mitja '14 18.000,00 24/11/14

L'ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, que han 
estat destinades a les actuacions requerides.

Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim regulador del Catàleg de 
serveis, les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o resolució o acord de concessió, 
i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona de Barcelona en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament 
de l’actuació, no supera el seu cost total.

Aquest ens té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides en el present  informe, i així com els ingressos que financen 
l'actuació i seran conservats per un període no inferiors a 6 anys.



En els import dels justificants consignats, tan les despeses directes, com si s'escau, a les indirectes, 
no s'ha inclòs l'IVA deduïble.

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció de la Diputació de Barcelona que ha 
concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu de la Mitja Marató Granollers-Les Freanqueses-La 
Garriga 2014 d'acord amb el següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Mitja marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga

9.000,00 18.000,00 14/Y/108617

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9999....000000000000,,,,00000000 18181818....000000000000,,,,00000000

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

 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LA    
CELEBRACIÓ DEL XVI TORNEIG INTERNACIONAL DCELEBRACIÓ DEL XVI TORNEIG INTERNACIONAL DCELEBRACIÓ DEL XVI TORNEIG INTERNACIONAL DCELEBRACIÓ DEL XVI TORNEIG INTERNACIONAL D ''''HANDBOL GRANOLLERS CUPHANDBOL GRANOLLERS CUPHANDBOL GRANOLLERS CUPHANDBOL GRANOLLERS CUP     2014201420142014

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg 2014, ha concedit a l’Ajuntament de Granollers  
un ajut consistent en suport econòmics per activitats esportives realitzades a la nostra ciutat atès el 
seu objectiu de col·laborar amb el món local, donant suport a la realització d’esdeveniments de 
diversa índole i col·laborar en la realització d’actes i/o experiències organitzades pels ens locals, o per 
les entitats esportives del seu territori , de les que l’ens local es fa valedor com a coorganitzador.

En data 15 de desembre de 2014 mitjançant decret de ref. Registre 12045/14 de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, la Diputació de Barcelona va concedir a l’Ajuntament de 
Granollers un ajut econòmic per import de 5.000,00 euros pel programa següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros NúmNúmNúmNúm....    expedientexpedientexpedientexpedient
Torneig Internacional d’handbol base Granollers CUP 5.000,00 2014/9843

TOTALTOTALTOTALTOTAL 5555....000000000000,,,,00000000

En data 27 de gener de 2015 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va acceptar 
aquesta subvenció.

La Diputació de Barcelona farà efectiu el pagament de l'ajut concedit contra presentació de la 
justificació de les despeses, i el termini per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions 
objecte d'ajut finalitza el dia 31 de març de 2015.

S'han reconegut obligacions suficients destinades íntegrament a l'actuació objecte d'ajut. En 



particular, s'han realitzat dins el període d'execució establert, entre d'altres, les despeses següents:

- Torneig Internacional d'handbol base Granollers CUP. Cost total de l'activitat: 12.000,00 eur, Import 
justificat: 12.000,00 euros.  

Nom proveïdor NIF descripció Import 
justificat/eur

Data 
pagament

Club Balonmano 
Granollers

G08913873 Subv per Granollers CUP 12.000,00 27/10/14

L'ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, que han 
estat destinades a les actuacions requerides.

Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim regulador del Catàleg de 
serveis, les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o resolució o acord de concessió, 
i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona de Barcelona en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament 
de l’actuació, no supera el seu cost total.

Aquest ens té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides en el present  informe, i així com els ingressos que financen 
l'actuació i seran conservats per un període no inferiors a 6 anys.

En els import dels justificants consignats, tan les despeses directes, com si s'escau, a les indirectes, 
no s'ha inclòs l'IVA deduïble.

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció de la Diputació de Barcelona que ha 
concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu de la celebració del XVI Torneig Internacional 
d'Handbol Granollers CUP 2014, d'acord amb el següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Torneig Internacional d’handbol 
base Granollers CUP

5.000,00 12.000,00 2014/9843

TOTALTOTALTOTALTOTAL 5555....000000000000,,,,00000000 12121212....000000000000,,,,00000000

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

 
26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LEXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LEXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LEXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL XVI TORNEIG INTERNACIONALDE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL XVI TORNEIG INTERNACIONALDE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL XVI TORNEIG INTERNACIONALDE GRANOLLERS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL XVI TORNEIG INTERNACIONAL    
DDDD''''HANDBOL GRANOLLERS CUPHANDBOL GRANOLLERS CUPHANDBOL GRANOLLERS CUPHANDBOL GRANOLLERS CUP     2014201420142014



La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg 2014, ha concedit a l’Ajuntament de Granollers  
un ajut consistent en suport econòmics per activitats esportives realitzades a la nostra ciutat atès el 
seu objectiu de col·laborar amb el món local, donant suport a la realització d’esdeveniments de 
diversa índole i col·laborar en la realització d’actes i/o experiències organitzades pels ens locals, o per 
les entitats esportives del seu territori , de les que l’ens local es fa valedor com a coorganitzador.

En data 15 de desembre de 2014 mitjançant decret del diputat delegat de Turisme (ref. Registre 
12026/14), la Diputació de Barcelona va concedir a l'Ajuntament de Granollers un ajut econòmic per 
import de 6.000,00 euros pel programa següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros NúmNúmNúmNúm....    expedientexpedientexpedientexpedient
Torneig Internacional d’handbol base Granollers CUP 6.000,00 14/Y/113470

TOTALTOTALTOTALTOTAL 6666....000000000000,,,,00000000

En data 10 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va acceptar 
aquesta subvenció.

La Diputació de Barcelona farà efectiu el pagament de l'ajut concedit contra presentació de la 
justificació de les despeses, i el termini per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions 
objecte d'ajut finalitza el dia 31 de març de 2015.

S'han reconegut obligacions suficients destinades íntegrament a l'actuació objecte d'ajut. En 
particular, s'han realitzat dins el període d'execució establert, entre d'altres, les despeses següents:

- Torneig Internacional d'handbol base Granollers CUP. Cost total de l'activitat: 12.000,00 eur, Import 
justificat: 12.000,00 euros.  

Nom proveïdor NIF descripció Import 
justificat/eur

Data 
pagament

Club Balonmano 
Granollers

G08913873 Subv per Granollers CUP 12.000,00 27/10/14

L'ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, que han 
estat destinades a les actuacions requerides.

Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim regulador del Catàleg de 
serveis, les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o resolució o acord de concessió, 
i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona de Barcelona en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament 
de l’actuació, no supera el seu cost total.

Aquest ens té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides en el present  informe, i així com els ingressos que financen 
l'actuació i seran conservats per un període no inferiors a 6 anys.

En els import dels justificants consignats, tan les despeses directes, com si s'escau, a les indirectes, 
no s'ha inclòs l'IVA deduïble.

