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

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

No n'hi ha.
 



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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L''''IMPOST SOBRE BÉNSIMPOST SOBRE BÉNSIMPOST SOBRE BÉNSIMPOST SOBRE BÉNS    
IMMOBLES DE NATURALESA URBANA I TAXA DE CLAVEGUERAMIMMOBLES DE NATURALESA URBANA I TAXA DE CLAVEGUERAMIMMOBLES DE NATURALESA URBANA I TAXA DE CLAVEGUERAMIMMOBLES DE NATURALESA URBANA I TAXA DE CLAVEGUERAM ,,,,    EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

El Servei de Gestió Tributària ha generat el padró de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana i taxa de clavegueram corresponent a l'exercici 2015.

L'import del padró fiscal  2015 de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbanaImpost sobre béns immobles de naturalesa urbanaImpost sobre béns immobles de naturalesa urbanaImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana és de 
16161616....990990990990....470470470470,,,,30303030€€€€     (setze milions nou-cents noranta mil quatre-cents setanta euros i trenta cèntims)   i 
amb un càrrec de 46464646....605605605605 liquidacions.

 L'import del padró fiscal 2015 de la taxa de clavegueramtaxa de clavegueramtaxa de clavegueramtaxa de clavegueram, és de 1111....363363363363....308308308308,,,,37373737€€€€    (un milió tres-cents 
seixanta tres mil tres-cents vuit euros i trenta set cèntims) i amb un càrrec de 30303030....848848848848 liquidacions.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret ::::

L'Ordenança Fiscal 1.1 de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i l'Ordenança Fiscal 
2.6 de la taxa de clavegueram per a l'exercici 2015, aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Granollers en 
sessió del 28 d'octubre de 2014, estableix l'Impost d'acord amb l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i la taxa d'acord amb l'article 57 de la mateixa disposició normativa, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat al que disposen 
els articles 15 al 19, del mateix text legal.

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 el padró fiscal de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbanaImpost sobre béns immobles de naturalesa urbanaImpost sobre béns immobles de naturalesa urbanaImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana, corresponent 
a l'exerciciexerciciexerciciexercici  2015201520152015, d'un import total de 16161616....990990990990....470470470470,,,,30303030€€€€     (setze milions nou-cents noranta mil 
quatre-cents setanta euros i trenta cèntims)   i amb un càrrec de 46464646....605605605605 liquidacions, amb aplicació a 
la partida pressupostària d'ingressos 2015201520152015....HHHH130130130130....11300113001130011300....

SegonSegonSegonSegon::::    AprovarAprovarAprovarAprovar el padró fiscal de la taxa de clavegueramtaxa de clavegueramtaxa de clavegueramtaxa de clavegueram, corresponent a l'exerciciexerciciexerciciexercici     2015201520152015, d'un import 
total de 1111....363363363363....308308308308,,,,37373737€€€€    (un milió tres-cents seixanta tres mil tres-cents vuit euros i trenta set cèntims) i 
amb un càrrec de 30303030....848848848848 liquidacions,     amb aplicació a la partida pressupostària d'ingressos 
2015201520152015....HHHH311311311311....30100301003010030100....

TercerTercerTercerTercer ::::    Exposar al públic aquests padrons mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes de consultes i reclamacions. 

QuartQuartQuartQuart::::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 PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER A LAAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER A LAAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER A LAAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA PER A LA    
RECOLLIDARECOLLIDARECOLLIDARECOLLIDA,,,,    TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DTRACTAMENT I ELIMINACIÓ DTRACTAMENT I ELIMINACIÓ DTRACTAMENT I ELIMINACIÓ D''''ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I ALTRESESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I ALTRESESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I ALTRESESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES I ALTRES    
RESIDUS MUNICIPALS PER A LRESIDUS MUNICIPALS PER A LRESIDUS MUNICIPALS PER A LRESIDUS MUNICIPALS PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

El Servei de Gestió Tributària, ha confeccionat el padró fiscal de la taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals, corresponent a l'exercici 2015 per 
un import de 3333....042042042042....300300300300,,,,20202020€€€€    (tres milions quaranta dos mil tres-cents euros i vint cèntims) i amb un 
càrrec de 25252525....914914914914    liquidacions.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret ::::



L'Ordenança Fiscal 2.7 de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i 
altres residus municipals per a l'exercici 2014, aprovada ple de l'Ajuntament en sessió del dia  28 
d'octubre de 2014, estableix en els articles 57 i 20.4.s) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 d’aquest text legal, i a la Llei 6/1993, de 15 de juny, 
reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny.

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 el padró fiscal de la    taxa per a la recollidataxa per a la recollidataxa per a la recollidataxa per a la recollida,,,,    tractament i eliminació dtractament i eliminació dtractament i eliminació dtractament i eliminació d''''escombrariesescombrariesescombrariesescombraries     
domiciliàries i altres residus municipalsdomiciliàries i altres residus municipalsdomiciliàries i altres residus municipalsdomiciliàries i altres residus municipals, corresponent a l'exercici    2015201520152015,,,,    per un import de    
3333....042042042042....300300300300,,,,20202020€€€€    (tres milions quaranta dos mil tres-cents euros i vint cèntims) i amb un càrrec de 
25252525....914914914914    liquidacions,    amb aplicació a la partida pressupostària d'ingressos 2015201520152015....HHHH311311311311....30200302003020030200....

SegonSegonSegonSegon::::    Exposar al públic aquests padrons mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes de consultes i reclamacions. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE PREUS PÚBLICS PER ALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE PREUS PÚBLICS PER ALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE PREUS PÚBLICS PER ALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE PREUS PÚBLICS PER ALS    
SERVEIS DE RECOLLIDASERVEIS DE RECOLLIDASERVEIS DE RECOLLIDASERVEIS DE RECOLLIDA ,,,,    I TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALSI TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALSI TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALSI TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALS ,,,,    EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2015201520152015....

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El Servei de Gestió Tributària, ha confeccionat el padró fiscal dels preus públics pels serveis  
de recollida i tractament de residus comercials , corresponent a l'exercici 2015.

SegonSegonSegonSegon:::: L'import d'aquest padró és de 1.655.160,09.-euros més IVA de 165.519,14.-euros, i amb un 
càrrec total de 2.742 liquidacions.

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

IIII L'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 127 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb els articles 41 i 
següents del mateix text refós, s’estableixen preus públics per la prestació del servei de recollida de 
residus comercials i industrials assimilables a municipals definits per Llei 15/2003 de 13 de juny, de 
modificació de la Llei 6/1993 de 13 de juliol, reguladora dels residus i per la prestació de serveis 
especials de neteja i recollida d’altres residus, de sol·licitud i recepció voluntària i que poden ésser 
prestats al terme municipal pel sector privat .

IIIIIIII Normes reguladores de Preus Públics, epígraf 17, preus públics pels serveis de recollida i 
tractament de residus comercials, aprovades per Junta de Govern Local de l'Ajuntament el dia 23 de 
desembre de 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar el padró fiscal dels preus públics pels serveis de recollida i tractament de residus 
comercials corresponent a l'exercici 2015, per un import de 1.655.160,09.-euros més IVA de 
165.519,14.-euros, amb un càrrec total de 2.742 liquidacions, amb aplicació a la partida 
pressupostaria d'ingressos 2015.H311.34940

SegonSegonSegonSegon:::: Exposar al públic aquest padró dels Preus Públics mitjançant l'anunci previ en el Butlletí 
Oficial de la Província, als efectes de consulta i reclamacions.

TercerTercerTercerTercer :::: Contra aquest acte d'aprovació del padró dels Preus Públics pels serveis de recollida i 
tractament de residus comercials per l'exercici 2015, es podrà interposar recurs de reposició, previ al 
contenciós-administratiu, davant l'Alcalde, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de 



la finalització de l 'exposició pública de l'esmentat padró. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS    
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARSPARTICULARSPARTICULARSPARTICULARS ,,,,    PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DPER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DPER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DPER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D''''ASSESSORAMENT JURÍDIC IASSESSORAMENT JURÍDIC IASSESSORAMENT JURÍDIC IASSESSORAMENT JURÍDIC I    
DDDD''''ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANSASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANSASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANSASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NENENENE    
LA SEVA PLURIANUALITATLA SEVA PLURIANUALITATLA SEVA PLURIANUALITATLA SEVA PLURIANUALITAT

La Cap del Servei de Recursos Humans ha emès informe tècnic en què justifica la necessitat de  
l'Ajuntament de Granollers en contractar els serveis d'assessorament jurídic i assistència tècnica en 
matèria de Recursos Humans, per un període de 24 mesos, prorrogables,  mitjançant procediment 
negociat i sense publicitat, i declarar-ne la seva plurianualitat.

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de 2 anys es 
de  20.400 euros més la quantitat de 4.284 euros en concepte d'IVA que fa un total de 24.684 euros   
amb aplicació al codi pressupostari  H151 92010 22706 Estudis i Treballs de Recursos Humans, amb 
la distribució següent :

Exercici període Import 21% d'IVA total euros

2015 del 1 de juny al 31 desembre 5.950,00€ 1.249,50 € 7.199,50 €

2016 10.200,00 € 2.142,00 € 12.342,00 €

2017 del 1 de gener al 31 maig 4.250,00 € 892,50€ 5.142,50 €

El valor estimat d'aquesta contractació es calcula en 40.800 euros , i compren el període executiu de 2 
anys més 2 anys de possible pròrroga de mutu acord.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, és el contracte de serveis, procediment negociat sense publicitat.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i les de prescripcions tècniques 
corresponents per adjudicar aquesta contractació, mitjançant procediment negociat, tramitació 
ordinària, d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, de 3/2011, de 14 de novembre.

Designar com a responsable del contracte la Cap de Servei de Recursos Humans, la senyora 
Montserrat Domènech Borrull, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret
- Article 22 i 109 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 necessitat i justificació de la contractació a realitzar .
- Article 52 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 designació del responsable del contracte.
- Article 110 del Reial Decret Legislatiu 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.
- Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, pel que fa al procediment negociat sense publicitat.. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Iniciar la licitació per adjudicar mitjançant procediment negociat, sense publicitat i tramitació 
ordinària, el contracte de serveis d'assessorament jurídic i assistència tècnica en matèria de RRHH, 



amb un pressupost de  20.800 euros més la quantitat de 4.284 euros en concepte d'IVA que fa un total 
de 24.684 euros, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SegonSegonSegonSegon. Declarar la plurianualitat del contracte de serveis d'assessorament jurídic i assistència tècnica 
en matèria de RRHH,  d'acord amb la distribució següent :

ExerciciExerciciExerciciExercici totaltotaltotaltotal     
2015 7.199,50 €
2016 12.342,00 €
2017 5.142,50 €

TercerTercerTercerTercer .... Autoritzar la despesa de la contractació dels serveis d'assessorament jurídic i assistència 
tècnica en matèria de RRHH,  de  25.500 euros més la quantitat de 5.355 euros en concepte d'IVA que 
fa un total de 30.855 euros amb aplicació al codi  pressupostari  H151 92010 22706 Estudis i Treballs 
de Recursos Humans, amb la distribució següent :

Exercici període Import 21% d'IVA total euros

2015 del 1 de juny al 31 desembre 5.950,00€ 1.249,50 € 7.199,50 €

2016 10.200,00 € 2.142,00 € 12.342,00 €

2017 del 1 de gener al 31 maig 4.250,00 € 892,50€ 5.142,50 €

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

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en elles per atendre-les amb aplicació al codi pressupostari indicat en el punt 
tercer.

SisèSisèSisèSisè.... Designar com a responsable del contracte la senyora Montserrat Domènech Borrull , d'acord amb 
l'article 52 del TRLCSP.

SetèSetèSetèSetè. Notificar el present acord  a l'Àrea de Govern i Econòmica , servei de comptabilitat. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESETIMAR PER FALTA DDICTAMEN RELATIU A DESETIMAR PER FALTA DDICTAMEN RELATIU A DESETIMAR PER FALTA DDICTAMEN RELATIU A DESETIMAR PER FALTA D''''OBJECTEOBJECTEOBJECTEOBJECTE,,,,    LA SOL·LICITUD DELA SOL·LICITUD DELA SOL·LICITUD DELA SOL·LICITUD DE    
COMPATIBILITAT DCOMPATIBILITAT DCOMPATIBILITAT DCOMPATIBILITAT D''''UNA SEGONA ACTIVITAT EN LUNA SEGONA ACTIVITAT EN LUNA SEGONA ACTIVITAT EN LUNA SEGONA ACTIVITAT EN L''''ÀMBIT PÚBLIC DE LA SENYORA NEREAÀMBIT PÚBLIC DE LA SENYORA NEREAÀMBIT PÚBLIC DE LA SENYORA NEREAÀMBIT PÚBLIC DE LA SENYORA NEREA    
MESALLES CAZORLA COM A DOCENT DE CICLES FORMATIUS AL DEPARTAMENTMESALLES CAZORLA COM A DOCENT DE CICLES FORMATIUS AL DEPARTAMENTMESALLES CAZORLA COM A DOCENT DE CICLES FORMATIUS AL DEPARTAMENTMESALLES CAZORLA COM A DOCENT DE CICLES FORMATIUS AL DEPARTAMENT    
DDDD''''EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER NO FORMAR PART DE LAEDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER NO FORMAR PART DE LAEDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER NO FORMAR PART DE LAEDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER NO FORMAR PART DE LA    
PLANTILLA DE PERSONAL DE LPLANTILLA DE PERSONAL DE LPLANTILLA DE PERSONAL DE LPLANTILLA DE PERSONAL DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ....

Per instància amb registre d'entrada núm. 2015003365, del dia 23 de febrer de 2015,  la senyora 
Nerea Mesalles CazorlaNerea Mesalles CazorlaNerea Mesalles CazorlaNerea Mesalles Cazorla     sol·licita la compatibilitat d 'activitats públiques, amb una segona activitat com 
a docent de secundària de l'IES Maria Bell Lloc.

Atès que per resolució de la regidora delegadaAtès que per resolució de la regidora delegadaAtès que per resolució de la regidora delegadaAtès que per resolució de la regidora delegada,,,,    númnúmnúmnúm....    426426426426    es nomena funcionaria interina com a 
professora del cicle formatiu especialitat d'administració i finances, de l'Escola Municipal de Treball, 
des del dia 25 de febrer de 2015 i mentre el senyor Jordi Soler Sacristan romangui en situació 
d'incapacitat temporal i atès que el senyor Soler Sacristan ha estat donat d'alta en data 4 de març de 
2015, la senyora Nerea Mesalles Cazorla, ha deixat de prestar els seus serveis a l'ajuntament de 
Granollers, 

Atès que la senyora Nerea Mesalles Cazorla no forma part de la plantilla de l'ajuntament de 



Granollers, no procedeix resoldre la sol·licitud de compatibilitat .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 2.1.c) de la Llei 52/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

L'article 12 i 14 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, que enumera les causes d'incompatibilitat, resultant que cap d'elles és 
aplicable al cas que ens ocupa.

Articles 321 a 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals.

Articles 1, 5, 11, 12 i 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques.

Articles 8, 9, 10 i 11 del Real Decreta 598/1985, de 30 d'abril, del Reglament d'incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques .

L'acord de delegacions del Ple a la Junta de Govern Local, aprovat en sessió plenària del dia 5 de 
juliol de 2011.

D'acord amb el què s'ha exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords:

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

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....    Desestimar per falta d'objecte la sol·licitud de compatibilitat d'una segona activitat en l'àmbit 
públic de la senyora Nerea Mesalles Cazorla com a docent de cicles formatius al Departament 
d'educació de la Generalitat de Catalunya ja que des del dia 4 de març no forma part de la plantilla de 
personal de l'ajuntament de Granollers.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Notificar a la persona interessada aquesta resolució amb la indicació dels recursos 
pertinentsNotificar 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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
ISIDRE VENTOSA ASTURGÓISIDRE VENTOSA ASTURGÓISIDRE VENTOSA ASTURGÓISIDRE VENTOSA ASTURGÓ,,,,    EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IEN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IEN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IEN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ I    
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU

En data 15 d'octubre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria de 
subvencions a la producció i comercialització de productes de Palou, amb una dotació 
pressupostària de 20.000,00 euros previstos a la partida H160 24152 47900 “Subvenció Explotacions 
Agrícoles Pla de Xoc 2013” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2013.