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

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

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



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

PRIMER. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció extraordinària de la Diputació de 
Barcelona que ha concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu de la celebració del XVI Torneig 
Internacional d'Handbol Granollers CUP 2014, d'acord amb el següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Torneig Internacional d’handbol 
base Granollers CUP

12.000,00 12.000,00 2014/9843

TOTALTOTALTOTALTOTAL 12121212....000000000000,,,,00000000 12121212....000000000000,,,,00000000

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

 

27272727).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGARDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGARDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGARDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGARDA A    
LLLL''''AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERSAGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERSAGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERSAGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de data 11 de juny de 2013 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar la subvenció a l' entitat que s'indica a continuació:

Data 
Aprovació Entitat NIF Actuació

Import actuació 
subvencionada

Import 
concedit

11/06/13

Agrupació 
Excursionista de 
Granollers G-58201575

9è concurs fogràric “La 
muntanya” 3.800,00 €

3.000,00 €

13a primaveral de 
cinema de muntanya 1.200,00 €

31a Excursió popular de 
Granollers 600,00 €

Publicació butlletí 
activitats 2012 3.000,00 €

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

En data 26 de febrer de 2014,  i amb el número de registre d'entrada 3602, l'entitat Agrupació 
Excursionista de Granollers, ha presentat la justificació requerida.

En data 18 de febrer de 2015 amb número de registre 2015002998, l'entitat ha presentat 
documentació requerida per l'Ajuntament de Granollers, a les diferents reunions mantigudes amb 
l'entitat.

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



Data / Núm. 
Registre

Data 
Aprovació Entitat NIF Actuació

Import 
actuació 
subvencion
ada

Import 
concedit

Import 
justificat

26/02/2014    
3602 11/06/13

Agrupació 
Excursionista de 
Granollers G-58201575

9è concurs fogràric “La 
muntanya” 3.800,00 €

3.000,00 € 3.279,96 €

18/02/2015 
2015002998

13a primaveral de 
cinema de muntanya 1.200,00 €

31a Excursió popular 
de Granollers 600,00 €

Publicació butlletí 
activitats 2012 3.000,00 €

Fonaments de dret:

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

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

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

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

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

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

PRIMER.-  Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Agrupació Excursionista de 
Granollers, per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2013, per a l'any 2013 en els 
termes que s'indiquen a continuació:

Data / Núm. 
Registre

Data 
Aprovació Entitat NIF Actuació

Import 
actuació 
subvenciona
da

Import 
concedit

Import 
justificat

26/02/2014    
3602 11/06/13

Agrupació 
Excursionista 
de Granollers G-58201575

9è concurs fogràric “La 
muntanya” 3.800,00 €

3.000,00 € 3.279,96 €

18/02/2015 13a primaveral de 



2015002998 cinema de muntanya 1.200,00 €

31a Excursió popular de 
Granollers 600,00 €

Publicació butlletí 
activitats 2012 3.000,00 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS    
CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE    
CONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ 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 ALPER ALPER ALPER AL    
FINANÇAMENT DE LES DIFERENTS ACTUACIONS SOL·LICITADES PEL SERVEI DE SALUTFINANÇAMENT DE LES DIFERENTS ACTUACIONS SOL·LICITADES PEL SERVEI DE SALUTFINANÇAMENT DE LES DIFERENTS ACTUACIONS SOL·LICITADES PEL SERVEI DE SALUTFINANÇAMENT DE LES DIFERENTS ACTUACIONS SOL·LICITADES PEL SERVEI DE SALUT    
PÚBLICA I CONSUMPÚBLICA I CONSUMPÚBLICA I CONSUMPÚBLICA I CONSUM

El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i el procediment d'implementació de les actuacions i dels recursos que es 
corresponguin al Pla.

Per acord de la Junta de Govern Local, de 17 de juliol de 2012, l'Ajuntament de Granollers va acordar 
adherir-se a l'esmentat Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb l'objecte 
de poder concertar ajuts i la formalització de les actuacions derivades de l 'esmentat Pla.

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg de concertació, posa a disposició dels ens locals 
de la província l'oferta unificada de recursos concertables per tal de satisfer les seves necessitats .

En data 5 de febrer de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del Catàleg 
de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", el règim regulador aplicable i 
la convocatòria corresponent per la concessió dels recursos inclosos a l 'esmentat Catàleg.

Per a la concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concurrència 
competitiva pels recursos consistents en ajuts econòmics .

Un cop valorades les sol·licituds presentades pel nostre Ajuntament a instàncies del Servei de Salut 
Pública i Consum, la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 29 de 
maig de 2014, va aprovar entre d'altres la concessió dels ajuts econòmics següents :

ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     ((((€€€€)))) CodiCodiCodiCodi

Salut pública
Promoció de la 

salut
Programa de promoció        

de la salut
23.933,14 14/Y/106284

Salut Pública
Seguretat 

alimentària
Programa de seguretat 

alimentària
46.000,00 14/Y/106282

Salut Pública Sanitat ambiental

Activitats de sanitat 
ambiental:(control de 
plagues, control de 

legionel·la, control d'aus 
urbanes)

14.782,50 14/Y/106283

Animals de 
companyia

Animals de 
companyia 

(gossos i gats)

Programa de protecció 
dels animals 11.245,00 14/Y/106285

Consum
Serveis municipals 

de consum
Oficina municipal 

d'informació en consum 
12.706,00 14/Y/106966



Aquests ajuts van ser acceptats per part de l'Ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local 
de 25 de juny de 2014.

Programa de promoció de la salut, CIC núm. 201400065873�

Programa municipal de seguretat alimentària, CIC núm. 201400065869�

Protecció de la salut – activitats de sanitat ambiental , CIC núm. 201400065864�

Programa de protecció dels animals, CIC núm. 201400065874�

Oficina municipal d'informació de consum, CIC núm. 201400065875�

L'informe tècnic emès al respecte constata que s'han reconegut obligacions suficients destinades 
íntegrament a les actuacions objecte d'ajut, realitzades dins el període d'execució establert, i informa 
favorablement a la seva justificació al considerar que les aportacions rebudes estan suficientment 
justificades de conformitat amb el detall següent:

Nom de lNom de lNom de lNom de l ''''actuacióactuacióactuacióactuació Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL
Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     

((((€€€€))))
Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat     

((((€€€€))))
Programa de promoció de la salut 14/Y/106284 23.933,14 134.002,09
Programa de seguretat alimentària 14/Y/106282 46.000,00 93.949,21
Activitats de sanitat ambiental (control de plagues , control de la 
legionel·la, d'aus urbanes)

14/Y/106283 14.782,50 22.769,84

Programa de protecció dels animals 14/Y/106285 11.245,00 11.248,76
Oficina municipal d'informació de consum 14/Y/106966 12.706,00 37.471,94

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El Règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 
de gener de 2014 (publicat al BOPB de 5 de febrer de 2014), on es recullen 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 .

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 econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" per al 
finançament de les diferents actuacions sol·licitades pel Servei de Salut Pública i Consum, d'acord 
amb el següent:

Nom de lNom de lNom de lNom de l ''''actuacióactuacióactuacióactuació Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL
Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     

((((€€€€))))
Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat     

((((€€€€))))
Programa de promoció de la salut 14/Y/106284 23.933,14 134.002,09
Programa de seguretat alimentària 14/Y/106282 46.000,00 93.949,21
Activitats de sanitat ambiental (control de plagues , control de la 
legionel·la, d'aus urbanes)

14/Y/106283 14.782,50 22.769,84

Programa de protecció dels animals 14/Y/106285 11.245,00 11.248,76
Oficina municipal d'informació de consum 14/Y/106966 12.706,00 37.471,94

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Presentar a la Diputació de Barcelona  la documentació que acredita la despesa realitzada 
mitjançant el model normalitzat de justificació de despeses, així com la justificació tècnica que 
correspongui, abans del 31 de març de 2015.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar el present acord a les persones interessades.

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

APROVAT PER UNANIMITAT



 
29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ACCEPTACIÓ TOTAL DEL RECURS ECONÒMICACCEPTACIÓ TOTAL DEL RECURS ECONÒMICACCEPTACIÓ TOTAL DEL RECURS ECONÒMICACCEPTACIÓ TOTAL DEL RECURS ECONÒMIC    """"FINANÇAMENTFINANÇAMENTFINANÇAMENTFINANÇAMENT     
DE LDE LDE LDE L''''ÀMBIT DE BENESTAR SOCIALÀMBIT DE BENESTAR SOCIALÀMBIT DE BENESTAR SOCIALÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL""""    CONSISTENT EN LA MODALITAT DE FONS DECONSISTENT EN LA MODALITAT DE FONS DECONSISTENT EN LA MODALITAT DE FONS DECONSISTENT EN LA MODALITAT DE FONS DE    
PRESTACIÓPRESTACIÓPRESTACIÓPRESTACIÓ,,,,    CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE    
CONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos que es 
corresponguin al Pla.

Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2012 l'Ajuntament de Granollers va acordar 
adherir-se a l'esmentat Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb l'objecte 
de poder concertar ajuts i la formalització de les actuacions derivades de l 'esmentat Pla.

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg de concertació posa a disposició dels ens locals 
de la província l'oferta unificada de recursos concertables per tal de satisfer les seves necessitats .

En data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el 
Catàleg de concertació per a l'any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el règim 
regulador aplicable i la convocatòria corresponent per la concessió dels recursos inclosos a l'esmentat 
Catàleg.  

Per a la concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concessió 
directa pels recursos econòmics consistents en fons de prestació, que consisteixen en transferències 
dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i estructures de gestió local, 
distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb l'objecte finançat de caràcter poblacional, 
territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.

En el Catàleg 2015 es preveu el fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar socials" 
consistent en un suport econòmic per finançar la prestació dels serveis socials bàsics. Com a mínim, 
el 50% de l'ajut s'ha de destinar a la cartera bàsica de serveis socials: serveis socials bàsics, 
teleassistència, atenció domiciliària, menjadors socials, centres oberts i residències d'estada limitada.

Els destinataris de l'esmentat fons de prestació són els Ajuntaments de municipis de la demarcació de 
Barcelona fins a 300.000 habitants, entre d'altres, i tots tenen garantida una dotació econòmica 
destinada a l'àmbit de benestar social calculada en base tram poblacional del municipi segons el 
padró d'habitants de data 1 de gener de 2014. Pel que fa als ajuntaments, les ràtios establertes són:

2,32 €/habitant per als municipis amb població igual o superior als  100.000 habitants.a.
2,39 €/habitant per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants.b.
2,88 €/habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants.c.
3,51 €/habitant per als municipis menors de 10.000 habitants.d.

En data 3 de març de 2015 va tenir entrada al registre de l'Ajuntament de Granollers, amb núm. de 
registre 4.037, la notificació de l'acord que va adoptar la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 12 de febrer de 2015, mitjançant el qual es va acordar la concessió a 
l'Ajuntament de Granollers del recurs econòmic consistent en fons de prestació "Finançament de 
l'àmbit de benestar social", en el marc del Catàleg de Concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", segons la distribució i quanties següents:

NúmNúmNúmNúm....    habitants generhabitants generhabitants generhabitants gener     2014201420142014 Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     2014201420142014 Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     2015201520152015 Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL
59.930 140.419,55 € 143.232,70 € 15/Y/201955

D'acord amb el règim d'execució i justificació establert en el mateix acord de concessió, per a 
l'efectivitat de la concessió és necessari que l'ens beneficiari manifesti expressament l'acceptació de 
l'ajut mitjançant la presentació del formulari normalitzat C300, com a molt tard fins el dia 30 d'abril de 
2015.



L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement sobre l'acceptació total de l'esmentat ajut, 
amb indicació de que s'imputin els ingressos corresponents a l 'aplicació pressupostària H461.46124.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El Règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 
de novembre de 2014, on es recullen 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.

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

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar l'acceptació total del recurs econòmic "Finançament de l'àmbit de benestar socials" 
consistent en la modalitat de fons de prestació, concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Catàleg de concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", segons la 
distribució i quanties següents:

NúmNúmNúmNúm....    habitantshabitantshabitantshabitants     
gengengengen    2014201420142014

RàtioRàtioRàtioRàtio
Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     

2015201520152015
Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL

59.930
 2,39 €/habitant per als municipis de 20.000 a 

99.999 habitants
143.232,70 € 15/Y/201955

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acceptar el règim per a l'execució i justificació del fons de prestació "Finançament de l'àmbit 
de benestar social" establert a l'acord de concessió, el text íntegre del qual és el següent:

"1. Acceptació

1.1. Per a l'efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris, com a molt tard el 30 
d'abril de 2015, manifestin expressament l'acceptació de l'ajut mitjançant la presentació del 
formulari normalitzat "C300", d'acceptació, disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, en 
el sí del "Portal de tràmits els ens locals i altres administracions", a l'espai corresponent de la 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

1.2. L'acte d'acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució .

1.3. Transcorregut el termini fixat al punt primer, el centre gestor requerirà la presentació o, si 
escau, la reformulació o esmena  de l'acceptació, als efectes de garantir que s'ajusta a 
l'establert en el present règim, habilitant un nou termini de deu dies hàbils per a la subsanació 
dels defectes detectats a partir de la seva notificació.

1.4. Transcorregut el termini establert a l'apartat anterior sense que s'hagin subsanat  els 
defectes notificats, es considerarà que l'ens destinatari ha renunciat a la percepció dels 
imports que no hagin estat degudament acceptats. En aquest cas, es procedirà a la revocació 
i/o a la reducció de l'ajut.

2. Execució

L'execució de les actuacions en raó de les quals s'atorguin els fons s'estableix en el període 
comprès entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015.