El període de sol•licitud de les subvencions es va iniciar el dia 12 de novembre de 2013 i va finalitzar 
el 12 de febrer de 2014.

S’han rebut 5 sol•licituds de subvenció per un import total de 18.457,06 euros.

Isidre Ventosa Asturgó, amb NIF 52142271Y, titular d’una granja productora de llet, ha presentat una 
sol•licitud de subvenció de 1.519,27 € en data 11 de febrer de 2014 i número de registre d’entrada 
2477, per realitzar les actuacions de següents, que tenen un pressupost total de 3.038,55 euros:



- Adequació de les instal·lacions per a la venda de llet crua d'acord amb els requeriments de 
salut pública

- Adquisició d'envasos per a la comercialització de llet
- Despeses d'etiquetatge
- Despeses de tramitació dels registres sanitari i d 'indústries alimentàries

En data 6 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a Isidre Ventosa Asturgó la 
subvenció de 1.519,27 €, amb càrrec a la partida H160.24152.47900 Subvenció Explotacions 
Agrícoles del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014, habilitada per acord de Ple 
de 7 d’abril de 2014 per incorporació de romanents.

Les bases de la convocatòria d’ajuts estableixen que la subvenció quedarà justificada amb : 

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

- L’aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el comprovant de 
pagament. La data de les factures haurà d’estar dintre del període comprés entre els 6 mesos 
anteriors i els 12 mesos posteriors a la data de sol•licitud de la subvenció .

- La signatura de la “carta d’adhesió i compromís” amb la marca “Productes de Palou”, en cas 
de no haver-la signat amb anterioritat a la sol•licitud.

En data 24 de febrer de 2015 l’empresa ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb registre 
d’entrada número 2015003575 les següents factures i cartes de pagament que justifiquen l’activitat 
subvencionada, per import total de 2.949,76 € i el comprovant que acredita que aquestes es troben 
pagades,d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

Número de 

Factura /carta 

de pagament

Data Proveïdor / emissor Concepte Import en € 

(IVA inclòs)

141213 14/10/2013 Oficina de Gestió 

Empresarial, Cambra 

de Granollers

Taxa Registre Sanitari 

d’Indústries: Inscripció 

inicial amb autorització

123,10

20314 02/01/2014 Oficina de Gestió 

Empresarial, Cambra 

de Granollers

Taxa RIAAC (A): Nova 

instal·lació

65,45

2014/01/000788 28/02/2014 Submi, SL Cantoneres PVC blanques 

mat.  Sacs Bigmat Flex 

blanc, 25 kg

81,92

2014/01/000801 01/03/2014 Submi, SL Sacs Bigmat Flex blanc, 

25 kg

15,13

2014/01/000800 01/03/2014 Submi, SL Sacs Bigmat Flex blanc, 

25 kg. Junta Bigmat 

blanc universal

36,13

7525-0213199 08/03/2014 Brico Depot Rajola blanca 147,24

4/2014 10/03/2014 Proconformt Treballs de paleteria 700,00

14.000.704 13/03/2014 Monsó, fruita i 

construcció

Melanina blanca ½ 

244X122-19

35,24

VL/548271 04/06/2014 Agrària del Vallès sccl Serveis tècnics (memòria 

registre sanitari)

89,54

3026 05/06/2014 Agua del Montseny SA Envàs garrafa 8L 139,39

3157 12/06/2014 Agua del Montseny SA Envàs garrafa 8L 139,39

3275 18/06/2014 Agua del Montseny SA Envàs garrafa 8L 153,33



3276 18/06/2014 Agua del Montseny SA Envàs garrafa 8L i 5L 421,23

3777 08/07/2014 Agua del Montseny SA Envàs garrafa 8L i 5L 308,99

14523 30/09/2014 Vila impressor SL Etiquetes i impressió 83,49

14530 08/10/2014 Vila impressor SL Etiquetes i impressió 410,19

Total 2.949,76

En data 4 de març de 2015 s’ha realitzat una visita de verificació sobre el terreny i s’ha comprovat 
que les actuacions s’han executat d’acord amb la sol•licitud presentada.

Isidre Ventosa Asturgó va signar la Carta d’adhesió i compromís amb la marca Productes de Palou 
en data 10 de febrer de 2014.

La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò establert a 
les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d’acord amb l’Ordenança 
General de les Subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada en Ple en data 28 de febrer de 
2006, i segons el que estableix la legislació vigent en  matèria de subvencions .

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta aplicació de la subvenció .

Els conceptes de despesa presentats s’ajusten a les actuacions indicades en la sol•licitud i 
corresponen a les despeses subvencionables detallades a la base sisena de la convocatòria i 
aprovades en la concessió de la subvenció.

L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

Vist informe favorable de data 18 de març de 2015, del tècnic de dinamització agrària, Sr. Vicenç 
Planas Herrero.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Isidre Ventosa AsturgóIsidre Ventosa AsturgóIsidre Ventosa AsturgóIsidre Ventosa Asturgó, per un import de    
2222....949949949949,,,,76767676    €€€€,,,, en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou, a tots els 
efectes, complint les condicions i destinacions aprovades a l 'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Realitzar el pagament de 1111....474474474474,,,,88888888    €€€€, corresponents al 50% de l’import justificat, a IsidreIsidreIsidreIsidre     
Ventosa AsturgóVentosa AsturgóVentosa AsturgóVentosa Asturgó (amb DNI 52142271521422715214227152142271YYYY i domicili al Pg. Doctor Fàbregas, 51, codi postal 08401 de 
Granollers) a carregar contra l'ADOADOADOADO número 201400028992201400028992201400028992201400028992 , dins de la partida HHHH160 24152 47900160 24152 47900160 24152 47900160 24152 47900    
“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc    2013201320132013”, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers 
per a l'any 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Realitzar l'ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració: ESESESES11 2013 0191 5911 2013 0191 5911 2013 0191 5911 2013 0191 59     0200353525020035352502003535250200353525 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció i Comptabilitat de l'Ajuntament i a Isidre 
Ventosa Asturgó.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 



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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL AMBDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL AMBDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL AMBDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL AMB    
EL SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I CIUTADANIA DE LA DIPUTACIÓ DEEL SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I CIUTADANIA DE LA DIPUTACIÓ DEEL SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I CIUTADANIA DE LA DIPUTACIÓ DEEL SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I CIUTADANIA DE LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA,,,,    VINCULAT ALVINCULAT ALVINCULAT ALVINCULAT AL    """"PROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER LPROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER LPROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER LPROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER L''''IMPULS DEIMPULS DEIMPULS DEIMPULS DE    
SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANASERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANASERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANASERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA """"    2014201420142014

L'Ajuntament de Granollers està adherit al 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, dins del qual el Servei de Polítiques de Diversitat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona emmarca el programa de suport als ajuntaments per a 
l'impuls de serveis de mediació ciutadana, amb la finalitat que es posin en marxa equips i centres de 
mediació ciutadana.

Mitjançant acord de Junta de Govern Local 27 de maig de 2014 de l'Ajuntament de Granollers, es va 
aprovar la formalització i signatura del conveni de col·laboració entre l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de 
la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers per al Programa de suport als ajuntaments per 
l'impuls de serveis de mediació ciutadana, amb codi 14/Y/101232, per import de 28.500 €, i imputar 
aquests ingressos a la partida pressupostària H241.46184 "Diputació Mediació Comunitària".

Un cop s'ha desenvolupat el programa d'acord amb les activitats previstes inicialment i s'han executat 
les despeses, el responsable del servei de Relacions Ciutadanes ha emès en data 11 de març de 
2015, informe favorable a l'aprovació de la justificació de l'esmentat conveni per import de 72.993,04 
€, dels quals 28.500 € corresponen a la subvenció atorgada. Així com aprovar la Memòria del 
programa del servei de mediació ciutadana 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1r. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2n. 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 .-.-.-.- Aprovar la justificació de despeses del conveni subvencional 2014 vinculat al Programa de 
suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana, amb codi 14/Y/101232, impulsat 
pel Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, per import de 
72.993,04 €, dels quals 28.500 € corresponen a la subvenció atorgada.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la Memòria del programa del Servei de Mediació Ciutadana 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a 'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, al Servei 
de Comptabilitat Municipal i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI REGULADOR DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI REGULADOR DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI REGULADOR DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI REGULADOR DE    
SUBVENCIÓ PER ALSUBVENCIÓ PER ALSUBVENCIÓ PER ALSUBVENCIÓ PER AL    2015201520152015    AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''IMPULS DELSIMPULS DELSIMPULS DELSIMPULS DELS    
SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANASERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANASERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANASERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA,,,,    EN EL MARC DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DEEN EL MARC DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DEEN EL MARC DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DEEN EL MARC DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE    
CONCERTACIÓ XBMQCONCERTACIÓ XBMQCONCERTACIÓ XBMQCONCERTACIÓ XBMQ     2012201220122012----2015201520152015



1111rrrr.... El Servei de Polítiques d'Acció Comunitària i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona 
(DiBa) té la voluntat de cooperar i donar suport als ajuntaments per tal de consolidar polítiques de 
cohesió social, convivència i ciutadania. Per aquest motiu va impulsar l'any 2006 el Programa de 
suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana, a fi que es posessin en marxa 
equips i centres de mediació ciutadana.

2222nnnn....    El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 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, actual 
marc en el qual s'atorga la present subvenció.

3333rrrr.  El Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Granollers 2011-2015, dins de l'equipament de Can 
Jonch. Centre de Cultura per la Pau, té prevista la continuació de l'àmbit de la mediació i la resolució 
pacífica de conflictes al municipi . 

4444tttt.... En data 27 de maig de 2014, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va aprovar 
l'acceptació i signatura del conveni subvencional vinculat al Programa de suport als ajuntaments per 
l'impuls de serveis de mediació ciutadana per al 2014 amb la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Protocol General del Pla de Concertació XBMQ 2012-2015.

5555èèèè.    En data 22 de gener de 2015, i número de registre 1066, la Diputació de Barcelona ha notificat la 
pròrroga del conveni subvencional esmentat al punt anterior, amb codi 15/Y/113226, per import de 
28.500 €, destinat a la contractació d'un equip de 2 mediadors/res, amb una vigència que va de l'1 de 
gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015. La Diputació requereix únicament la notificació de 
l'acceptació per part de l'Ajuntament per a fer efectiva la subvenció.

6666èèèè. Atès l'informe del Responsable del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 17 de març de 2015, 
favorable a l'aprovació de la pròrroga del conveni  subvencional esmentat, i de la seva acceptació.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la pròrroga del conveni regulador de subvenció, aprovat en data 27 de maig de 2014 
per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, i signat el 26 de juny de 2014 entre el 
servei de Polítiques d'Acció Comunitària i Participació Ciutadana de l 'Àrea d'Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers, per al desenvolupament del Programa de 
suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana, amb codi 15/Y/113226, destinat 
al finançament del Servei de Mediació de l'Ajuntament de Granollers. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acceptar la subvenció de 28.500 € de la Diputació de Barcelona, que s'ingressaran en la 
partida H241.46184 "Diputació Mediació Comunitària". 

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

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,        AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALSDEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALSDEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALSDEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALS    
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERS,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT    
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ ,,,,    TRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓ     
ORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe emès pel cap de Serveis Municipals de l 'Ajuntament de Granollers, pel qual es justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació del servei de manteniment dels 
equips de protecció contra incendis als equipaments municipals  de Granollers  per a les entitats 
adscrites a continuació detallades:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347F
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

per a un període de  divuit mesos amb possibilitat de dotze mesos més de pròrroga, amb efectes des 
de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 de desembre de 2016.

Les empreses municipals són ens dependents de l'Ajuntament de Granollers i aquest en controla la 
seva gestió. Per tant, també les empreses municipals formen part d'aquest contracte donat que han 
acceptat acollir-se a ell.

Aquest contracte es de naturalesa administrativa mixta, ja que el servei suposa un pes econòmic més 
gran en front al subministrament i instal.lacions, per tant seran aplicables les regles previstes per al 
contracte de serveis i compren:

Prestació 1 (P1): Revisions dels equips de protecció contra incendis amb la periodicitat que estableix 
la normativa.
Prestació 2 (P2): Operacions i proves proves de servei pel compliment  de la normativa i manteniment 
correctiu dels equips de protecció contra incendis derivat de l'ús i deteriorament propi de les 
instal·lacions.

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de 18 mesos 
es de 28.906,00 euros més 6.070,26 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 34.976,26 
euros,  desglossat en:

P1: Revisions dels equips de protecció contra incendis              9.306,00 €+ IVA
amb la periodicitat que estableix la normativa.            
(4.653,00 euros/any + IVA). Quota fixa mensual.
P2: Operacions i proves proves de servei pel compliment  de la normativa             19.600,00 € + 
IVA
i manteniment correctiu dels equips de protecció contra incendis derivat de l 'ús 
i deteriorament propi de les instal·lacions. 
(9.800,00 euros/any + IVA) Import màxim amb preus unitaris a facturar pels treballs quan es produ
eixin a petició de l'Ajuntament.

El valor estimat d'aquesta contractació es calcula en 53.476,10 euros (IVA exclòs), i compren el 
període executiu de 18 mesos més 12 mesos  de possible pròrroga de mutu acord i l'import màxim de 
modificació del contracte (35 %) segons es detalla a continuació:

Període executiu (18 mesos) 28.906,00 euros
Pròrroga (12 mesos) 14.453,00 euros



Modificació (35%) P1  3.257,10  euros
Modificació (35%) P2  6.860,00  euros
TOTAL              53.476,10 euros

A continuació es detalla la distribució per entitats , partides pressupostàries i anualitats:

Manteniment 2015 2016 TOTAL 
CONTRACTE

Preventiu 4894,45 4894,45 9.788,90AJUNTAMENT 
DE 
GRANOLLERS

Correctiu 9.680,00 9.680,00 19.360,00

Preventiu 91,36 91,36 182,72GRANOLLERS 
MERCAT Correctiu 484,00 484,00 968,00

Preventiu 321,25 321,25 642,50GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL Correctiu 907,50 907,50 1.815,00

Preventiu 323,07 323,07 646,14PATRONAT 
MPAL. MUSEU Correctiu 786,50 786,50 1.573,00

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte mixt amb les regles previstes per al contracte de serveis, procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària  per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Així mateix les empreses 
municipals dotaran els seus pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics afectats per aquesta 
contractació amb el crèdit suficient per atendre les despeses que se'n derivin.

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 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre.

Atès que els responsables del contracte seràn:

 el senyor  Lluís Agustí i Gallifa, arquitecte tècnic del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat �

de l'Ajuntament de Granollers.

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

Article   12 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Disposició addicional segona, apartat 2 de la Llei 2/2014 del 27 de gener, de mesures fiscals, �

administratives, financeres i del sector públic, pel que fa al règim de contractacions conjuntes.