Les Àrees Bàsiques Supramunicipals i els Ajuntaments podran destinar l'ajut econòmic a 



qualsevol de les següents actuacions:

aaaa))))    Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsicsActuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsicsActuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsicsActuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics ::::
Serveis socials bàsics d'atenció socialo
Servei d'atenció domiciliàriao
Serveis residencials d'estada limitadao
Serveis de menjador socialo
Serveis d'intermediació socioeducativa no residencial per a infants i adolescents o
(centres oberts)
Prestacions econòmiques d'urgència socialo

bbbb))))    Programes i actuacions socialsProgrames i actuacions socialsProgrames i actuacions socialsProgrames i actuacions socials ::::
Persones amb drogodependències i altres addiccionso
Persones amb discapacitato
Persones granso
Persones amb dependènciao
Persones amb malaltia mentalo
Infància, adolescència en risc i les seves famílieso
Inclusió socialo
Arranjament d'habitatgeso

Els Ajuntaments hauran de destinar, com a mínim, el 50% de l'ajut concedit a despeses de la 
cartera bàsica de serveis socials.

Les Àrees Bàsiques Supramunicipals no tindran cap límit en la destinació dels ajuts, més enllà de 
destinar-los als programes anteriors.

Quan hi hagi difusió pública, l'ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca de la 
Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació , cal seguir 
les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació .

3. Pagament

3.1. De conformitat amb la naturalesa d'aquests recursos, orientats a finançar serveis socials, 
i atès el context de crisi actual i les dificultats de les tresoreries municipals, es preveu la 
mesura de viabilitat financera següent, per la qual la Diputació de Barcelona efectuarà 
bestretes  (pagaments a justificar), amb presentació prèvia de l'acceptació per part de l'ens 
destinatari, d'acord amb els barems següents:

Import de l'aportació de la Diputació per fons 
de prestació

Import de la bestreta (pagament a  
justificar)

   Fins a 3.000 €                100 % de l'aportació
   Més de 3.000 €                  50 % de l'aportació

3.2. Amb caràcter general, els pagaments dels fons es realitzaran en un termini màxim de 28 
dies naturals des de la presentació de la documentació corresponent; sempre que la 
documentació corresponent; sempre que la documentació es presenti correctament, es tracti 
d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i, si s'escau hagin 
incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l 'exercici anterior.

4. Justificació

4.1. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2016 per a presentar la 
justificació de despeses de les actuacions objecte d 'aquest suport econòmic.

4.2. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp.



4.3. En cas de bestretes per l'import íntegre de l'aportació, els Ens locals destinataris també 
han de justificar les despeses abans de la finalització del termini de justificació .

4.4. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l'aportació: amb caràcter 
general, la diferència entre l'import de la bestreta i l'import total de l'ajut s'ha de pagar amb 
una justificació total de l'ajut (última justificació). A petició motivada per l'ens destinatari, la 
diferència entre l'import de la bestreta i l'import total de l'ajut es pot pagar amb justificacions 
parcials de l'ajut rebut, sempre que l'import justificat superi el de la bestreta.

4.5. Per a la justificació de les despeses, caldrà que l'ens beneficiari presenti el model 
normalitzat, d'acord amb la modalitat d'execució de què es tracti, disponible a la Seu 
Electrònica de la Diputació, en el sí del "Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions", a l'espai corresponent de la "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". La 
justificació  de despeses haurà d'estar signada per la persona que ocupi el càrrec 
d'interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a de l'ens i s'hi haurà d'indicar l'estructura de 
finançament prevista per a l'actuació assenyalant la procedència dels fons amb què es 
finançarà aquesta despesa:

- Despesa finançada amb càrrec a l'aportació de la Generalitat.
- Despesa finançada amb càrrec a l'aportació de la Diputació de Barcelona.
- Despesa finançada amb càrrec a ingressos procedents d'altres administracions.
- Despesa finançada per altres institucions públiques o privades .
- Despesa finançada pel propi ens destinatari.

4.6 Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació, no 
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d'altres administracions públiques.

4.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert en aquest dictamen.

4.8. Es podran justificar despeses que facin referència als capítols pressupostaris I , II i IV.

4.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d 'un pagament 
a l'ens destinatari inferior a l'import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini 
màxim de 15 dies des de l'entrada de la justificació a la Diputació de Barcelona, enviarà un 
escrit a l'ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una 
justificació complementària.

4.10. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre 
gestor, en el termini màxim de 15 dies des de l'entrada de la justificació a la Diputació de 
Barcelona, informarà a l'ens destinatari dels efectes observats, demant-li, si escau, que 
esmeni o completi la justificació .

4.11. En cas que el total d'aportacions per a cada servei o activitat superi el  100% del seu cost 
de realització o que les despeses justificades per l'ens siguin inferiors a l'aportació aprovada, 
el suport econòmic per la Diputació quedarà ajustat a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada, amb la conseqüent obligació de reintegrament d'aquesta 
part, en casos de pagament avançat.

4.12. Les despeses justificades no podran ser superiors a l'aportació aprovada. A tal efecte, 
en la relació de despeses justificades, l'ens haurà d'ajustar, si s'escau, el/s percentatge/s 
d'imputació corresponents perquè això no succeeixi .

4.13. La relació de despeses justificades s'haurà de correspondre amb la distribució dels ajuts 
que s'acreditin al document "C4-003" de Protocol de dades estadístiques que ha 
d'acompanyar la justificació de despeses.

4.14. A més, en el cas que els fons s'hagin destinat a programes i actuacions socials que no 
formin part de la cartera de serveis socials bàsics, caldrà adjuntar també la memòria de 



l'actuació, que s'haurà de correspondre amb el document "C4-002" de Memòria de 
l'acceptació presentat a l'acceptació de l'ajut.

4.15. Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent  de les despeses imputades.

4.16. Per garantir la viabilitat administrativa de la justificació i quan l'aportació de la Diputació 
sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, es presentarà una única justificació de 
despeses per la totalitat de l'ajut.

4.17. Les actuacions objecte d'ajut són compatibles amb altre finançament que provingui de la 
Diputació de Barcelona.

4.18. Els ens instrumentals de l'ens destinatari o que integren el seu sector públic poden 
executar i aprovar les despeses corresponents a les actuacions aprovades en el marc de 
Catàleg. Aquesta possibilitat queda condicionada a l'acreditació que l'executor es un ens 
instrumental de l'ens destinatari o que integra el seu sector públic.

4.19. L'ens destinatari pot delegar l'execució i aprovació de les despeses corresponents a les 
actuacions aprovades en el marc del Catàleg en altres ens destinataris d'acord amb la 
normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a l'acreditació de la 
referida delegació, amb indicació de l'òrgan i la data de la seva aprovació.

4.20. Sense perjudici de la possibilitat d'encarregar l'execució d'actuacions a altres ens, la 
justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l'ens destinatari de l'ajut.

4.21. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a ajuts no 
acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran durant l 'any 2015 entre tots els 
destinataris en proporció al percentatge de l'import justificat respecte el concedit, sempre que 
la justificació s'hagi presentat correctament a 18 de setembre de 2015 i que el volum d'ajuts 
no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions superi el 5 per cent del fons. La data 
màxima per aprovar la distribució dels imports sobrants serà el  30 de novembre de 2015.

5. Tancament i liquidació

5.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d'execució i justificació, s'habilitarà un termini 
improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la documentació de justificació pendent i/o 
esmenar els defectes existents, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar 
l'ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu 
pagament.