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 contractació conjunta de la prestació del servei de manteniment dels equips de 
protecció contra incendis als equipaments municipals de Granollers amb les entitats adscrites a 
continuació indicades:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347F
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

designant a l'Ajuntament com a òrgan de contractació, d'acord amb finançament i condicions 
establertes al plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-  Iniciar l'expedient licitatori per al contracte mixt per a la prestació del servei de 
manteniment  dels equips de protecció contra incendis als equipaments municipals de Granollers, per 
un termini de divuit mesos , amb possibilitat de pròrroga per dotze mesos més i un import total màxim 
de  28.906,00 euros més 6.070,26 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 34.976,26 
euros,  desglossat en:

PPPP1111:::: Revisions dels equips de protecció contra incendis              9.306,00 €+ IVA
amb la periodicitat que estableix la normativa.            
(4.653,00 euros/any + IVA). Quota fixa mensual.
PPPP2222:::: Operacions i proves proves de servei pel compliment  de la normativa             19.600,00 € + 
IVA
i manteniment correctiu dels equips de protecció contra incendis derivat de l 'ús 
i deteriorament propi de les instal·lacions. 
(9.800,00 euros/any + IVA) Import màxim amb preus unitaris a facturar pels treballs quan es 
produeixin a petició de l'Ajuntament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa del contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment  dels 
equips de protecció contra incendis als equipaments municipals de Granollers  a les entitats adscrites 
per a un import de  28.906,00 euros més 6.070,26 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
34.976,26 euros i amb una durada de 18 mesos amb càrrec a les partides pressupostaries a 
continuació indicades de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
CIF: P0809500B

2015 2016
CONTRACT

E
Preventiu
H430.33000 Ed.equipaments culturals 383,57 383,57 767,14
H419.32210 Edificis i cons. EMT 191,79 191,79 383,57
H413.32315 Centre Valles 168,19 168,19 336,38
H416.32110 Edificis escoles bressol 238,97 238,97 477,95
H417.32510 Edificis Escola de Musica 60,50 60,50 121,00
H418,32140 Edifici Salvador Llobet 36,30 36,30 72,60
H412.32120 Edif. centres públics 627,38 627,38 1.254,77
H422.34200 Instal.lacions esportives 554,78 554,78 1.109,57
H422.34210 Palau d'Esports 700,59 700,59 1.401,18
H441.33721 Edif. GRA 21,18 21,18 42,35
H314.92040 Edificis administratius 1.340,07 1.340,07 2.680,15



H200.92070
Edifici Planif. i 
Ciutadania 60,50 60,50 121,00

H232.33730 Centres cívics 171,22 171,22 342,43
H241.92910 Edificis cooperació 21,18 21,18 42,35
H311.16001 Serveis municipals 236,56 236,56 473,11
H460.23001 Edif. serveis socials 81,67 81,67 163,35

Correctiu
H314.92041 9.680,00 9.680,00 19.360,00

      PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU  
CIF: P5809506H 2015 2016

CONTRACT
E

Preventiu

H435.33320
Edif. administratiu 
Museu 183,92 183,92 367,84

H436.33330 Edif. i constr. La Tela 139,15 139,15 278,30

Correctiu
H435.33320 786,50 786,50 1.573,00

QUARTQUARTQUARTQUART....    Declarar la plurianualitat del contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment dels 
equips de protecció contra incendis als equipaments municipals de Granollers , a adjudicar mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tràmit ordinàri  que s 'executarà durant els exercicis 2015 ,2016 
i d'acord amb la següent distribució econòmica:

Manteniment 2015 2016 TOTAL 
CONTRACTE

Preventiu 4894,45 4894,45 9.788,90AJUNTAMENT 
DE 
GRANOLLERS

Correctiu 9.680,00 9.680,00 19.360,00

Preventiu 91,36 91,36 182,72GRANOLLERS 
MERCAT Correctiu 484,00 484,00 968,00

Preventiu 321,25 321,25 642,50GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL Correctiu 907,50 907,50 1.815,00

Preventiu 323,07 323,07 646,14PATRONAT 
MPAL. MUSEU Correctiu 786,50 786,50 1.573,00

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    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 i tramitació ordinària .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-        Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 



crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el tercer punt 
d'aquest acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la web 
municipal.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Designar com a responsables del contracte al senyor  Lluís Agustí i Gallifa, arquitecte tècnic 
del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.-.-.-.- Notificar a l'Àrea de Govern i Economia. 

APROVAT PER UNANIMITAT
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L'informe tècnic emès pel cap de Servei de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Granollers  justifica 
la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació del subministrament de 
Carburant per als vehicles i maquinària de l 'Ajuntament de Granollers.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 136.528.93 euros més 28.671,07 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 165.200,00 euros, durant el període executiu de 
24 mesos amb possibilitat de pròrroga d'un any i amb la distribució següent:

AJUNTAMENT

Codi Nom 2015 2016 2017 Total

H113/91220/22103COMBUSTIBLE I CARBURANT  ALCALDIA 687,50 € 1.500,00 € 812,50 € 3.000,00 €

H130/93101/22103COMBUSTIBLE HISENDA 137,50 € 300,00 € 162,50 € 600,00 €

H142/92220/22103COMBUSTIBLE SUPORT INTERN 229,17 € 500,00 € 270,83 € 1.000,00 €

H260/92020/22103BENZINA SUPORT INFORMÀTIC 137,50 € 300,00 € 162,50 € 600,00 €

H312/15322/22103COMBUSTIBLE I CARBURANT U.O.S. 10.541,67 €23.000,00 €12.458,33 € 46.000,00 €

H321/13210/22103COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIUTADANA 17.875,00 €39.000,00 €21.125,00 € 78.000,00 €

H330/15120/22103COMBUSTIBLE DISCIPLINA URBANÍSTICA 1.375,00 € 3.000,00 € 1.625,00 € 6.000,00 €

H353/17110/22103COMBUSTIBLE I CARBURANT ESPAIS VERDS 3.208,33 € 7.000,00 € 3.791,67 € 14.000,00 €

H422/34200/22103COMBUSTIBLE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 1.145,83 € 2.500,00 € 1.354,17 € 5.000,00 €

H422/34210/22103COMBUSTIBLE PALAU D'ESPORTS 458,33 € 1.000,00 € 541,67 € 2.000,00 €

H450/31100/22103COMBUSTIBLE SALUT PUBLICA I CONSUM 916,67 € 2.000,00 € 1.083,33 € 4.000,00 €

Total 36.712,50 €80.100,00 €43.387,50 € 160.200,00 €

H436/33330/22103COMBUSTIBLE LA TELA 1.145,83 € 2.500,00 € 1.354,17 € 5.000,00 €

TOTAL AJUNTAMENT + MUSEU 37.858,33 €82.600,00 €44.741,67 € 165.200,00 €

La despesa global d'aquest subministrament no es pot concretar anticipadament, ja que la configurarà 
la despesa real acumulada per les diferents actuacions objecte d'aquest contracte, durant el període 
de vigència del mateix i segons les necessitats de l 'Ajuntament.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, i 



de conformitat al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, és el contracte de subministrament procediment obert per raó del seu 
import.

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

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 
3/2011, de 14 de novembre.

El responsable del contracte serà el senyor Juan Carlos Cejalvo Avila, enginyer tècnic de Serveis 
Municipals de l'Ajuntament de Granollers.

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

- Article 9 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 d'aquest contracte com a contracte de subministrament.

- 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, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

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

- Articles 157 a 161  del 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 obert .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació del 
subministrament de carburant per als vehicles i maquinària de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant 
procediment obert  per un import de 136.528.93 euros més 28.671,07 euros en concepte d'IVA (21%), 
el que fa un total de 165.200,00 euros de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat del contracte de subministrament de carburant per als vehicles i 
maquinària de l'Ajuntament de Granollers,,,,    mitjançant procediment obert que s'executarà durant  els 
exercicis 2015 a 2017 , d'acord amb la següent distribució econòmica:

2015 (16/07/15 - 31/12/15)

Codi Nom import iva total

H113/91220/22103 ALCALDIA 568,18 € 119,32 € 687,50 €

H130/93101/22103 HISENDA 113,64 € 23,86 € 137,50 €

H142/92220/22103 SUPORT INTERN 189,40 € 39,77 € 229,17 €

H260/92020/22103 SUPORT INFORMATIC 113,64 € 23,86 € 137,50 €

H312/15322/22103 U.O.S. 8.712,12 € 1.829,55 € 10.541,67 €

H321/13210/22103 PROTECCIO CIUTADANA 14.772,73 € 3.102,27 € 17.875,00 €

H330/15120/22103 DISCIPLINA URBANISTICA 1.136,36 € 238,64 € 1.375,00 €

H353/17110/22103 ESPAIS VERDS 2.651,51 € 556,82 € 3.208,33 €

H422/34200/22103 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 946,97 € 198,86 € 1.145,83 €

H422/34210/22103  PALAU D'ESPORTS 378,79 € 79,54 € 458,33 €

H450/31100/22103 SALUT PUBLICA I CONSUM 757,58 € 159,09 € 916,67 €



Total 30.340,91 € 6.371,59 € 36.712,50 €

H436/33330/22103  LA TELA 946,97 € 198,86 € 1.145,83 €

TOTAL AJUNTAMENT + MUSEU 31.287,88 € 6.570,45 € 37.858,33 €

2016 (01/01/16 - 31/12/16)

Codi Nom import iva total

H113/91220/22103 ALCALDIA 1.239,67 € 260,33 € 1.500,00 €

H130/93101/22103 HISENDA 247,93 € 52,07 € 300,00 €

H142/92220/22103 SUPORT INTERN 413,22 € 86,78 € 500,00 €

H260/92020/22103 SUPORT INFORMATIC 247,93 € 52,07 € 300,00 €

H312/15322/22103 U.O.S. 19.008,26 € 3.991,74 € 23.000,00 €

H321/13210/22103 PROTECCIO CIUTADANA 32.231,40 € 6.768,60 € 39.000,00 €

H330/15120/22103 DISCIPLINA URBANISTICA 2.479,34 € 520,66 € 3.000,00 €

H353/17110/22103 ESPAIS VERDS 5.785,12 € 1.214,88 € 7.000,00 €

H422/34200/22103 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2.066,12 € 433,88 € 2.500,00 €

H422/34210/22103  PALAU D'ESPORTS 826,45 € 173,55 € 1.000,00 €

H450/31100/22103 SALUT PUBLICA I CONSUM 1.652,89 € 347,11 € 2.000,00 €

Total 66.198,35 € 13.901,65 € 80.100,00 €

H436/33330/22103  LA TELA 2.066,12 € 433,88 € 2.500,00 €

TOTAL AJUNTAMENT + MUSEU 68.264,47 € 14.335,53 € 82.600,00 €

2017 (01/01/17 - 15/07/17)

Codi Nom import iva total

H113/91220/22103 ALCALDIA 671,49 € 141,01 € 812,50 €

H130/93101/22103 HISENDA 134,30 € 28,20 € 162,50 €

H142/92220/22103 SUPORT INTERN 223,83 € 47,00 € 270,83 €

H260/92020/22103 SUPORT INFORMATIC 134,30 € 28,20 € 162,50 €

H312/15322/22103 U.O.S. 10.296,14 € 2.162,19 € 12.458,33 €

H321/13210/22103 PROTECCIO CIUTADANA 17.458,68 € 3.666,32 € 21.125,00 €

H330/15120/22103 DISCIPLINA URBANISTICA 1.342,98 € 282,02 € 1.625,00 €

H353/17110/22103 ESPAIS VERDS 3.133,61 € 658,06 € 3.791,67 €

H422/34200/22103 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 1.119,15 € 235,02 € 1.354,17 €

H422/34210/22103  PALAU D'ESPORTS 447,66 € 94,01 € 541,67 €

H450/31100/22103 SALUT PUBLICA I CONSUM 895,31 € 188,02 € 1.083,33 €

Total 35.857,44 € 7.530,06 € 43.387,50 €

H436/33330/22103  LA TELA 1.119,15 € 235,02 € 1.354,17 €

TOTAL AJUNTAMENT + MUSEU 36.976,59 € 7.765,08 € 44.741,67 €

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-     Designar com a responsable del contracte al senyor Juan Carlos Cejalvo Avila enginyer 
tècnic de Serveis Municipals de l 'Ajuntament de Granollers.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal.



SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-     Notificar a l'Àrea de  Govern i Economia.  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES PER A LOBRES PER A LOBRES PER A LOBRES PER A L''''EXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DEL    
PROJECTE DPROJECTE DPROJECTE DPROJECTE D''''URBANITZACIÓ DE LURBANITZACIÓ DE LURBANITZACIÓ DE LURBANITZACIÓ DE L''''ENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL C////URUGUAI AMB ELURUGUAI AMB ELURUGUAI AMB ELURUGUAI AMB EL    
CCCC////DE LA TORRETA DE GRANOLLERSDE LA TORRETA DE GRANOLLERSDE LA TORRETA DE GRANOLLERSDE LA TORRETA DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

El  18 de febrer de 2015, mitjançant resolució del regidor delegat núm. 295/15  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  d'urbanització de l'entorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la 
Torreta de Granollers (Obra 01/15) , mitjançant procediment negociat sense publicitat i tràmit ordinari.

El preu màxim d'aquesta licitació es de 126.466,25 euros més  26.557,91 euros d'IVA (21%), el que fa 
un total de 153.024,16 euros.

El dia 24 de febrer de 2015 es van convidar a participar a la licitació a les següents empreses :

1.- ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL CIF: B62752316
2.- SERXAR,SA CIF: A59161158
3.- OBRES I SERVEIS ROIG, SA CIF: A08743098
4.- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL CIF: B62554035

Les quatre 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 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 6,5 4,5 7 6 3,5 0,5 28
2 SERXAR,SA 9 4,5 4 6 2,5 1 27
3 OBRES I SERVEIS ROIG, SA 9 7 5 6 3 1,5 31,5
4 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 9,5 7 4 6 3 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: Anàlisi de l'entorn. Garantir accés habitatges, mantenir trànsit i trasllat contenidors. 
Identificació punts crítics. Dues fases. Organització adequada. Descripció. Propostes adequació 
trànsit. Procés constructiu adequat. Croquis. Llistat equips amb maquinària. Mitjans materials. Equip 
tècnic assignat. Dues persones ajuda vianants i trànsit. Pla d'informació, desenvolupat. Procediments. 
Mesures soroll, neteja, residus, estalvi energètic genèrics. Diagrama adequat. Rendiments.
Plica 2: Organització adequada, desenvolupada. Tres fases contínues que suposen tres tancaments 
d'obra. Informació gràfica molt detallada del desenvolupament de l'obra. Facilitar la circulació dels 
vehicles en els tres carrers. Garantir sempre l'accés a l'aparcament. Accessos de camions i 
materials.Estudi de mobilitat. Vianants sempre accés lliure senyalitzat i protegit. Espais nets de 
materials, pols i restes d'¡obra. Diagrama adequat. Senyalització a l'entorn de l'obra. Millores en la 
circulació de l'entorn de vehicles i vianants. Neteja diària de l'obra. Mesures genèriques per pols, 
fums, enlluernades.
Plica 3: Anàlisi de l'entorn. Croquis implantació. Organització adequada amb croquis detallats per 
fases. Relació de mitjans auxiliars, maquinària i equip humà. Mitjans propis. Tres fases d'actuació. 
Desviament itineraris vianants, habilitació passos provisionals. Afectació trànsit, croquis mobilitat. 



Diagrama adequat amb justificació de rendiments. Mesures impacte, pla de comunicacions, línia 
telefònica 24 h, equip emergències, agent cívic. Descripció del procés constructiu seguint diagrama. 
Detallat. Croquis detallats per fases i afectacions, desenvolupats.
Plica 4: Organització adequada, desenvolupada. Croquis implantació. Descripció acurada activitats. 
Cartes compromís subcontractes. Equips destinats execució per capítols. Organigrama. Quadres per 
capítols amb descripció activitats, mà d'obra i maquinària. Desenvolupat. Mesures: entrada guals i 
veïns, amb horari per entrada gual. Sistemes d'informació. Sistemes seguretat. Minimització pols, 
soroll, horaris...amb quadres per cada acció, desenvolupat. Brigada de neteja. Implantació caseta 
informació. Segregació residus. Diagrama adequat. Descripció camí crític. Xarxa precedències. 
Proposta constructiva adequada. Quadre de rendiments i equips d'execució per activitats. Descripció 
per capítols.

AAAA2222.-.-.-.-    Manteniment de les obresManteniment de les obresManteniment de les obresManteniment de les obres     (fins a 10 punts)
Plica 1: Manteniment preventiu i correctiu. Cap de Manteniment. Visita periòdica cada 3 mesos. 
Telèfon emergències. Fitxes amb descripció actuacions i periodicitat de: tubs sanejament i embornals, 
paviments de llambordí i panot; aglomerat; mobiliari urbà i jardineria; enllumenat. Llistat personal a 
disposició manteniment (programat o urgent). Servei urgències 24 h. Telèfons. Maquinària i mitjans 
manteniment. Al final obra proporcionaran manual d'ús i manteniment durant garantia.
Plica 2: Manteniment preventiu i correctiu de: mobiliari, paviments, clavegueram, enllumenat i 
senyalització. Proposen només comprovacions. Quadre inspeccions, amb periodicitat. Nomenaran 
tècnic responsable per realitzar inspeccions, seguiment PPI i informes cada 6 mesos. Es procedirà a 
la reparació dels desperfectes no ocasionats per vandalisme, accidents de circulació i agents 
meteorològics. Resposta immediata amb servei i mitjans propis. Destinaran cada 6 mesos equip 
complet format per oficial i peó dotats amb furgoneta equipada.
Plica 3: Servei de manteniment. Procediments. Inspecció visual; detecció elements danyats; 
elaboració informe segons PPI; comunicació, reparació/substitució. Quadre per capítols amb recursos 
i descripció de les tasques d'inspecció i manteniment. Quadre amb calendari Pla Manteniment. PPI 
específic. Paviments, clavegueram, enllumenat públic, jardineria i mobiliari urbà. Protocol adequat. 
Brigada formada per oficial i manobre amb vehicle tipus furgó amb eines i material .
Plica 4: Pla Manteniment sense cost per Ajt. Inclou inspecció visual periòdica; detecció elements 
danyats o mal funcionament, elaboració informe periòdic; comunicació; reparació i/o substitució 
elements deteriorats. Inspeccions trimestral, semestral, anual i bianual en base al PPI. Destinació d'un 
tècnic localitzable, garantit presència equip en màx. 6 h. Actuacions prioritàries de manera immediata. 
Exempts desperfectes i actuacions generades per mal ús o actes vandalisme. Descripció de les 
tasques. Procediments descrits per capítols, molt desenvolupat, amb periodicitat. PPI concret. Un 
tècnic obra pública per inspeccions i informes. Programa gestió INSPECTOR.

AAAA3333.-.-.-.-    Millores del projecteMillores del projecteMillores del projecteMillores del projecte     (fins a 10 punts)
Plica 1: Reparació o entregues nau paviment accessos existents. Afegir additiu accelerador fraguat 
formigó amb fibres. Absorbir diferències amidaments de: 60 ml vorada recta; 5,6 ml gual vianants 
V-57; 105 m2 panot 20X20X4. Localització serveis amb georadar. Canvi làmpada vapor de sodi a lED 
2 ut. Inspecció amb càmera del col·lector. Alineació tapes registre. 6 peces panot per invidents a cada 
creuament. Pintura antienganxines columnes fins a 2 m d'alçada. 8 ut papereres 60l (2 ut a cada gual).
Plica 2: Tanques formigó tipus New Jersey i Rivisa i la seva recol·locació durant fases obra. 
Senyalització carrer adjacents. Execució totes les cales necessàries per localització serveis existents. 
Compactar base de rigoles i vorades. Regruix del paviment per a pendents a zona contenidors. Repàs 
explanada i capa sauló zona central.
Plica 3: Inspecció i localització serveis soterrats amb aparells detectors. Reixes de fossa ductil enlloc 
de fossa gris. Vorades de doble cap. Guies per conducció d'arrels. 3 ut papereres. Marcs i tapes de 
servei de "Composite".Augment perímetre arbrat.
Plica 4: Localització serveis amb georadar. Estesa i neteja mecànica beurada paviment. Canvi 2 
lluminàries previstes de vapor de sodi per LED. Formigó amb àrid reciclat.

AAAA4444.-.-.-.-    Resolució dResolució dResolució dResolució d ''''anomaliesanomaliesanomaliesanomalies     (fins a 6 punts)
Plica 1: Urgents o programades. Descripció. Procediment. Gestió telemàtica GMAO (Gestió del 
Manteniment assistit per ordinador). Línia assistència 24h/365 dies. Urgent: 15' durant horari laboral; 
30' fora horari laboral. Programats: 2 dies reunió. Llistat tècnics, telèfons i correus electrònics. 
Procediment. Equips d'intervenció. Magatzem propi. Fitxes seguiment actuacions.
Plica 2: Esquema d'intervenció davant avís o alerta. Avaluació lleu reparació 24 h. Avaluació 
mitjana/greu immediat, amb desplaçament de tècnic per acordar la forma de reparació adient. 
Compromís resposta immediata davant qualsevol imprevist <15 min.Procediment.Llistat personal i 



telèfons. Nomenar tècnic responsable anomalies localitzable 24h. Informació setmanal anomalies. 
Magatzem propi. Desplaçament personal de forma immediata durant jornada no laborable. Personal i 
maquinària propis. Equips de manteniment amb vehicles industrials i personal totalment equipats. 
Equip de reten en dies laborables (fora horari laboral) i no laborables.
Plica 3: Protocol de funcionament. Diagrama de flux grau resposta. Resposta urgent en màx. 2 h. 
Telèfon per incidències durant les 24 h. Persona de contacte. Tècnic responsable anomalies. 
Procediments: arribada avisis, resposta. Equip brigada 1 oficial i un manobre per incidències. Mitjans 
propis. Informe d'anomalia. Propostes preventives per minimitzar incidents .
Plica 4: Control d'incidències. Protocol execució. Nivell 1 prioritat màxima. Nivell 2 prioritat ordinària. 
Diagrama. Persona de contacte. Nivell 1 màx. 2h. Nivell 2 màx. 1 setmana. Procediment avisos. 5 vies 
de comunicació. Model de comunicat. Tècnic responsable amb capacitat disposar personal, 
maquinària i mitjans auxiliars. Telèfons 24 h/365 dies. Brigada per urgències amb vehicle equipat i 
magatzem material.

AAAA5555.-.-.-.-    Reposició de materialsReposició de materialsReposició de materialsReposició de materials     (fins a 4 punts)
Plica 1: Reposició dels materials que es deteriorin sempre i quan no sigui degut a un ús inadequat. 
Reposició <24h sense recàrrec Ajt.Magatzem propi. 10% material emprat a l'obra. Llistat. Llistat de 
materials emprat a l'obra.
Plica 2: Magatzem propi. Transport gratuït. Procediment d'aportació. Llistat reduït materials + material 
en estoc de clavegueram, paviments, enllumenat i jardineria i reg. Llistat subministradors..
Plica 3: Posar a disposició de l'Ajt. un 6% dels principals materials de l'obra. Magatzem propi i 
transport sense cost. Disponibilitat immediata màxim 24 h. A la fi de la garantia el material es posarà a 
disposició de la propietat.
Plica 4: Estoc de material de 5%. Magatzem propi. Disponibilitat en un màxim de 6 h. Entrega material 
al final de la garantia.

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 d'obra poc desenvolupat.
Plica 2: Fitxes per capítols control qualitat concret obra
Plica 3: Pla autocontrol específic obra. Programa de punts d'inspecció específic obra
Plica 4: Pla autocontrol concret. PPI concret

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 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 108.760,98 14 38,09
2 SERXAR,SA 98.643,67 22 42
3 OBRES I SERVEIS ROIG, SA 102.781,13 18,73 40,31
4 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 112.262,20 11,23 36,90

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 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 2 2,5
2 SERXAR,SA 1 5
3 OBRES I SERVEIS ROIG, SA 1,4 3,57
4 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 2 2,5

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 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 6 5
2 SERXAR,SA 5 4



3 OBRES I SERVEIS ROIG, SA 6 5
4 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 6 5

ValorValorValorValoració global de les empresesació global de les empresesació global de les empresesació 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 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 28 38,09 2,5 5 73,59
2 SERXAR,SA 27 42 5 4 78
3 OBRES I SERVEIS ROIG, SA 31,5 40,31 3,57 5 80808080,,,,38383838
4 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 31,5 36,90 2,5 5 75,90

D'acord amb l'informe tècnic de data  20 de març de 2015, l'oferta més avantatjosa és la presentada 
per l'empresa  OBRES I SERVEIS ROIG, SA per un import de 102.781,13 euros més 21.584,04 euros 
d'IVA (21%), el que fa un total de  124.365,17 euros, que representa una baixa del 18,73% sobre el 
preu de licitació, amb un termini d'execució de 1,4 mesos  i una garantia de les obres de 6 anys.

El 20 de març de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA  amb 
CIF A08743098  a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

El 27 de març de 2015, l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG,SA ha presentat la documentació 
requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte (registre d'entrada num. 6029), 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 OBRES I SERVEIS ROIG, SA amb CIF A08743098 el contracte 
d'obres per l'execució del projecte d'urbanització de l'entorn de la confluència del  C/Uruguai amb el 
C/de la Torreta de Granollers   (0bra 01/15) per un import de 102.781,13 euros més 21.584,04 euros 
d'IVA (21%), el que fa un total de  124.365,17 euros, que representa una baixa del 18,73% sobre el 
preu de licitació, amb un termini d'execució de 1,4 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 H330.15100.60903 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 aquest acord d'adjudicació  del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , i posteriorment la formalització del contracte en el perfil del 
contractant  i en el BOPB, d'acord al que estableixen els articles 151 i 154 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic . 



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  28.658,99 euros del document  A2854

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir de l'1 de juny 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

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA DE GRANOLLERSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA DE GRANOLLERSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA DE GRANOLLERSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA DE GRANOLLERS,,,,    PER UN TERMINI DEPER UN TERMINI DEPER UN TERMINI DEPER UN TERMINI DE    12121212    
MESOS FORMALITZAT AMB DOBLE VIA SCCLMESOS FORMALITZAT AMB DOBLE VIA SCCLMESOS FORMALITZAT AMB DOBLE VIA SCCLMESOS FORMALITZAT AMB DOBLE VIA SCCL

La Junta de Govern Local del 29 d'octubre de 2013 va adjudicar a DOBLE VIA SCCL (NIF.: 
F62011812) el contracte de serveis per a la prestació del servei del Punt de Trobada de Granollers, 
per al període de 1 de novembre de 2013 a 31 de desembre de 2014, amb possibilitat de ser prorrogat 
per 12 mesos, per import de 93.692,00 euros IVA exempt,  mitjançant procediment obert amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .

El 1 de novembre de 2013 es va formalitzar el contracte núm. 314 mitjançant document administratiu.

De conformitat amb la clàusula cinquena del contracte la durada serà de 14 mesos, amb efectes des 
de l'1 de novembre de 2013  i fins al 31 de desembre de 2014, 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 26 mesos.

El 23 de març de 2015, l'empresa DOBLE VIA, SCCL ha presentat instància electrònica (núm.registre 
2015000409  i núm. sol·licitud: GEN150143TY) , indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 
dotze mesos més, és a dir de l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015.

El cap de servei de Serveis Socials ha emès un informe de data 24 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  80.304,43 euros exempt d'IVA, amb aplicació al codi 
pressupostari  2015 H461.23120.22799.

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 de serveis per a la prestació del servei del Punt de 
Trobada de Granollers, per un termini de 12 mesos amb efectes des de l'1 de gener de 2015  fins al 31 
de desembre de 2015 formalitzat amb DOBLE VIA, SCCL amb NIF. F62011812 per un import de 
80.304,43 euros exempt d'IVA, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Autoritzar la despesa de l'import màxim de la pròrroga de 80.304,43 euros amb aplicació al 
codi pressupostari H461.23120.22799

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Confeccionar els documents comptables AD 2015 amb aplicació al codi pressupostari 
indicat en el punt segon.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm.  314/2013 formalitzat amb data 1 de 
novembre de 2013.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATA     25252525    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S ''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L ''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNAUNAUNAUNA    
SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LSUBVENCIÓ NOMINATIVA A LSUBVENCIÓ NOMINATIVA A LSUBVENCIÓ NOMINATIVA A L''''ENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAI!!!!    DE PALOU PER A LDE PALOU PER A LDE PALOU PER A LDE PALOU PER A L''''ORGANITZACIÓORGANITZACIÓORGANITZACIÓORGANITZACIÓ     
DDDD''''UN CASAL DUN CASAL DUN CASAL DUN CASAL D ''''ESTIU AMB NOMESTIU AMB NOMESTIU AMB NOMESTIU AMB NOM     """"AVENTURAAVENTURAAVENTURAAVENTURA''''T I BELLUGATT I BELLUGATT I BELLUGATT I BELLUGAT ''''TTTT""""    EL MES DE JULIOL DEEL MES DE JULIOL DEEL MES DE JULIOL DEEL MES DE JULIOL DE     2014201420142014

En sessió de data 25 de juny de 2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat ESPLAI GUAI! de PALOU, per un import 
de 5.000,00 euros, destinada a  l'organització d'un casal d'estiu amb nom "AVENTURA'T I 
BELLUGA'T" el mes de juliol de 2014, amb un pressupost de despesa d'11.184,64 €, el que 
representava un finançament del 49,17 % del cost de l'activitat.

En el punt tercer de les condicions reguladores d'aplicació a aquesta subvenció nominativa, que 
consta a l'apartat primer de la part dispositiva del referit acord d'atorgament, es detallen les despeses 
subvencionables respecte a l'activitat subvencionada, el cost inicial de la qual era de 11.184,64 €, 
conforme els següents conceptes de despesa:

 Material 550,00€�

 Personal 9.152,04€�

 Lloguers 100,00€�

 Prestació serveis 150,00€�

 Altres 1.232,60€�

D'acord amb el punt sisè de les esmentades condicions reguladores d'aplicació a la subvenció es va 
acordar la realització d'una bestreta per import corresponent al 100% de l'import de la subvenció 
atorgada.

L'entitat ESPLAI GUAI! de PALOU ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 6 
de març de 2015, amb número de registre d'entrada 2015004310, que en el desenvolupament del 
projecte s'ha produït una menor despesa de 264,99 € en l'apartat ALTRES per la qual cosa sol·licita 
modificar el pressupost de l'activitat subvencionada d'acord amb la distribució següent:

Material: 550,00€�

Personal:  9.152,04€�

Lloguers:  100,00€�

Prestació serveis: 150,00€�

Altres: 967,61€�

Una vegada valorada la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària i d'acord amb el que preveu el 
punt vuitè de les condicions reguladores de la subvenció on es contemplen les possibilitats de 
modificar les subvencions, els sotasignats consideren procedent la modificació de l'acord de la Junta 
de Govern Local de data 25 de juny de 2014 en el qual s'aprovava l'atorgament d'una subvenció 



nominativa a l'entitat ESPLAI GUAI I DE PALOU en el sentit de modificar l'import del pressupost de 
despesa de l'activitat subvencionada, així com del percentatge final de finançament de la subvenció 
sense modificar l'import concedit, ja que els objectius, indicadors i finalitats són els mateixos .

Vist l'informe favorable emès per la cap del servei d'Educació

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

1. L'article 17.3 l) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i l'article 64 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de l'esmentada Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, contemplen la possibilitat de que el beneficiari d'una subvenció 
pugui sol·licitar la modificació del contingut de la resolució d 'atorgament.

2. L'article 22.3 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, preveu que l'alteració de les condicions que varen determinar 
la concessió de la subvenció, així com la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les 
despeses de l'actuació a que el beneficiari estigui obligat a justificar, pot donar lloc a la modificació de 
la resolució d'atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació 
amb l'import de 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 modificació de l'acord de la Junta de Govern Local  de data 25 de juny de 2014, 
pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat ESPLAI GUAI! de PALOU per a 
l'organització d'un casal d'estiu amb nom "AVENTURA'T I BELLUGAT'T" el mes de juliol de 2014, en 
el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa de l'activitat subvencionada, que passa a 
tenir un cost de 10.919,65 € i no de 11.184,64 €, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa 
l'Ajuntament de Granollers aporta 5.500,00 €, que representa finalment un finançament del 50,37 % 
del cost de l'activitat, d'acord els fets i els fonaments de dret invocats.