5.2. Transcorregut el termini anterior sense que s'hagi presentat la justificació i/o esmenat els 
defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la revocació dels ajuts que no hagin 
estat justificats.

5.3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, es sol·licitarà el reintegrament dels 
imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si s'escau, i en cas d'existir 
quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l'ens destinatari dels ajuts, 
s'efectuï la compensació dels imports. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Imputar els ingressos que realitzi la Diputació de Barcelona d'acord amb el recurs econòmic 
mencionat, per un import màxim de 143.232,70 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària d'ingressos 
H461.46124. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Presentar a la Diputació de Barcelona el formulari normalitzat relatiu a l'acceptació total 
d'aquest fons de prestació, dins el termini màxim assenyalat.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar el present acord a les persones interessades.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- 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

30303030).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS    
ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL MARC DEL DEL CATÀLEG DEEN EL MARC DEL DEL CATÀLEG DEEN EL MARC DEL DEL CATÀLEG DEEN EL MARC DEL DEL CATÀLEG DE    
CONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ 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 ALSPER ALSPER ALSPER ALS    
PROJECTES PRESENTATS PER LPROJECTES PRESENTATS PER LPROJECTES PRESENTATS PER LPROJECTES PRESENTATS PER L''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA DEÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA DEÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA DEÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local (en endavant JGL) de data 
17 de juliol de 2012, va sol·licitar l'adhesió al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts 
i la formalització de diverses actuacions derivades d 'aquest Pla.

En data 28 de març de 2013, el Butlletí Oficial de la Província publicà l'anunci d'aprovació del Catàleg 
de Concertació de l'any 2013, 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.

En data 18 de març de 2014, modificat per acord de data 1 d'abril, i el dia 8 d'abril de 2014 es va 
aprovar per Junta de Govern Local les sol·licituds de subvenció en el marc de la convocatòria descrita 
als punts anteriors, per a tots el projectes de les diferents Àrees de l 'Ajuntament de Granollers.

En data 11 de juny de 2014, amb registre d'entrada número 12751, la Diputació de Barcelona va 
notificar a l'Ajuntament de Granollers la concessió dels ajuts econòmics, en el marc del règim 
regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de govern Locals 2012-2015", 
entre d'altres, els següents que corresponen als presentats per l'Àrea de Planificació Estratègica i 
Ciutadania de l'Ajuntament de Granollers:

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST TOTAL 
PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT  CODI XGL

Estratègies per al 
desenvolupament 

econòmic local

Gestió i 
planificació 
estratègica 
territorial

Oficina Tècnica del II 
Pla Estratègic de 
Granollers 2014

45.000 25.000 20.000 14/Y/104044

Cooperació 
internacional

 i projecció exterior

Educació 
per al 

Desenvolupame
nt

Per cada mina 
una flor

10.000 5.000 5.000 14/Y/105773

Cooperació 
internacional i 

projecció exterior

Projectes de 
cooperació al 

desenvolupament

Projecte de col·laboració i 
assistència per a la 

millora de les 
competències en 
governança i la 

planificació estratègica de 
la comunitat de Sidi Rahal 

(Marroc)

21.430 15.000 15.000 14/Y/107522

Cooperació 
internacional

 i projecció exterior
Ajuts econòmics

Conferència de 
ciutats per la Pau
a la Mediterrània. 

Reunió de seguiment

5.000 3.500 3.500 14/Y/107477



Acció comunitària, 
participació, igualtat i 

joventut

Finançament de 
l'àmbit d'igualtat 

i ciutadania

"4 projectes de 
l'àmbit de l'acció 

Comunitària, 
participació, igualtat i 

joventut 2014" (*)

362.050 136.250 34.883,24 14/Y/105773

(*) Aquesta actuació inclou, com indica el seu nom, quatre projectes de l'àmbit de l'acció comunitària, 
participació, igualtat i joventut, proposats per l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania però que 
s'han desenvolupat per diferents Serveis de l'Ajuntament, en l'expedient de sol·licitud de subvenció  
van haver de ser presentats de manera unificada sota el nom d'un únic projecte per exigència de la 
normativa que regula aquesta convocatòria de subvencions, conseqüentment la subvenció atorgada, 
34.883,24 € es va distribuir entre tots quatre, d'acord amb el següent detall:

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

Nom actuació subvencionada
Cost Total 

previst

Import 
sol·licitud

Distribució 
de la 

subvenció

Servei 
proposant

Oficina de recursos per l'emancipació juvenil, cultural 
i del temps lliure

83.800,00
38.000,00

10.214,51 Joventut

Desenvolupament i implementació de les Polítiques 
d'Igualtat de Gènere

67.750,00
18.250,00

11.278,97 Pla d'Igualtat

Programa d'Acció en Participació Ciutadana 2014 140.500,00 60.000,00 6.737,39
Pla d'Actuació Municipal pel Civisme i la Convivència 
2014

70.000,00
20.000,00

6.652,37
Relacions 

Ciutadanes

Aquest ajuts van ser acceptats per la JGL de l'Ajuntament de Granollers en sessió de data 25 de juny 
de 2014, i la data límit per a presentar a la Diputació de Barcelona les justificacions és el 31 de març 
de 2015. Enguany aquesta presentació es pot fer telemàticament a través del Portal de Tràmits "PMT" 
del web de la Diputació de Barcelona.

Atesos els informes favorables a l'aprovació de les justificacions tècniques i econòmiques de les 
esmentades subvencions, del Director del Serveis  de Benestar Social, de data 12 de març de 2015, 
del coordinador tècnic de Centres Cívics, de data 11 de febrer de 2015, de la tècnica de Mediació 
Comunitària, de data 11 de febrer de 2015, de la Responsable de Programes de Joventut, de data 13 
de febrer de 2015, de la Cap del Servei de Processos Estratègics i Programació, de data 12 de febrer 
de 2015, i del tècnic mitjà del Servei de Relacions Ciutadanes , de data XX de març de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

2222nnnn....    La Resolució d'Alcaldia núm. 673, de data 11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat 
sisè, lletra a), disposa que l'Alcalde delega en la Junta de Govern Local l'acceptació de les 
subvencions i l'aprovació de la seva justificació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Declarar d'urgència aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar les justificacions econòmiques i tècniques de les següents subvencions atorgades 
per la Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 
2014 del Pla "Xarxa de govern Locals 2012-2015", de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de 
l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb el detall següent:

NOM DEL PROJECTE
 IMPORT 

JUSTIFICAT
CODI 

SUBVENCIÓ

Oficina Tècnica del II Pla Estratègic 
de Granollers 2014

48.499,54 € 14/Y/104044



Conferència de ciutats per la Pau
a la Mediterrània. Reunió de 
seguiment

5.687 € 14/Y/107477

"4 projectes de l'àmbit de l'acció 
Comunitària, participació, igualtat i 
joventut 2014" (*)

217.258,89 € 14/Y/105773

(1) La justificació de la subvenció atorgada per aquesta actuació està integrada per les següents 
justificacions individuals de cadascun dels projectes que l 'integren:

PROJECTES INCLOSOS
IMPORT DE LA 
JUSTIFICACIÓ SERVEI MUNICIPAL

Oficina de recursos per l'emancipació juvenil, 
cultural i del temps lliure

70.628,98 € Joventut

Desenvolupament i implementació de les 
Polítiques d'Igualtat de Gènere

 72.830,97 € Igualtat

Programa d'Acció en Participació Ciutadana 
2014

25.016,27 € Relacions Ciutadanes

Pla d'Actuació Municipal pel Civisme i la 
Convivència 2014

48.782,67 € Relacions Ciutadanes

TOTAL  217.258,89 €

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Aprovar la presentació telemàtica de les esmentades justificacions a través del Portal de 
Tràmits telemàtics "PMT" del web de la Diputació de Barcelona abans del 31 de març de 2015.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
31313131).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE L''''APORTACIÓ ECONÒMICA PERAPORTACIÓ ECONÒMICA PERAPORTACIÓ ECONÒMICA PERAPORTACIÓ ECONÒMICA PER    
A LA LA LA L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DE LA LÍNIA DE DESPESES DE REPARACIONSDE LA LÍNIA DE DESPESES DE REPARACIONSDE LA LÍNIA DE DESPESES DE REPARACIONSDE LA LÍNIA DE DESPESES DE REPARACIONS,,,,    MANTENIMENT IMANTENIMENT IMANTENIMENT IMANTENIMENT I    
CONSERVACIÓ PER ALS ANYSCONSERVACIÓ PER ALS ANYSCONSERVACIÓ PER ALS ANYSCONSERVACIÓ PER ALS ANYS    2014201420142014    IIII    2015201520152015    INCLOSA AL PLA ÚNIC DINCLOSA AL PLA ÚNIC DINCLOSA AL PLA ÚNIC DINCLOSA AL PLA ÚNIC D''''OBRES I SERVEIS DEOBRES I SERVEIS DEOBRES I SERVEIS DEOBRES I SERVEIS DE    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA    ((((PUOSCPUOSCPUOSCPUOSC))))

1r El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6263, de 8 de novembre de 2012, publica el 
Decret 155/2012, de 20 de novembre, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, pel 
qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al 
període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període.  El termini de finalització de 
presentació de sol·licituds finalitza el  27 de febrer de 2013.

Que l'estructura del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per aquest període es conforma 
amb les línies de subvenció següents:
- Línia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversionsLínia de subvencions per a inversions:  L'objecte d'aquesta línia són obres i serveis de 

competència municipal i preferentment les que l'article 67 del Decret legislatiu 2/2003 estableix de 
caràcter mínim.
El finançament de l'actuació subvencionada no pot superar el percentatge del 60% als municipis de 
més de 20.000 habitants.  
L'import màxim que pot rebre un ens beneficiari en la línia per a inversions és de 500.000,00 euros 
en tot el quadrienni.

- Línia de subvencions per a mantenimentLínia de subvencions per a mantenimentLínia de subvencions per a mantenimentLínia de subvencions per a manteniment:  Són subvencionables les despeses de reparació, 
manteniment i conservació d'actuacions que s'apliquin a l'article pressupostari 21 de l'annex 3 de 
l'Ordre EHA/3565/2008. 
Aquesta línia de subvenció es regeix pel procediment de simple concurrència.  
L'import de la subvenció es determinà d'acord amb el que estableixin les fórmules de l'annex 9 del 
Decret 155/2012.  El qual es comunicarà als ens locals beneficiaris i serà distribuït en un 25% a 
cada anualitat.

2n Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2014, i ratificat pel Ple de la 



corporació el 26 de febrer de 2013, es va aprovar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la inclusió de 
diverses actuacions, que es detallen seguidament, en el PUOSC 2013-2016, així com remetre els 
formularis de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics :

Línia de subvencions per a inversions:

---- AnualitatAnualitatAnualitatAnualitat     2014201420142014    ----    Projecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions dProjecte de Renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament desoterrament desoterrament desoterrament de    
línies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa dlínies elèctriques i renovació de la xarxa d ''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya

Línia de subvencions per a despeses de manteniment, reparació i conservació:

---- Memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la subvenció al llarg del 
quadrienni 2013-2016, anomenada:
""""Memòria de les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de GranollersMemòria de les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de GranollersMemòria de les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de GranollersMemòria de les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollers """"

3r El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Decret 104/2014, de 22 de juliol, va aprovar 
determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya, pel qual s'ha aprovat la concessió de les subvencions de la línia de despeses de 
manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015.

Les aportacions que per aquest concepte corresponent a l'Ajuntament de Granollers són les següents, 
així com els terminis d'imputació i justificació de la despesa següents :

Línia per a despeses de manteniment, reparació i conservació 2014-2015

AnyAnyAnyAny AportacióAportacióAportacióAportació     
Data facturesData facturesData facturesData factures     ////
CertificacionsCertificacionsCertificacionsCertificacions

Data justificacióData justificacióData justificacióData justificació     ((((aaaa    
partir departir departir departir de ))))

Termini perTermini perTermini perTermini per     
justificarjustificarjustificarjustificar     

2014201420142014 65656565....620620620620,,,,07070707    €€€€ 01/01/2013 a 30/09/2014 25/07/2014 31313131////03030303////2015201520152015

2015201520152015 65656565....620620620620,,,,07070707    €€€€ 01/10/2014 a 30/09/2015 01/10/2014 31313131////03030303////2016201620162016

131131131131....240240240240,,,,14141414    €€€€

D'altra banda, l'esmentat Decret 104/2014, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) núm. 6671 de 24 de juliol de 2014, va derogar la línia de subvencions per a inversions, per la 
qual cosa queda sense efecte la planificació aprovada per la Comissió de Cooperació Local de 
Catalunya el 28 d'octubre de 2014.

L'Ajuntament de Granollers va acceptar l'esmentada subvenció relativa """"Memòria de les despeses deMemòria de les despeses deMemòria de les despeses deMemòria de les despeses de    
manteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollersmanteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollersmanteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollersmanteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollers"""" mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de data 28 d'octubre de 2014.

4t Que dins de les actuacions subvencionades incloses en la "Memòria de les despeses de 
manteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollers",    hi consta el servei de neteja ineteja ineteja ineteja i    
conservació dels espais verdsconservació dels espais verdsconservació dels espais verdsconservació dels espais verds,,,,llacs i fonts ornamentals i àrees de jocs del terme municipal dellacs i fonts ornamentals i àrees de jocs del terme municipal dellacs i fonts ornamentals i àrees de jocs del terme municipal dellacs i fonts ornamentals i àrees de jocs del terme municipal de    
GranollersGranollersGranollersGranollers , per ser actuacions incloses a l'article 210. Infraestructures i béns naturals de la 
classificació econòmica de despesa del pressupost municipal (aplicació pressupostària 
H353.17110.21000 manteniment espais verds).