SEGON. Modificar els punts tercer i quart de les condicions d'aplicació a l'atorgament de la subvenció 
nominativa, recollides a l'apartat primer de la part dispositiva de l'acord de la Junta de Govern Local 
de data 25 de juny de 2014, i que tenen el caràcter de bases reguladores de la concessió, en el sentit 
següent:

On diu:

“TercerTercerTercerTercer :::: Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 11.184,64 €, corresponent als següents conceptes :

Material 550,00€�

Personal 9.152,04€�

Lloguers 100,00€�

Prestació serveis 150,00€�

Altres 1.232,60€�

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat 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 subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada la realització d'un casal d'estiu amb el nom 
"AVENTURA'T I BELLUGA'T" amb una oferta de 60 places per a nenes i nens d'entre 5 i 13 anys a celebrar 
entre el 25 de juny i el 18 de juliol de 2014, és de 5.500€,    un pressupost de despesa de 11.184,64 €, el que 
representa un finançament del 49,17 % del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat que li 



serà facilitat per l'Ajuntament de Granollers.”

Ha de dir:

“TercerTercerTercerTercer :::: Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 10.919,65 €, corresponent als següents conceptes :

Material: 550,00€�

Personal:  9.152,04€�

Lloguers:  100,00€�

Prestació serveis: 150,00€�

Altres: 967,61€�

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat 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 subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada la realització d'un casal d'estiu amb el nom 
"AVENTURA'T I BELLUGA'T" amb una oferta de 60 places per a nenes i nens d'entre 5 i 13 anys a celebrar 
entre el 25 de juny i el 18 de juliol de 2014, és de 5.500€, el que representa un finançament del 50,37 % 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.”

TERCER. Mantenir inalterables la resta del contingut del citat acord .

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat ESPLAI GUAI! de PALOU.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AC PER A LENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AC PER A LENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AC PER A LENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AC PER A L''''ANYANYANYANY    
2015201520152015,,,,    EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS I LGRANOLLERS I LGRANOLLERS I LGRANOLLERS I L''''ENTITAT BENEFICIÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LAENTITAT BENEFICIÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LAENTITAT BENEFICIÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LAENTITAT BENEFICIÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA    
PROGRAMACIÓ DPROGRAMACIÓ DPROGRAMACIÓ DPROGRAMACIÓ D ''''ACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS D ''''ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS

En data 2 de juny de 2014 per Resolució d'Alcadia núm 371/2014 es va aprovar la formalització d'un 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i la Fundació Privada Cultural de Granollers 
AC, per al desenvolupament de la programació d'activitats d'Arts Escèniques i musicals adreçades a 
escolars, amb una vigència fins a 31 de desembre de 2017.

Entre els compromisos establerts a l'esmentat conveni, l'Ajuntament de Granollers es compromet a 
atorgar a l'entitat una subvenció nominativa anual per al desenvolupament d'aquesta programació que 
es fixarà en el pressupost municipal, i que estarà subjecta a la disponibilitat econòmica de 
l'Ajuntament i a la continuïtat de l'ajut econòmic per part de la Diputació de Barcelona per als 
programes d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars .

Per altra banda, l'entitat es compromet a presentar durant el mes de gener de cada any la programació 
del curs corresponent.

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Fundació Privada Cultural de Granollers AC, per un import de 45.500,00€, amb càrrec a 



l'aplicació pressupostària H411.32610.48301, destinada a finançar la Programació referida 
corresponent al curs escolar 2014-2015.

En data 23 de febrer de 2015, amb número de registre d'entrada 2015003310, el senyor Ricard 
Caussa, president de l'entitat, presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de la 
subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte de la programació d'activitats d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars amb �

una despesa prevista per al curs 2014-2015 de 137.750,30 €.
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

Per acord de la Junta de Govern Local de data 21 d'octubre de 2014  l'Ajuntament de Granollers, a 
instàncies del Servei d'Educació, va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un recurs econòmic per a 
l'organització del programa d'arts escèniques i musicals adreçades a escolar per el curs 2014-2015, i 
la quantitat atorgada per part de la Diputació és de 19.100 €, que va ser acceptada per la Junta de 
Govern Local de l'Ajuntament de Granollers en data 10 de febrer de 2015.

Es compleixen els pactes i compromisos establerts al conveni de col·laboració subscrit entre les parts 
en data 2 de juny de 2014 per al desenvolupament de la programació d'activitats d'arts escèniques i 
musicals adreçades a escolars.

L'informe emès en data 23 de març de 2015 per la cap del Servei d'Educació indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat pel que fa a la programació que es proposa per al curs escolar 
2014-2015 donat que les activitats que s'hi desenvolupen tenen per objecte la promoció de la cultura i 
l'educació artística, que alhora són una finalitat pública.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

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

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

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost.
2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o 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 el seu 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 Fundació Privada Cultural de 
Granollers AC amb NIF G63570402, per un import de 45.500,00 € destinada a finançar el 
desenvolupament de la Programació d'activitats d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars 
corresponent al curs escolar 2014-2015, amb un pressupost de despesa de 136.264,00 €, el que 
representa un finançament del 33,39% del cost de la programació, subjecte al següent règim 
regulador aplicable:

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
L'objecte del present règim és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 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
En el marc del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat beneficiària per al desenvolupament de 
la programació d'activitats d'Arts Escèniques i musicals adreçades a escolars, l'activitat subvencionada és la 
relativa al desenvolupament de la programació d 'activitats d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars 
corresponent al curs escolar 2014-2015, presentada per l'entitat al registre general de l'Ajuntament de 
Granollers en data 23 de febrer de 2015, i en concret, a títol de resum, la següent: 

"A. PROJECTE ACTIVITATS PER A LES ESCOLES
En concret les activitats programades seran de teatre, dansa, cinema i música per als nivells educatius 
d'Educació infantil (0-6 anys), educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles 
formatius.
a.1) En concret s'oferiran:  
3 activitats per 1r cicle d'educació infantil
4 activitats per 2n cicle d'educació infantil
4 activitats per cicle inicial d'educació primària
4 activitats per cicle mitjà d'educació primària
4 activitats per cicle superior d'educació primària
2 activitats per  ESO (música i teatre) 
1 activitats de teatre en l’Educació per a cada curs d 'ESO
4 activitats per batxillerats

a.2) Activitats addicionals:
1 activitat de poesia
1 activitat de cinema
1 activitat de teatre en anglès
1 o més activitats de ciències i /o art vinculades al Museu de Granollers

B. TEATRE EN L'EDUCACIÓ
La Fundació produeix i ofereix aquest projecte teatral adreçat a l 'ESO.
És una proposta de treball en valors, i actualment, s'han produït conjuntament quatre espectacles :
- Jugo jo: per 1r d'ESO
- Compte amb mi: per 1r i 2n d'ESO
- Kdm x akbá ptó? per 3r d'ESO
- I ara què? per 4t d'ESO

C. VISITES A L'AJUNTAMENT
La Fundació, a proposta del Servei d'Educació, coordinarà les visites guiades a l'Ajuntament de Granollers i 



contractarà el monitoratge corresponent .
Aquesta activitat es durà a terme dins període comprès en el curs escolar  2014/2015.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 136.264,00 €, corresponents a: 

Despesa Import (€)
Catxets companyies 90.185,20
Lloguers i gestió 46.078,80

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 la realització de la programació 
d'activitats d'Arts Escèniques i musicals adreçades a escolars és de 45.500,00 €, el que representa un 
finançament del 33,39% 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 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:

a) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .
b) Justificar davant de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat 
que determinen la concessió de la subvenció .
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors .
d) Comunicar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financiïn l'activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot 
cas, amb anterioritat a la justificació de l 'aplicació donada a la subvenció.
e) Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la 
finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
g) Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.
h) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social.
i) Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers. El logotip de 
l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models 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 li serà facilitat per l'Ajuntament de 
Granollers per un import de 45.500,00€, 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 
20 de juny de 2015  la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 

a) 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. 
b) 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.
c) 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 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 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 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 45.500,00 € amb càrrec 
a la partida H411.32610.48301 del vigent Pressupost. 

TERCER. Indicar a l'entitat Fundació Privada Cultural de Granollers AC, que el servei gestor de la 
subvenció atorgada serà el Servei d'Educació i en concret, la persona responsable del seguiment i 
compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà la cap del Servei d 'Educació.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat Fundació Privada Cultural de Granollers AC i a l'Àrea 
Econòmica.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AMPLIAR EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A AMPLIAR EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A AMPLIAR EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A AMPLIAR EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS    
NOMINATIVES ATORGADES A LNOMINATIVES ATORGADES A LNOMINATIVES ATORGADES A LNOMINATIVES ATORGADES A L''''ENTITAT CLUB BÀSQUET GRANOLLERS LENTITAT CLUB BÀSQUET GRANOLLERS LENTITAT CLUB BÀSQUET GRANOLLERS LENTITAT CLUB BÀSQUET GRANOLLERS L''''ANYANYANYANY    2014201420142014,,,,    PERPERPERPER    
ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA     1111    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2014201420142014

En sessió de data 1 de juliol de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat Club de Bàsquet Granollers dues subvencions nominatives, una per import de 
65.000,00 € per la realització del projecte esportiu "Bàsquet Base", i l'altra per import de 249.360,00 € 
per a la rehabilitació de la coberta del pavelló de bàsquet del carrer Girona 222 de Granollers, i en 
data 2 de febrer es va signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions de 
l'entitat beneficiària.

La clàusula vuitena del conveni preveu que l'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de les 
actuacions subvencionades abans del dia 31 de març de 2015. No obstant, la mateixa clàusula 
estableix també que si per motius excepcionals no pogués presentar-la dins del termini establert, 
l'entitat podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals. 

En data 18 de març de 2015 i amb número de registre d'entrada 2015/5235, el senyor Joan Nadal i 
Castells, en nom i representació de l'entitat Club Bàsquet Granollers, ha presentat una instància a 
aquest Ajuntament sol·licitant una pròrroga no superior a 45 dies per poder presentar la justificació, ja 
que l'execució de l'obra s'ha endarrerit i que en data de la present sol·licitud encara no s'havia acabat 
una actuació que s’està portant a terme a la marquesina de la coberta.

La sol·licitud d'ampliació s'ha presentat al Registre General de l'Ajuntament abans de que finalitzi el 
termini previst al conveni.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. L'article 70 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, contempla que l'òrgan atorgant de la subvenció 
podrà concedir una ampliació del termini establert per a la presentació de la justificació, que no 
excedeixi de la seva meitat i sempre que no es perjudiquin drets de tercer, conforme l'establert a 
l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.  

2. L'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, estableix que la sol·licitud d'ampliació s'ha 
d'efectuar, en tot cas, amb anterioritat a la finalització del termini fixat , que en cap cas pot ser objecte 
d'ampliació un termini ja vençut, que l'acord d'ampliació s'ha de notificar als interessats, i que l'acord 



sobre l'ampliació dels terminis o sobre la seva denegació no són susceptibles de recurs .

3. La clàusula vuitena del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat Club Bàsquet 
Granollers mitjançant el qual es regula l'atorgament de les subvencions nominatives per a la 
realització del projecte esportiu “Bàsquet Base" i per a la rehabilitació de la coberta del pavelló de 
bàsquet del carrer Girona 222 de Granollers, signat en data 2 de juliol de 2014, pel que fa a la 
justificació de les subvencions, contempla que si per motius excepcionals l'entitat beneficiària no 
pogués presentar la justificació de les actuacions subvencionades dins del termini establert, l'entitat 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a 45 dies naturals que, a la vista dels motius 
exposats, es concedirà o denegarà per la Junta de Govern Local.

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

PRIMER. Ampliar el termini de justificació de les subvencions nominatives atorgades a l'entitat Club 
Bàsquet Granollers l'any 2014, per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2014, per 
un període de 45 dies naturals, a comptar des de l'endemà del dia 31 de març de 2015, la qual 
finalitzarà el dia 15 del mes de maig de 2015.

SEGON. Notificar aquest acord al Club Bàsquet Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ENCARREC DE LA GESTIÓ DEL MACENCARREC DE LA GESTIÓ DEL MACENCARREC DE LA GESTIÓ DEL MACENCARREC DE LA GESTIÓ DEL MAC    2015201520152015    AAAA    
LLLL''''EMPRESA MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL SLEMPRESA MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL SLEMPRESA MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL SLEMPRESA MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL SL

1. El Mercat Audiovisual de Catalunya (en endavant MAC)  va néixer amb la voluntat d'esdevenir el 
centre logístic de la Televisió de Proximitat, donant resposta a les necessitats de tots els agents que 
configuren aquest sector a Catalunya, potenciant la indústria audiovisual catalana i enfortint el sector .

2. El MAC es configurava com a mercat de programes de televisió de proximitat, com a fira 
tecnològica, que tenia lloca a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, com a impulsor de polítiques de 
producció i coproducció i com a centre de debat i reflexió de tots els temes relacionats amb la 
comunicació de proximitat.

3. Fins al 31 de desembre de 2011 el MAC ha estat gestionat pel Consorci del MAC, organisme 
conformat per l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona, data en què es va procedir a la 
dissolució de l'esmentat Consorci, passant a ser substituït en tots els seus drets i obligacions per 
l'Ajuntament de Granollers. 

4. Tot i aquests canvis, és voluntat de les dues administracions seguir celebrant el MAC a la ciutat de 
Granollers, mantenint-ne el format actual.

5. L'Ajuntament de Granollers necessita gestionar mitjançant professionals especialitzats 
l'organització del Mercat Audiovisual de Catalunya. 

6. Granollers Audiovisual SL és la societat municipal de dret públic que actua sota règim mercantil de 
dret privat i que té per objecte, entre d'altres la gestió dels serveis municipals en matèria de 
comunicació audiovisual i dels equipaments municipals que li han estat adscrits. A més, Granollers 
Audiovisual, SL té capacitat i possibilitat d'oferir un servei de contractació i gestió de les activitats 
lligades al MAC, que compta amb els avantatges següents:

Equip professional i especialitzat per a la contractació i producció tècnica d 'activitats.a.
Coneixement del sector i, per tant, amb capacitat de fer propostes de programació.b.
Autonomia, flexibilitat i agilitat en l'actuació i la gestió de la contractació i producció de les c.
activitats.
Gestió econòmica dels serveis contractats.d.



Tràmit de permisos, drets, pòlisses i altres obligacions de les activitats .e.
Sistema de vendes d'entrades.f.

7. En data 10 de març,  i núm. de registre d'entrada 2015004472, el gerent de Granollers Audiovisual, 
SL ha presentat la proposta de la XVI edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tindrà lloc el dia 
3 de juny de 2015, que inclou el programa de la jornada, el pressupost d'ingressos i de despeses, la 
relació de l'equip i informació addicional, amb l'objectiu de promoure noves propostes i nous escenaris 
per al sector de l'audiovisual.

8. El Servei de Cultura municipal ha valorat positivament la proposta del MAC presentada pel gerent 
de Granollers Audiovisual, SL.

9. Per fer front a la gestió del MAC 2015, l'Ajuntament de Granollers ha previst en el seu Pressupost 
General vigent una despesa màxima de 67.315.00 €, en l'aplicació pressupostària H433.49130.25002 
“ENCOMANA DE GESTIÓ MAC A GASL”.

10. Per l'exposat, és d'interès de l'Ajuntament de Granollers efectuar una encomana de gestió de 
l'esmentada activitat a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL, per un import màxim de 
67.315,00 €, subjecte al següent:

- Els pagaments del referit encàrrec s'efectuarà mensualment a Granollers Audiovisual, SL, prèvia 
presentació d'una factura a principis de cada mes, d'acord amb el següent pla:

abril maig juny juliol

16.828,75 € 16.828,75 € 16.828,75 € 16.828,75 €

- Un cop realitzat l'encàrrec, Granollers Audiovisual, SL haurà de presentar a l'Ajuntament una 
memòria amb descomposició dels pagaments realitzats i justificats, com a justificació de 
l'esmentat encàrrec, que haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local.

11. Vist l'informe emès per la responsable del Servei de Cultura.

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

1. L'article 4.1.n) 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, estableix que queden fora de l'àmbit de la Llei de contractes 
“els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui a una entitat que, de conformitat amb el que 
assenyala l’article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquest, la realització 
d’una determinada prestació”. 