Que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 d'octubre de 2014 l'esmentada prestació 
de servei de neteja i conservació per al període comprés entre l'1 de novembre de 2012 fins al 31 
d'octubre de 2014, es va adjudicar a  l'empresa TALHER SATALHER SATALHER SATALHER SA. amb CIF ACIF ACIF ACIF A----08602815086028150860281508602815, per un import 
total de 834.447,20 euros més 120.160,38 euros en concepte d 'IVA, el que fa un total de 954.607,58 
euros, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .

En data 2 de novembre de 2012 es va formalitzat el contracte de serveis, amb una vigència des del 2 
de novembre de 2012 fins al 31 d'octubre de 2014, amb possibilitat de pròrroga per a 24 mesos més, 
d'acord amb la clàusula cinquena del contracte formalitzat i la clàusula X.3 del Plec de clàusules 



administratives particulars.

Posteriorment, el 2 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga del 
contracte de serveis per a la neteja i conservació dels espais verdsneteja i conservació dels espais verdsneteja i conservació dels espais verdsneteja i conservació dels espais verds,,,,    llacs i fonts ornamentals i àreesllacs i fonts ornamentals i àreesllacs i fonts ornamentals i àreesllacs i fonts ornamentals i àrees    
de joc del terme municipal de Granollersde joc del terme municipal de Granollersde joc del terme municipal de Granollersde joc del terme municipal de Granollers adjudicat a l'empresa TALHER,SA, des de l'1 de novembre 
de 2014 fins el 31 d'octubre de 2016.

5è Que l'Ajuntament ha realitzat les actuacions objecte de suport econòmic abans del 30 de 
setembre de 2014 i ha reconegut les obligacions relacionades en el Model de relació de despeses, 
anualitat 2014, de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació 
del PUOSC 2014-2015, per un import total de 80.882,44 euros (IVA inclòs), corresponent al servei de 
neteja  i conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de jocs de Granollers 
executades en els mesos d'abril i de juny de 2014.

Aquestes despeses s'han imputat a l'aplicació pressupostària H353.17110.21000. Manteniment 
Espais Verds .  Així mateix, s'ha efectuat el pagament de les obligacions reconegudes mitjançant 
transferència bancària als respectius emissors, segons el detall següent:

RELACIÓ DE DESPESESRELACIÓ DE DESPESESRELACIÓ DE DESPESESRELACIÓ DE DESPESES

Núm. 
Factura

Data 
factura

Proveïdor NIF
Descripció 

factura

Import 
factura

(IVA inclòs)

Data de 
Obligació 
reconegud

a

Data 
pagament

100920001
214 FAC 30/04/14 TALHER, SA A086022815

Servei de neteja i conservació 
dels espais verds, llacs i fonts 
ornamentals i àrees de jocs de 

Granollers, durant el mes 
d'abril 2014

40.441,22 27/05/14 30/06/14

100920001
814 FAC 30/06/14 TALHER, SA A086022815

Servei de neteja i conservació 
dels espais verds, llacs i fonts 
ornamentals i àrees de jocs de 
Granollers, durant el mes de 

juny 2014

40.441,22 01/08/14 01/09/14

IMPORT TOTAL DE LES DESPESES 80.882,44

Que l'esmentada relació de factures es correspon a despeses realitzades per a la tipologia 
d'actuacions de reparació, manteniment i conservació en serveis de competència municipal, 
realcionades a l'article 21 de l'Annex III de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre.

6è Que abans dellll    31313131    de març dede març dede març dede març de    2015201520152015 cal presentar la documentació justificativa per a l'any 2014 
davant els serveis territorials de Barcelona la documentació següent :
a) Model normalitzat de compte justificatiu simplificat per a l 'anualitat 2014.
b) Certificat de l'interventor municipal que acrediti que els pagaments corresponen a accions 

correctament realitzades i a despeses subvencionables i justificades mitjançant factures .
c) Memòria justificativa del compliment de les condicions establertes en les bases .

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

D'acord amb el que estableix la base segona i setena de l'annex 3 del Decret 155/2012, de 20 de 
novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període, pel que fa a 
les despeses subvencionables i a la justificació de les despeses de la concessió de subvencions de la 
línia de reparació, manteniment i conservació, respectivament. Publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6263, de 8 de novembre de 2012, publica el Decret 155/2012.

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 :::: Declarar d'urgència el present acord.

SegonSegonSegonSegon:::: Aprovar la justificació de l'aportació econòmica per a l'any 2014 de l'actuació MemòriaMemòriaMemòriaMemòria     
de les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollersde les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollersde les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollersde les despeses de manteniment i conservació de parcs i espais verds de Granollers"""" inclosa en la 
Línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015, del Pla únic 
d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC), per un import total de 80.882,44 euros (IVA inclòs), 
corresponent al servei de neteja  i conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de 
jocs de Granollers executades en els mesos d'abril i de juny de 2014, que han estat destinades 
íntegrament a l'actuació referida, i que dona dret a l'aportació de 65656565....620620620620,,,,07070707    €€€€ de l'anualitat 2014, de 
conformitat amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats.

TercerTercerTercerTercer :::: Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals la documentació 
justificativa de la subvenció atorgada, mitjançant la presentació del model de relació de despeses 
2014, Certificat de l'interventor acreditatiu dels pagaments corresponent i una memòria justificativa del 
compliment de les condicions de l'actuació, d'acord amb  la base 7.2 de l'Annex 3.Bases específiques 
de la línia de manteniment i conservació (PUOSC 2013-2016)

QuartQuartQuartQuart::::  Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i a la 
Comptabilitat municipal. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

32323232).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A    
DIFERENTS PROGRAMES QUE FAN REFERÈNCIA AL SERVEI DDIFERENTS PROGRAMES QUE FAN REFERÈNCIA AL SERVEI DDIFERENTS PROGRAMES QUE FAN REFERÈNCIA AL SERVEI DDIFERENTS PROGRAMES QUE FAN REFERÈNCIA AL SERVEI D''''ESPORTS DINS DEL PLAESPORTS DINS DEL PLAESPORTS DINS DEL PLAESPORTS DINS DEL PLA    
XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015    I CORRESPONENT A LI CORRESPONENT A LI CORRESPONENT A LI CORRESPONENT A L ''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2014201420142014

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg 2014, ha concedit a l'Ajuntament de Granollers 
quatre ajuts consistents en suport econòmic per activitats esportives realitzades a la nostra ciutat atès 
el seu objectiu de col·laborar amb el món local, donant suport a la realització d'esdeveniments de 
diversa índole i col·laborar en la realització d'actes i/o experiències organitzades pels ens locals, o per 
les entitats esportives del seu territori , de les que l'ens local es fa valedor com a coorganitzador.

En data 29 de maig de 2014 mitjançant acord de la Junta de Govern la Diputació de Barcelona va 
concedir a l'Ajuntament de Granollers un ajut econòmic per import de 18.481,00 euros pels programes 
següents:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Beques per a la promoció esportiva 10.000,00 14/Y/104367
Activitat física per a la gent gran, el club a l’escola i activitat  
física i salut

2.849,00 14/Y/104370 

Festa de la bicicleta, cursa nocturna de les torxes i la part de 
l’organització local de la Mitja marató

4.632,00 14/Y/104369

Cicle passejades “A cent cap els cent” 1.000,00 14/Y/104368
TOTALTOTALTOTALTOTAL 18181818....481481481481,,,,00000000

En data 25 de juny de 2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va acceptar 
aquests ajuts.

La Diputació de Barcelona farà efectiu el pagament dels ajuts concedits contra presentació de la 
justificació de les despeses, i el termini per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions 
objecte d'ajut finalitza el dia 31 de març de 2015.

S'han reconegut obligacions suficients destinades íntegrament a les actuacions objecte d'ajut. En 
particular, s'han realitzat dins el període d'execució establert, entre d'altres, les despeses següents:



1. Beques per a la promoció esportiva. Import subvenció concedida: 10.000,00 €, cost total de les 
beques concedides: 13.457,60 €, import justificat: 13.457,60 euros.

2. Activitat física per a la gent gran, el club a l'escola i activitat física i salut: Import subvenció 
concedida: 2.849,00 €, cost total de les activitats: 44.913,29 €, import justificat: 4.999,36 €.

3. Festa de la bicicleta, cursa nocturna de les torxes i la part de l'organització local de la Mitja 
marató: Import subvenció concedida: 4.632,00 €, cost total de l'activitat: 46.145,41 €, import 
justificat: 8.419,79 €. 

4. Cicle passejades "A cent cap els cent": Import subvenció concedida: 1.000,00 €, cost total de 
l'activitat: 5.537,58 €, Import justificat: 1.210,00 €.

L'ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, que han 
estat destinades a les actuacions requerides.

Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim regulador del Catàleg de 
serveis, les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o resolució o acord de concessió, 
i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona de Barcelona en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament 
de l’actuació, no supera el seu cost total.

Aquest ens té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides en el present  informe, i així com els ingressos que financen 
l'actuació i seran conservats per un període no inferiors a 6 anys.

En els import dels justificants consignats, tan les despeses directes, com si s'escau, a les indirectes, 
no s'ha inclòs l'IVA deduïble.

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

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

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

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

PRIMER.-.-.-.-    Declarar d'urgència aquest acord.

SEGON. Aprovar la justificació de les subvencions de la Diputació de Barcelona que ha concedit a 
l'Ajuntament de Granollers per a diferents programes que fan referència al Servei d'Esports dins del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i corresponent a l'exercici de 2014, d'acord amb el següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport ////euroseuroseuroseuros Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Beques per a la promoció esportiva 10.000,00 13.457,60 14/Y/104367
Activitat física per a la gent gran, el club a l’escola i activitat 
física i salut

2.849,00 4.999,36 14/Y/104370 

Festa de la bicicleta, cursa nocturna de les torxes i la part  
de l’organització local de la Mitja marató

4.632,00 8.419,79 14/Y/104369

Cicle passejades “A cent cap els cent” 1.000,00 1.210,00 14/Y/104368
TOTALTOTALTOTALTOTAL 18181818....481481481481,,,,00000000 28282828....006006006006,,,,75757575

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



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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
33333333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA,,,,    EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADORI DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL RÈGIM REGULADORI DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL RÈGIM REGULADORI DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL RÈGIM REGULADORI DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2014201420142014    DELDELDELDEL    
PLAPLAPLAPLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""DE SUPORT ALS SERVEIS I A LES ACTIVITATSDE SUPORT ALS SERVEIS I A LES ACTIVITATSDE SUPORT ALS SERVEIS I A LES ACTIVITATSDE SUPORT ALS SERVEIS I A LES ACTIVITATS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS    2014201420142014....    ACTIVITATS DE LA XARXA DE MUSEUS LOCALSACTIVITATS DE LA XARXA DE MUSEUS LOCALSACTIVITATS DE LA XARXA DE MUSEUS LOCALSACTIVITATS DE LA XARXA DE MUSEUS LOCALS ....

El Patronat del Museu de Granollers, ens gestor de la institució Museu de Granollers està adherit a la 
Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.

El dia  30 de gener de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en el marc del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", el Catàleg de serveis de l'any 2014, el seu règim regulador 
i la convocatòria per a la concessió de recursos publicada en el BOPB de  5 de febrer de 2014.

El Museu de Granollers disposa d’un programa d’activitats estables i en concret un programa 
d’exposicions, edicions i activitats de difusió per el 2014, en el marc de la programació estable del 
Museu de Granollers aprovada pel Patronat del Museu de Granollers i referenciada en el pressupost 
de la institució, sol·licitant un ajut de  30.000,00 €.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 de maig de 2014 va aprovar la concessió 
d'ajuts econòmics, en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". En aquest acord va proposar atorgar  12.600,00 € a l'ens 
instrumental o participat executor de l'actuació: Programació del Museu de Granollers 2014: 
exposicions, i activitats (expedient PMT 1440007468, codi 14/Y/107619).

El 24 de juny de 2014, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, va acordar acceptar la 
subvenció atorgada.

Ara, a poc de vèncer el termini de justificació de la subvenció s'ha elaborat la memòria justificativa de 
la despesa generada sota el concepte de Programació del Museu de Granollers 2014: exposicions, 
edicions i activitat, alhora s'ha preparat el document model justificatiu de les despeses per tal de 
cursar la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per aquest concepte, que ha 
generat una despesa total 100,000,00  €,  que es desglossa en el document de certificat en l'apartat 
d'estructura de finançament de l'actuació.

L'ens local beneficiari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, que 
han estat destinades íntegrament a l'actuació referida, la qual s'ha realitzat en els termes de l'acte de 
concessió i ha tingut un cost total de 100.000,00  €.

El Museu de Granollers com a ens instrumental de l'Ajuntament de Granollers, ha executat l'actuació.  
S'ha creat a iniciativa de l'ens destinatari, amb una aportació majoritària, directa o indirecta de l'ens 
del que en depèn.

Les despeses relacionades es refereixen a actuacions realitzades en el període d'execució establert, i 
impliquen una justificació total de l 'ajut rebut.

La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de Concertació 
en l' àmbit de suport als serveis i a les activitats de la Diputació de Barcelona per l'any 2014 del 
Catàleg de suport als serveis i a les activitats locals 2014, conjuntament amb les altres fonts 
específiques de finançament de l'actuació, no supera el seu cost total.

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

D'acord amb el Règim regulador del Catàleg  del 2014 que recull les condicions generals de sol·licitud, 
el procediment de formalització dels recursos, els terminis d’execució de justificació, 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, justificació i tancament. 
Publicat al BOPB de data 5 de febrer de 2014.



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

1r. Declarar d'urgència el present acord

2n. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció de  12.600,00 € atorgada  per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona el 29 de maig de 2014 al Patronat del Museu de Granollers, ens 
instrumental o participat executor de l'actuació: Programació del Museu de Granollers 2014: 
exposicions,  i activitats (expedient PMT 1440007468, codi 14/Y/107619).

3r. Donar compte de la present resolució al proper Patronat del Museu Municipal de Granollers .

4t.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

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