2. L'article 24.6 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, determina que als efectes que preveuen aquest article i 
l’article 4.1.n), els ens, organismes i entitats del sector públic poden ser considerats mitjans propis i 
serveis tècnics d’aquells poders adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la seva 
activitat quan aquests tinguin sobre aquells un control anàleg al que poden exercir sobre els seus 
propis serveis. Si es tracta de societats, a més, la totalitat del seu capital ha de ser de titularitat 
pública. 

D'acord amb aquest precepte, en tot cas, s’entén que els poders adjudicadors tenen sobre un ens, 
organisme o entitat un control anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis si poden conferir-los 
encàrrecs de gestió que siguin d’execució obligatòria per a aquests d’acord amb instruccions fixades 
unilateralment per qui fa l’encàrrec i la retribució dels quals es fixi per referència a tarifes aprovades 
per l’entitat pública de la qual depenguin. 

Aquest mateix precepte també estableix que la condició de mitjà propi i servei tècnic de les entitats 
que compleixin els criteris esmentats ha de ser reconeguda expressament per la norma que les creï o 
pels seus estatuts, que han de determinar les entitats respecte de les quals tenen aquesta condició i 



precisar el règim dels encàrrecs que se’ls poden conferir o les condicions en què se’ls poden adjudicar 
contractes, i ha de determinar per a aquestes la impossibilitat de participar en licitacions públiques 
convocades pels poders adjudicadors dels quals siguin mitjans propis, sens perjudici que, quan no hi 
hagi cap licitador, se’ls pugui encarregar l’execució de la prestació objecte de les licitacions .

3. A la vista del què disposa l'esmentat article 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i del contingut dels 
estatuts de la societat Granollers Audiovisual, SL, es pot concloure que la Societat constitueix mitjà 
propi de l'Ajuntament de Granollers, per la qual cosa és d'aplicació l'article 4.1.n) del mateix text legal.

4. L'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, així com l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, regulen l'encomana de gestió i 
estableixen, entre d'altres, el següent: 

- Que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius pot ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa administració 
per raons d'eficàcia o quan no es tinguin mitjans idonis per dur-la a terme. 
- Que l'encomana de gestió no suposarà cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l'òrgan o entitat comandant dictar quants 
actes o resolucions de caràcter jurídic donin suport o en els que s'integra la concreta activitat 
material objecte de comanda. 
- Que l'encomana de gestió entre òrgans administratius o entitats de dret públic que pertanyen a la 
mateixa administració haurà de formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa 
pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o entitats intervinents.
- Que cada administració podrà regular els requisits necessaris per a la validesa de dits acords 
que inclouran, almenys, expressa menció de l'activitat o activitats a les que afectin, al termini de 
vigència i la naturalesa i abast de la gestió encomanada.

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 ::::    

PRIMER.- Aprovar l'encàrrec de la gestió del Mercat Audiovisual de Catalunya 2015 a l'empresa 
municipal Granollers Audiovisual, SL, per un import màxim de 67.315,00 €, d'acord amb els fets i els 
fonaments de dret invocats.

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de l'esmentada despesa a favor de Granollers 
Audiovisual, SL, i NIF B65237877, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2015/H433.49130.25002 
“Encomana de gestió MAC a GASL”, en concepte d'aportació econòmica corresponent a l'encomana 
referida.

TERCER.- Indicar que els pagaments del referit encàrrec s'efectuarà mensualment a Granollers 
Audiovisual, SL, prèvia presentació d'una factura a principis de cada mes, d'acord amb el següent pla 
de pagaments:

abril maig juny juliol

16.828,75 € 16.828,75 € 16.828,75 € 16.828,75 €

QUART.- Requerir a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL que, un cop realitzat l'encàrrec, 
haurà de presentar al Registre General de l'Ajuntament, abans del dia 30 d'abril de 2016, una memòria 
justificativa de l'esmentat encàrrec amb descomposició dels pagaments realitzats, que haurà de ser 
aprovada per la Junta de Govern Local.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL i als Serveis de 
Comptabilitat i de Tresoreria de l 'Ajuntament.

SISÈ.-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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A L''''AGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS PER A LAGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS PER A LAGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS PER A LAGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS PER A L''''ORGANITZACIÓ DEORGANITZACIÓ DEORGANITZACIÓ DEORGANITZACIÓ DE    
BALLADES DE SARDANES DURANT LBALLADES DE SARDANES DURANT LBALLADES DE SARDANES DURANT LBALLADES DE SARDANES DURANT L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

1.- La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en data 25 de febrer de 2014, va acordar  
l'aprovació de les bases i la convocatòria del Servei de Cultura per a la concessió de subvencions per 
a projectes a realitzar durant l'any 2014.

2.- Dins del temini establert a tal efecte, l'Agrupació Sardanista de Granollers va sol·licitar subvenció 
per al desenvolupament de les seves activitats i programes durant l 'any 2014.

3.- Un cop valorada satisfactoriament la sol·licitud esmentada, en data 15 d'abril de 2014  la Junta de 
Govern Local va aprovar la concessió d'una subvenció d'import 14.000,00 euros, a favor de 
l'Agrupació Sardanista de Granollers.

4.- En data 18 de febrer de 2015, l'entitat subvencionada ha presentat a l'Ajuntament de Granollers, 
amb registre d'entrada 2015002922, la documentació corresponent a la justificació de la subvenció 
rebuda i en data 6 de març de 2015 amb número 2015004321 la citada entitat presenta la resta de 
informació que mancava.

5.- La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò establert a 
les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d'acord amb l'Ordenança 
General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per l'Ajuntament en Ple en data 28 
de febrer de 2006, i segons el que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions .

6.- El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta execució de les activitats objecte de subvenció .

7.- L'associació ha presentat factures per un import de 27.296,96 euros.

8.- El conceptes de despesa presentats s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d'acord amb la proposició o l'acord 
d'aprovació.

9.- L'execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l'interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l 'execució realitzada.

Fonaments de dret:

1r.  La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2n. El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

3r. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, i publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 
26 d'octubre de 2010 i 28 de febrer de 2012.

4t. Les bases particulars i específiques del servei de Cultura per a la sol·licitud i concessió de 
subvencions i ajuts per l'any 2014, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 15 de gener de 
2013.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció de l'any 2014 atorgada a l'entitat Agrupació 
Sardanista de Granollers, amb CIF G59023572, per dur a terme els projectes que es detallen a 



continuació:

Programa d'activitats sardanista 2014Import total justificat  27.296,96€ 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ SARDANISTA DEASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ SARDANISTA DEASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ SARDANISTA DEASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ SARDANISTA DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ....

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat Agrupació Sardanista de Granollers, per un import de 14.000€ destinada a Ballades de 
Sardanes durant l'any  2015.

En data 13 de febrer de 2015 amb número de registre d’entrada 2015002636 el senyor Ricard Saurí i 
Conejero, president de l'Agrupació Sardanista de Granollers presenta la següent documentació i 
sol·licita l’atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

-Proposta de  programació i pressupost d'activitats 2015
-Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda
-Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social

L’informe emès en data 17 de març de 2015, per la responsable del servei de Cultura indica que s’ha 
valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de la 
cultura tradicional, concretament el foment de les  ballades de sardanes 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: Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, el dia 
28 de febrer de 2006, i modificada en virtut de l'acord Plenari de data 26 d'octubre dde 2010.

- 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. 

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 seu 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 ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat AGRUPACIÓ SARDANISTA DE 
GRANOLLERS,  amb NIF G59023572, per un import de 14.000€ destinada a la realització de les 
ballades de sardanes durant l'any 2015 amb un pressupost de despesa de 18.600,00 €, el que 
representa un finançament del 75,27 % del cost de l’activitat. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de14.000€ amb càrrec a 
la partida 15/H431/33430/ 48305 del vigent Pressupost. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Agrupació Sardanista de Granollers que 
regula l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

                                REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

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

De l'altra part, RICARD SAURÍ I CONEJERO amb DNI núm. 37572423-Z,  President de l’associació 
Agrupació Sardanista de Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF 
G59023572   facultat pels  estatuts que regeixen l’entitat per a la formalització d’aquest acte.

Es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar el present conveni de col·laboració en 



les qualitats en què actuen, i

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

Primer. Que l'entitat Agrupació Sardanista de Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és una 
entitat del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus 
cultural  a Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme el 
projecte de Ballades de sardanes durant l'any 2015 presentada al registre general de l’Ajuntament de 
Granollers en data 13 de febrer de 2015 amb una despesa prevista per a l’exercici  2015 de 18.600,00 
€. 

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

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

PACTENPACTENPACTENPACTEN

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

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en el calendari de la programació d’activitats presentada al 
registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 13 de febrer de 2015.

Aquesta activitat es durà a terme durant l'any 2015.

GENERGENERGENERGENER

Publicació de la revista Anella núm. 173.

FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER
Dissabte 14, a les 18 h assemblea ordinària de l'entitat a la Casa de Cultura St. Francesc.

MARÇMARÇMARÇMARÇ

Diumenge 22, a les 11:30 h a la Plaça de la Porxada: 67è CONCURS DE COLLES SARDANISTES 
amb la Cobla SANT JORDI.

ABRILABRILABRILABRIL
Publicació de la revista Anella núm. 174.

Dijous 23, a les 18:30 h a la plaça de la Porxada: Ballada de sardanes amb la Cobla CIUTAT DE 
GIRONA.

MAIGMAIGMAIGMAIG
divendres 15, a les 17.30 a la plaça de l'Església.  Ballada de l'Ascensió amb la COBLA MARAVELLA.

JUNYJUNYJUNYJUNY



divendres 26, a les 21h a la plaça de la Perpinyà, cloenda curs i revetlla amb la cobla CIUTAT DE 
GRANOLLERS.

JULIOLJULIOLJULIOLJULIOL
Publicació de la revista Anella núm. 175.

dissabte 11, a les 21 hores al Parc Torras Villà: Aplec de Nit amb les cobles CIUTAT DE 
GRANOLLERS, SANT JORDI I JOVENÍVOLA.

dissabte 25, a les 19 h a la Plaça de la Caserna: ballada de santa Anna,  amb la COBLA CIUTAT DE 
GRANOLLERS.

AGOSTAGOSTAGOSTAGOST
divendres 28, a les 18.30 h a la plaça de la Porxada. Ballada de Festa Major amb la COBLA CIUTAT 
DE GRANOLLERS.

dissabte 29, a les 18.30 h a la plaça de les Hortes, ballada de Festa Major amb la COBLA DE LA 
BISBAL.

SETEMBRESETEMBRESETEMBRESETEMBRE
dissabte 5, a les 18.30 h a la plaça de la Porxada, ballada de l'onze de setembre amb la COBLA 
LLUÏSOS.

Divnedres11, a les 11 h a la plaça 11 de setembre ofrena floral.

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE
Publicació de la revista Anella núm. 176.

Diumenge 25, a les 11,30 h a la plaça de la Porxada: 44è Festival Sardanista amb la COBLA CIUTAT 
DE GRANOLLERS.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 18.600,00 € corresponents:

PROJECTE BALLADA DE SARDANES 2015
CONCEPTE DESPESA
Concurs de colles sardanistes  3.450,00 €
Aplec de nit 4.200,00 €
Festival Sardanista 1.200,00 €
Ballades de sardanes 6.600,00 €
Curset de sardanes 100,00 €
SGAE  750,00 €
Anella 1.250,00 €
Varis secretaria 1.050,00 €
TOTAL pressupost estimat despesa 18.600,00 €

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 subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del Projecte  és de 



14.000,00 €, el que representa un finançament de 75,27 % 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 l’activitatValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitatValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitatValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat    
subvencionadsubvencionadsubvencionadsubvencionad a

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

• Impremta Municipal per a l’edició del material de difusió que aquesta consideri necessari .

• Els recursos materials i humans necessaris per a la producció tècnica de la festa major entesos 
com a serveis de transport, muntatge i desmuntatge d’escenaris, taules, cadires, preses de corrent i 
d’altres elements específics que caldrà detallar en funció de l’activitat programada . 

• Contractació i assumpció dels costos de producció i emissió de tres falques de ràdio i, amb un 
període de rotació de dues setmanes per cada falca. Els drets d'aquestes produccions seran 
exclusivament per ser emeses a través de Ràdio Granollers i no podran difondre's en cap altre mitja 
de titularitat pública i/o privada. Pel que fa els costos de producció que assumirà el Servei de Cultura, 
es fixa un import màxim de 200 euros (DOS CENTS EUROS), IVA inclòs, que s'hauran d'imputar a la 
partida H431.33430.22069. 

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

-Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financi'n 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 tipògrafs 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 li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers per un import de  14.000 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

El pagament de l’import econòmic assenyalat a l’apartat anterior es farà al llarg de l’any 2015 en dos 
liquidacions parcials, un cop aprovat per la Junta de Govern i segons disponibilitat de tresoreria .
Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària al compte corrent que hagi estat 
facilitat per la mateixa entitat beneficiària de la subvenció i complimentat per l’entitat financera 
corresponent.

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 29 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'activitat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers en 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 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 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 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, nacions, 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. 

DotzèDotzèDotzèDotzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència



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

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

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

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-  Indicar a l'Associació Agrupació Sardanista de Granollers que el servei gestor de la 
subvenció atorgada serà el servei de Cultura i en concret, la persona responsable del seguiment i 
compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà el senyor Pitu Llobet, responsable de 
pogrames de Cultura.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat beneficiaria i al servei de Tresoreria .

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-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 LES BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALS    
PER A MATERIAL I LLIBRES ESCOLARS DE LPER A MATERIAL I LLIBRES ESCOLARS DE LPER A MATERIAL I LLIBRES ESCOLARS DE LPER A MATERIAL I LLIBRES ESCOLARS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA    
CONVOCATÒRIA DELS CORRESPONENTS PER AL CURSCONVOCATÒRIA DELS CORRESPONENTS PER AL CURSCONVOCATÒRIA DELS CORRESPONENTS PER AL CURSCONVOCATÒRIA DELS CORRESPONENTS PER AL CURS     2015201520152015----16161616

L'Ajuntament de Granollers convoca anualment ajuts de material i llibres escolars per tal d'afavorir a 
les famílies més desfavorides i que demostrin documentalment una situació de necessitat. Aquests 
ajuts pretenen donar suport a l'escolaritat i garantir mínimament la igualtat d'oportunitats en l'accés a 
materials de suport pedagògic.

Aquests ajuts de material i llibres van dirigits a alumnes empadronats a Granollers matriculats en 
centres públics o privats concertats d'educació infantil i primària.

L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement a la proposa d'aprovació de les bases 
reguladores dels ajuts de material i llibres de l'Ajuntament de Granollers, amb l'objecte de regir la 
convocatòria corresponent al curs escolar 2015-2016, amb l'indicació de que la despesa màxima 
prevista és de 65.000,00 €.

A l'aplicació pressupostària H461.23130.48100 hi ha crèdit suficient per atendre aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, disposa que són principis del sistema educatiu 
espanyol, entre d'altres, la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves 
condicions i circumstàncies, així com l'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats, la inclusió 
educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajudin a superar qualsevol discriminació i 
l'accessibilitat universal a l'educació, i que actuï com a element compensador de les desigualtats 
personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a les que es derivin de qualsevol 
tipus de discapacitat.

2. L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, disposa que els ens locals tenen competència pròpia en la matèria de regulació i prestació 
dels serveis d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària, entre 



d'altres.

3. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials al seu article  3.3 defineix que els serveis socials 
adrecen la seva activitat especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de 
dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat , entre d'altres.

4. La Llei 12/2007 al seu article 4.a) descriu com a objectiu de les polítiques socials la detecció de 
necessitats socials i al seu article 4.e) l'afavoriment de la igualtat per eliminar discriminacions per 
circumstàncies socials arbitràries. I finalment al seu article 4.k) descriu la importància de lluitar 
contra l'estigmatització dels col·lectius desfavorits .

5. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis, entre 
d'altres, complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que són el primer nivell del sistema 
públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social .

6. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix com a principi rector del 
sistema educatiu la universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de 
tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics . 

7. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya, en les qüestions relatives al procediment 
administratiu.

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 les bases reguladores dels ajuts per a llibres i material escolar de l'Ajuntament de 
Granollers i la convocatòria corresponent per al curs  2015-2016, el text íntegre de les quals és:

""""ArticleArticleArticleArticle     1111....    Marc legalMarc legalMarc legalMarc legal     

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, disposa que són principis del sistema educatiu espanyol, 
entre d'altres, la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i 
circumstàncies, així com l'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats, la inclusió educativa, la igualtat de 
drets i oportunitats que ajudin a superar qualsevol discriminació i l'accessibilitat universal a l'educació, i que 
actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb 
especial atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat .

L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
disposa que els ens locals tenen competència pròpia en la matèria de regulació i prestació dels serveis 
d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d 'assistència primària, entre d'altres.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials al seu article 3.3 defineix que els serveis socials adrecen la 
seva activitat especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social 
i econòmic i de situacions de vulnerabilitat , entre d'altres.

La Llei 12/2007 al seu article 4.a) descriu com a objectiu de les polítiques socials la detecció de necessitats 
socials i al seu article 4.e) l'afavoriment de la igualtat per eliminar discriminacions per circumstàncies socials 
arbitràries. I finalment al seu article 4.k) descriu la importància de lluitar contra l'estigmatització dels 
col·lectius desfavorits.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis, entre d'altres, 
complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que són el primer nivell del sistema públic de serveis 
socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social .

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix com a principi rector del sistema educatiu 
la universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada 
en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics . 

ArticleArticleArticleArticle     2222....    ObjecteObjecteObjecteObjecte

L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts de material i llibres als alumnes 



empadronats a Granollers matriculats en centres públics o privats concertats que cursin educació infantil i 
primària, i  que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i /o econòmiques. 
ArticleArticleArticleArticle     3333....    Persones beneficiàriesPersones beneficiàriesPersones beneficiàriesPersones beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiaris dels ajuts de material i llibres els alumnes empadronats a Granollers matriculats en 
centres públics o en centres privats concertats, que cursin educació infantil i primària i es trobin en una 
especial situació familiar amb necessitats socials i /o econòmiques.

3.2 Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades 
temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries .

ArticleArticleArticleArticle     4444....    RequisitsRequisitsRequisitsRequisits

4.1 A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l'article 3, per poder rebre l'ajut 
cal:

a) Presentar la sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació que sigui 
procedent en funció de cada cas, prevista a l'article 8 d'aquestes bases, en els terminis i la forma 
establerts en aquesta convocatòria .

b) L'alumne/a ha d'estar empadronat a Granollers.
c) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l’indicador de renda de 

suficiència de Catalunya actual, és a dir, 569,12 euros mensuals. 

Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d'aquestes 
circumstàncies pot comportar la revocació de l 'ajut, d'acord amb les previsions de l 'article 13.

4.2 Tanmateix, en casos excepcionals, l'Ajuntament podrà atorgar l'ajut de material i llibres malgrat no es 
compleixin els requisits a què es fa referència en l 'apartat anterior, quan els Serveis Socials així ho considerin 
i ho proposin, mitjançant la presentació d'un informe social motivat. 

ArticleArticleArticleArticle     5555....    Renda de la unitat familiarRenda de la unitat familiarRenda de la unitat familiarRenda de la unitat familiar

5.1 Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar

Per membre de la unitat familiar, concretament, es tindran en compte els ingressos dels progenitors , si escau, 
els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda i protecció de les 
persones beneficiàries i els germans dels beneficiaris majors de 16 anys, que constin en el certificat de 
convivència aportat d'acord amb les previsions de l 'article 8. 

En tot cas es consideraran membres computables de la unitat familiar ambdós progenitors encara que un 
d'ells no consti en el certificat municipal de convivència , excepte que s'acrediti la seva situació familiar.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no 
convisqui amb l'alumne pel qual es sol·licita l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre 
computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà 
dins el còmput de la renda familiar. 

En cas d’acreditació de violència masclista, només es tindrà en compte la renda o ingressos personals de 
que disposi la dona víctima d'aquesta violència. 

5.2 Càlcul de la renda de la unitat familiar

La renda neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total dels ingressos nets percebuts 
per la unitat familiar anual entre 14, o en el seu cas, quan els ingressos s'acreditin mitjançant fulls de salari o 
altres documents, els ingressos nets percebuts durant els últims 6 mesos, dividits entre set. Nogensmenys, 
pel cas que s'acrediti, a la renda neta mensual de la unitat familiar s'hi pot restar fins a un màxim de sis-cents 
euros en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l'habitatge on resideix la 
persona beneficiària.

La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el quocient de la divisió entre la renda neta 
mensual de la unitat familiar i el nombre de membres de la unitat familiar .

ArticleArticleArticleArticle     6666....    Convocatòria i import dels ajutsConvocatòria i import dels ajutsConvocatòria i import dels ajutsConvocatòria i import dels ajuts

6.1 Per al curs escolar 2015-2016, el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de material escolar i 
llibres s'inicia el dia 20 d'abril i finalitza el 30 d'abril de 2015.

6.2 Els imports màxims dels ajuts de material escolar i llibres són els següents :



a) 30 € de material per alumne i curs en educació INFANTIL .
b) 60 € de llibres i 20 € de material per alumne i curs en educació PRIMÀRIA.

6.3 L'Ajuntament promocionarà la socialització de llibres per tal de facilitar un ús racional del material escolar 
i cercar al màxim fórmules que redueixin el cost dels llibres escolars per les famílies .

Els beneficiaris de les escoles Fàtima, Pau Vila, Lledoner, Ponent, Granullarius, Mestres Montaña, Joan 
Solans, Pereanton, Ferrer i Guàrdia, Salvador Espriu i Joan Miró, les quals segueixen el programa de 
socialització de llibres, rebran l’import dels llibres directament a la seva escola .

Els beneficiaris de la resta d’escoles hauran de recollir el val de llibres durant el mes d’agost als serveis 
socials ubicats al carrer del Portalet, 4, 3a planta, que podrà ser utilitzat únicament per comprar llibres a 
qualsevol llibreria de Granollers que vulgui acollir -se i complir els criteris establerts per l 'Ajuntament.

Els casos singulars que no s'adaptin a cap d'aquestes característiques seran valorats individualment i es    
cercaran les solucions més adequades . 

6.4 L'import dels ajuts de material i llibres per al curs escolar 2015-2016 anirà a càrrec de l'aplicació 
H461.23130.48100 del pressupost de despeses de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2015, amb una 
dotació màxima de 65.000 €, i sense necessitat d'esgotar aquesta despesa màxima autoritzada .

ArticleArticleArticleArticle     7777....    Sol·licitudSol·licitudSol·licitudSol·licitud

7.1 La sol·licitud s'obté i es presenta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situat al c/ Sant Josep, 7 planta 
baixa, en horari d'atenció al públic. Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat, juntament amb la 
documentació que acredita les circumstàncies que s'al·leguen. S'adjunta el model de sol·licitud normalitzat 
com a annex 1 d'aquestes Bases.

7.2 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

7.3 En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases serà disponible en el web de 
l'Ajuntament de Granollers a l'adreça: www.granollers.cat.

ArticleArticleArticleArticle     8888....    DocumentacióDocumentacióDocumentacióDocumentació

A les sol·licituds cal adjuntar la documentació següent, mitjançant fotocòpia i aportant l'original per a la seva 
comprovació en el moment de registrar la sol·licitud :

8.1 Documentació identificativa obligatòria:

a) NIF/NIE o passaport del sol·licitant i de la persona beneficiària. En el cas de no disposar-se, certificat 
de naixement o llibre de família on consti la filiació.
b) Certificat municipal de convivència.
c) En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari , documentació acreditativa d'aquest fet.

8.2 Documentació econòmica obligatòria:

Dels membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar :

a) En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 
mesos, on constin els ingressos percebuts .
b) En el cas de treballadors autònoms, les dues darreres declaracions trimestrals  (model 130 o 131).
c) Si és el cas, el conveni o la sentència de separació legal o divorci .
d) En cas de persones en situació d'atur, certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat en 
què consti si es percep la prestació d 'atur i la seva quantia.
e) En cas de persones perceptores de la renda mínima d 'inserció, el certificat acreditatiu actualitzat .
f) En cas de pensionistes, certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia 
actualitzada.
g) En cas de no acreditar cap tipus d'ingrés econòmic, informe de vida laboral actualitzat emès per la 
Seguretat Social.
h) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos .

8.3 Documentació complementària conforme allò establert a l 'article 16 de les base.

a) Si és el cas, el títol de família nombrosa i/o el títol de família monoparental vigents expedit per 



l'organisme competent.
b) Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la 
Infància i l'Adolescència.
c) En cas d'estar rebent suport social als serveis socials municipals, cal indicar-ho a la sol·licitud al lloc 
indicat per fer-ho.
d) En cas de rebre intervenció especialitzada d 'algun membre de la unitat familiar, informe acreditatiu.
e) En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat familiar, o 
invalidesa, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau .
f) En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que 
ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties 

degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent .
g) En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de 
dependència. En cas de no haver-la rebut, la sol·licitud i l'informe mèdic corresponent.
h) En cas de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa d'acord amb les 

previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril.
i) El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el 
cas.

L'omissió de presentació de la documentació complementària suposa la no acreditació de la situació 
respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l 'ajut.

L'Ajuntament de Granollers es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la 
seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la documentació descrita 
en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats . 

ArticleArticleArticleArticle     9999....    Criteris dCriteris dCriteris dCriteris d ''''adjudicacióadjudicacióadjudicacióadjudicació

9.1 Els ajuts de material escolar i llibres s'atorgaran:

1) Segons la puntuació obtinguda de l 'aplicació del barem descrit en aquestes bases .
2) Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes .
3) Adjudicant-se els ajuts a trams sencers de puntuació .
4) La nota de tall s'assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària . 
5) Cas que el crèdit pressupostari màxim previst fos insuficient per cobrir un nou tram, però l'òrgan gestor 
decidís ampliar els ajuts a un major nombre de sol·licituds, s'atorgaran ajuts sense necessitat de cobrir la 
totalitat del tram, seguint com a criteri de prioritat el rigorós ordre de registre d 'entrada de les sol·licituds. 

9.2 Els ajuts s'atorgaran sense necessitat d 'esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada .

ArticleArticleArticleArticle     10101010....    TramitacióTramitacióTramitacióTramitació

10.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa , l'Ajuntament les revisarà.

10.2 Les sol·licituds presentades fora de termini no seran baremades .

10.3 L'Ajuntament valorarà, de conformitat als barems establerts a l'article 16 o bé mitjançant informe motivat 
previst en l'article 4.2, les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits fixats en 
aquestes bases.

La documentació identificativa i econòmica indicada a l'article 8.1 i 8.2 és preceptiva i es considera 
imprescindible per a poder valorar la sol·licitud. 

10.4 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases, l'Ajuntament requerirà a la 
persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents 
preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el 
que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

10.5 El servei gestor proposarà a la Junta de Govern Local l'atorgament dels ajuts de material i llibres, 
d'acord amb allò que estableixen aquestes bases . 

10.6 El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de finalització del termini 
de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i publicat resolució expressa, la 
sol·licitud s'entendrà desestimada.

10.7 L'Ajuntament de Granollers publicarà en el tauler d'edictes electrònic municipal la llista dels ajuts 
atorgats i denegats, sense perjudici de fer la difusió corresponent al web i al tauler d'anuncis de Serveis 
Socials. Aquesta publicació es realitzarà preservant la identitat dels beneficiaris i en substitució de la 



notificació individual, comptant amb els mateixos efectes que aquesta .

10.8 Els vals de llibres es recolliran al c/ Portalet, 4, 3a planta, a partir del mes d'agost, i el termini màxim de 
recollida serà el dia 15 d'octubre de 2015.

ArticleArticleArticleArticle     11111111....    RecursosRecursosRecursosRecursos     

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació 
en el taulell d'anuncis de l'atorgament o denegació de l 'ajut. 

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des del 
dia següent de la publicació en el taulell d 'anuncis de la resolució.

ArticleArticleArticleArticle     12121212....        Canvis dCanvis dCanvis dCanvis d ''''escolaritzacióescolaritzacióescolaritzacióescolarització

Un cop resolta la convocatòria, si es produeix un canvi de centre escolar, la persona beneficiària podrà fer ús 
d'aquest ajut al nou centre escolar on s'escolaritzi, sempre i quan no s'hagi gaudit amb anterioritat i concorrin 
els requisits establerts a aquestes bases .   

Serà el  centre escolar qui comunicarà els canvis d'escolarització a Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Granollers.

ArticleArticleArticleArticle     13131313....    Revocacions i renúnciesRevocacions i renúnciesRevocacions i renúnciesRevocacions i renúncies

13.1 L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les dades aportades per 
a l’obtenció de l’ajut, podent-se procedir a la seva revocació, d'ofici o a instància de part, en el cas 
d'incompliment total o parcial dels requisits, les condicions, les finalitats o qualsevol altre incompliment de la 
concessió de l'ajut.

13.2 Pel desistiment i renúncia dels ajuts són d’aplicació els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú .

ArticleArticleArticleArticle     14141414....    JustificacióJustificacióJustificacióJustificació

14.1 Justificació dels ajuts de llibres:

Abans del 30 d'octubre de 2015, els centres escolars que portin a terme el programa de socialització de 
llibres hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situat al c/ Sant Josep, 7 planta baixa de 
l'Ajuntament de Granollers, en horari d'atenció al públic, la justificació dels ajuts de llibres, que es farà amb la 
presentació de dos documents:

a) La documentació que anomenem “justificativa”, és una graella que ha d'omplir l'escola, on ha de 
respondre si ha gaudit o no l'ajut de llibres per cada alumne/a. Serveis Socials de l'Ajuntament de 

Granollers facilitarà a cada escola aquest document .

b) El document que anomenem “cartes pares”, és un document que ha de signar els pares on fan constar 
que han gaudit l'ajut de llibres. Serveis Socials de l' Ajuntament de Granollers facilitarà a cada escola 
aquest document.

Abans del 30 d'octubre de 2015, les llibreries de Granollers o centres escolars /AMPA que disposin d'algun val 
per als llibres escolars pel curs 2015-2016 de Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers, hauran de 
presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situat al c/ Sant Josep, 7 planta baixa de l'Ajuntament de 
Granollers, en horari d'atenció al públic, els vals originals juntament amb el document annex  2 que s'adjunta a 
aquestes Bases, degudament emplenat.

14.2 Justificació dels ajuts de material :

Abans del 30 d'octubre de 2015, els centres escolars/AMPA hauran de presentar la justificació conforme han 
realitzat els corresponents descomptes dels imports dels ajuts a cada persona beneficiària. Aquesta 
justificació es farà mitjançant la signatura i segell de l'escola a un llistat que proporcionarà el Servei de 
Serveis Socials a cada centre escolar .

ArticleArticleArticleArticle     15151515....    PagamentPagamentPagamentPagament

L'Ajuntament de Granollers transferirà al compte corrent que designi el centre escolar/AMPA o llibreria de 
Granollers l'import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries, prèvia justificació de l'ús dels ajuts 
conforme el disposat a l'article anterior, essent responsables de notificar qualsevol canvi de número de 



compte bancari que pugui afectar al pagament d 'aquests ajuts.

ArticleArticleArticleArticle     16161616....    BaremBaremBaremBarem

Els barems de puntuació són els següents :

16.1 Situació econòmica: fins a 6 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent : 

a) Igual o inferior a 227,64 € mensuals/persona: 6 punts 
b) Més de 227,64 € i igual o inferior a 369,01 € mensuals/persona: 3 punts 
c) Igual o superior a 369,02 € mensuals/persona: 0 punts

16.2 Composició de la unitat familiar: fins a 3 punts 

La puntuació es distribuirà de la manera següent : 

a) Condició de monoparental: 1 punt 
b) Existència d'infants en acolliment en la unitat familiar: 1 punt
c) Qualificació de família nombrosa: 1 punt

16.3 Valoració d’aspectes socials: 3 punts 

Els tres punts s’assoliran amb la concurrència, com a mínim, d'una de les circumstàncies següents, 
acreditades pel servei competent: 

a) Intervenció del servei especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), on s’indiqui la data 
d’inici de la intervenció o del tractament .

b) En cas de rebre suport social pels serveis socials municipals i d'haver-ho indicat a la sol·licitud, l'equip 
gestor consultarà l'equip social referent de cada cas. Només s'obtindrà puntuació en els casos on hi hagi 
un seguiment intensiu i/o aplicació d'un pla de treball. 

16.4 Valoració d'aspectes de salut: 2 punts 

Els dos punts s’assoliran amb la presentació, com a mínim, d’un dels documents següents, respecte de la 
unitat familiar:

a) Certificat o resolució de disminució o discapacitat amb un grau igual o superior al  33%.
b) Certificat o resolució d’invalidesa. 
c) Resolució de dependència i grau.
d) Informe mèdic o altre document que acrediti una malaltia greu, dels darrers sis mesos anteriors a la 
convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació 

acreditativa serà indiferent. 
e) Informe mèdic d'algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents, 
Servei d’estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o serveis equivalents.
f) Informe de seguiment/tractament al CAS (Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències).

16.5 Violència masclista: 1 punt 

Caldrà acreditar la situació de violència masclista mitjançant la presentació, com a mínim, d’un dels 
documents següents: 

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la 
dona ha patit alguna de les formes d'aquesta violència. 
b) L'ordre de protecció vigent. 
c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social . 

En absència d'algun dels mitjans establerts anteriorment, són mitjans específics d'identificació de les 
situacions de violència masclista, sempre que expressin l'existència d'indicis que una dona l'ha patida o està 
en risc versemblant de patir-la: 

a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció , seguretat o d'assegurament vigent. 
b) L'atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna 
manifestació de violència masclista. 
c) L'informe del Ministeri Fiscal. 
d) L'informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, en el qual consti que 



la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió masclista . 
e) L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions de violència masclista. Es 
reconeix aquesta capacitat als serveis socials d'atenció primària, als serveis d'acolliment i recuperació, 
als serveis d'intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de 
seguretat. 
f) L'informe de l'Institut Català de les Dones. 
g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal . 

ArticleArticleArticleArticle     17171717....    Protecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dades

Les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquestes bases reguladores i de les següents 
convocatòries es tractaran d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa , aprovat mitjançant el Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre."

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar els models de sol·licitud d'ajuts de material i llibres (annex 1) i de gestió dels vals de 
llibres pel curs 2015-2016 (annex 2).

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Autoritzar la despesa màxima en concepte d'ajuts de material i llibres en el marc d'aquesta 
convocatòria per un import de 65.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
2015/H461.23130.48100.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Publicar en el taulell d'edictes electrònic municipal un anunci del contingut de les presents 
bases i de la convocatòria, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la pàgina web de 
l'Ajuntament de Granollers i a la premsa local.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat 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
 

22222222).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DELS CRITERIS QUE HAN DE REGIR LESAPROVACIÓ DELS CRITERIS QUE HAN DE REGIR LESAPROVACIÓ DELS CRITERIS QUE HAN DE REGIR LESAPROVACIÓ DELS CRITERIS QUE HAN DE REGIR LES    
CONDICIONS DCONDICIONS DCONDICIONS DCONDICIONS D''''ACCÉS AL PROGRAMA DACCÉS AL PROGRAMA DACCÉS AL PROGRAMA DACCÉS AL PROGRAMA D''''ARRANJAMENT DARRANJAMENT DARRANJAMENT DARRANJAMENT D''''HABITATGES PER A LESHABITATGES PER A LESHABITATGES PER A LESHABITATGES PER A LES    
PERSONES GRANS PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL PERÍODEPERSONES GRANS PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL PERÍODEPERSONES GRANS PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL PERÍODEPERSONES GRANS PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL PERÍODE    2014201420142014––––
2015201520152015    EN EL MUNICIPI DE GRANOLLERSEN EL MUNICIPI DE GRANOLLERSEN EL MUNICIPI DE GRANOLLERSEN EL MUNICIPI DE GRANOLLERS

1. La necessitat social derivada de l'envelliment de la població unida a un nou marc normatiu que 
fomenta el suport a l'autonomia personal i atenció a la dependència requereix dur a terme solucions 
dirigides al col·lectiu de la gent gran. Aquest col·lectiu esdevé un grup d'alt risc social, ja que en molts 
casos disposa d'escassos recursos, els seus membres tenen una major dependència i un major grau 
de cronicitat en termes de salut. A més, es tracta de persones que resideixen majoritàriament soles o 
en nuclis de convivència formats per persones grans i en habitatges poc adaptats i amb barreres que 
impedeixen o dificulten l'autonomia personal.

2. La Diputació de Barcelona va promoure al llarg dels anys 2009-2010 i 2012-2013 el Programa 
d'arranjaments d'habitatges per a persones grans, i l'Ajuntament de Granollers va participar en totes 
aquestes edicions.

3. El Programa d'arranjaments d'habitatges per a persones grans consisteix en facilitar reformes 
bàsiques ens els habitatges, tant de lloguer com de propietat, de les persones més vulnerables, per tal 
de garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, afavorint l'accessibilitat i les 
condicions de vida de la persona dins de la seva llar. Es tracta de petites reformes perquè el 
beneficiari gaudeixi d'autonomia i qualitat de vida en el seu domicili .

4. Enguany, la Diputació ha promogut novament una reedició del programa pel període 2014–2015, 
que l'Ajuntament de Granollers ha acordat participar-hi, mitjançant acord de la Junta de Govern Local 
de data 27 de maig de 2014, amb indicació que abans de l'inici de les execucions dels arranjaments, 
l'Ajuntament aprovarà per acord de la Junta de Govern Local els criteris d'accés a l'esmentat 



programa en el municipi de Granollers, així com dels criteris de copagament establerts .

5. D'acord amb les bases de participació dels ens locals de la província de Barcelona a l'esmentat 
Programa, aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 19 de desembre de 
2013, correspon als ens locals, entre d'altres, participar amb un 20% en el finançament de les obres 
d'arranjaments que s'executin al seu municipi. 

6. En funció del nombre d'habitants majors de 65 anys segons les dades del padró municipal de l'any 
2014, la Diputació de Barcelona ha preassignat al municipi de Granollers 16 arranjaments pel període 
2014-2015. 

7. Segons les estimacions fetes per la Diputació de Barcelona, el cost mitjà per intervenció és de 
1.700,00 €/arranjament, essent el cost mitjà per l'Ajuntament de 340,00 €/arranjament (1/5), equivalent 
al 20% en el seu finançament. Per la qual cosa, en virtut de la preassignació inicial de  16 arranjaments 
al nostre municipi, el cost estimat per a l'Ajuntament és de 5.440,00 €.

8. A l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2014, pel qual s'aprova la participació de 
l'Ajuntament a l'esmentat Programa, es va declarar la plurianulaitat d'aquesta despesa, a disposar un 
cop l'Ajuntament tingui coneixement de l'empresa executora de les obres, contractada per la 
Diputació, d'acord amb el desglòs següent:

En l'exercici pressupostari de l'any 2014 un import de 1.360,00 €, amb càrrec a l'aplicació a.
H461.23320.48000, per a finançar les execucions de 4 arranjament previstes per l'any 2014, 
equivalent al 25% dels arranjaments preassigants (A 201400033168).

En l'exercici pressupostari de l'any 2015 un import de 4.080,00 €, amb càrrec a l'aplicació b.
H461.23320.48000, condicionat a l'habilitació de crèdit adequat i suficient, per a finançar la 
resta dels arranjaments preassigants (AFUT 201400033182).

9. La Diputació de Barcelona ha comunicat a l'Ajuntament que l'empresa contractada per a l'execució 
de les obres de rehabilitació i adaptació funcional als habitatges en el marc del present programa ha 
estat Vialitat i Serveis, S.L.U, amb NIF B64311913.

10. En data 23 de març de 2015, el tècnic municipal referent del programa emet un informe en el que 
fa constar el següent:

- Que un cop establert els criteris per a l'accés al referit Programa d'arranjament d'habitatges per a les 
persones grans pel període 2014–2015 en el municipi, així com dels criteris de copagament fixats com 
a mecanisme de participació de les persones beneficiàries en el finançament del programa, es 
considera procedent la seva aprovació per l'òrgan competent, d'acord amb la previsió establerta a 
l'acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2014, d'aprovació de la participació de 
l'Ajuntament a l'esmentat Programa. 

- Que es disposi a favor de l'empresa Vialitat i Serveis, S.L.U, amb NIF B64311913, la despesa 
prèviament autoritzada, per un import màxim de 5.440,00 €, degut a que és l'empresa contractada per 
la Diputació de Barcelona per dur a terme l'execució dels arranjaments en el marc d'aquest Programa, 
amb indicació de que els 4 arranjaments previstos d'executar durant l'any 2014 no es van realitzar, i 
que tots els arranjaments assignats al municipi s 'executaran durant l'any 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, al seu article 3.3, defineix que els serveis socials 
adrecen la seva activitat especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de 
dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat , entre d'altres.

2. Les bases de participació en el Programa d'arranjament d'habitatges per a les persones grans de la 
província de Barcelona, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 
dia 19 de desembre de 2013, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de 
gener de 2014, que regulen i fixen els criteris i el procediment de participació dels ens locals al referit 
programa.



3. Les bases d'execució del pressupost 2015, aprovat definitivament en sessió plenària de 27 de 
gener de 2015, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29 de gener de 2015, en 
quan a la gestió pressupostària de la despesa.

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 els criteris que han de regir les condicions d'accés al Programa d'arranjament 
d'habitatges per a les persones grans promogut per la Diputació de Barcelona pel període 2014-2015, 
d'aplicació en el municipi de Granollers , el text íntegre dels qual és el següent:

"Criteris que han de regir les condicions d'accés a l Programa d'arranjament d’habitatges per a persones  
grans promogut per la Diputació de Barcelona per al  període 2014-2015 en el municipi de Granollers

1. Antecedents

La necessitat social derivada de l'envelliment de la població unida a un nou marc normatiu que fomenta el 
suport a l'autonomia personal i atenció a la dependència requereix dur a terme solucions dirigides al col·lectiu 
de la gent gran. Aquest col·lectiu esdevé un grup d'alt risc social, ja que en molts casos disposa d'escassos 
recursos, els seus membres tenen una major dependència i un major grau de cronicitat en termes de salut. A 
més, es tracta de persones que resideixen majoritàriament soles o en nuclis de convivència formats per 
persones grans i en habitatges poc adaptats i amb barreres que impedeixen o dificulten l'autonomia personal.

La Diputació de Barcelona va promoure al llarg dels anys 2009-2010 i 2012-2013 el Programa d'arranjaments 
d'habitatges per a persones grans, i l'Ajuntament de Granollers va participar en totes aquestes edicions.

El Programa d'arranjaments d'habitatges per a persones grans consisteix en facilitar reformes bàsiques ens els 
habitatges, tant de lloguer com de propietat, de les persones més vulnerables, per tal de garantir les condicions 
de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, afavorint l'accessibilitat i les condicions de vida de la persona dins 
de la seva llar. Es tracta de petites reformes perquè el beneficiari gaudeixi d'autonomia i qualitat de vida en el 
seu domicili.

Enguany, la Diputació ha promogut novament una reedició del programa pel període 2014–2015, que 
l'Ajuntament de Granollers ha acordat participar-hi, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 de 
maig de 2014, amb indicació que abans de l'inici de les execucions dels arranjaments, l'Ajuntament aprovarà 
per acord de la Junta de Govern Local els criteris d'accés a l'esmentat programa en el municipi de Granollers.

En funció del nombre d'habitants majors de 65 anys segons les dades del padró municipal de l'any 2014, la 
Diputació de Barcelona ha preassignat al municipi de Granollers 16 arranjaments pel període 2014-2015.

Les bases de participació en el Programa d'arranjament d'habitatges per a les persones grans de la província 
de Barcelona, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el dia 19 de desembre 
de 2013, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 14 de gener de 2014, regulen i fixen els 
criteris i el procediment de participació dels ens locals al referit programa.

De conformitat amb aquestes bases, s'estableixen aquests criteris per a determinar les condicions d'accés a 
l'esmentat Programa en el municipi pel període 2014-2015, així com dels criteris de copagament fixats com a 
mecanisme de participació de les persones beneficiàries en el finançament del programa.

2. Objecte

Aquests criteris tenen per objecte la regulació de les condicions d’accés al Programa d’Arranjaments 
d’Habitatges per a  persones grans de la Diputació de Barcelona en el Municipi de Granollers pel període 
2014-2015.

És condició per accedir-hi tenir l'habitatge habitual on es vol realitzar la intervenció a Granollers, i estar-hi 
empadronat. 

3. Finalitat

La finalitat del Programa d'Arranjaments és garantir les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene i 
habitabilitat mínimes mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d'ajudes tècniques a 
l'habitatge, tant de lloguer com de propietat, de les persones grans mes vulnerables. Es tracta, per tant, de 
petites reformes perquè la persona beneficiària gaudeixi d'autonomia i qualitat de vida en el seu domicili, 
consistents en: 



 a) Arranjaments de banys:  substitució de la banyera per plat de dutxa, canvis pica de lavabo, tassa de 
vàter, aixetes, agafadors i barana basculant. Instal·lació d'escalfadors elèctrics. 
 b) Arranjaments en cuines:  pica, aixetes, campana extractora, substitució de cuina de gas per cuina 
elèctrica (prioritàriament per a persones en procés de demència) 
 c) Arranjaments generals : adaptació de portes i manetes, petites rampes,... 

4. Persones beneficiàries

Poden optar al programa Arranjaments les persones físiques més grans de 65 anys que tenen condició 
d’habitants de Granollers, extrem que s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Padró Municipal, i preferentment 
aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions:

 a) Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària.
 b) Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat i/o estiguin en situació de dependència.
 c) Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

De forma excepcional, i prèvia valoració tècnica, podran ser persones beneficiàries del programa les persones 
menors de 65 anys amb risc social i dependència.

Quedaran exclosos aquells casos en que la intervenció que tècnicament es pugui realitzar al domicili no sigui 
adequada a les necessitats del sol·licitant (per exemple, quan no es pugui realitzar una dutxa arran de terra i 
aquesta sigui la intervenció adequada a les necessitats de la persona usuària).

5. Finançament i crèdit pressupostari

D'acord amb les bases de participació dels ens locals de la província de Barcelona a l'esmentat Programa, 
correspon als ens locals participar amb un 20% en el finançament de les obres d'arranjaments que s'executin al 
seu municipi, existint la possibilitat d'establir mecanismes de copagament com a participació de les persones 
beneficiàries en el finançament del programa.

D'acord amb el nombre d'habitants majors de 65 anys segons les dades del padró municipal de l'any 2014, la 
Diputació de Barcelona ha preassignat al municipi de Granollers 16 arranjaments pel període 2014-2015. No 
obstant, la Diputació podrà ampliar l'assignació final dels arranjaments assignats al municipi vistes les 
demandes rebudes pels ens locals i fins a l'esgotament del crèdit pressupostari que disposa per a l'execució del 
programa.
 
Segons les estimacions fetes per la Diputació de Barcelona, el cost mitjà per intervenció és de 1.700,00 €/
arranjament, essent el cost mitjà per l'Ajuntament de 340,00 €/arranjament (1/5), equivalent al 20% en el seu 
finançament. Per la qual cosa, en virtut de la preassignació inicial de 16 arranjaments al nostre municipi, el cost 
estimat per a l'Ajuntament és de 5.440,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària H461.23150.48000. 

Aquests costos són estimats perquè depenen del preu que hagin ofertat les empreses contractades per la 
Diputació de Barcelona per a l'execució de les obres.

En el cas que la Diputació de Barcelona ofereixi una ampliació del nombre d'arranjaments preassignats al 
municipi, l'Ajuntament estudiarà la possibilitat de realitzar aquests arranjaments, subjecte a l'existència de crèdit 
pressupostari disponible.

Per altra banda, en el cas que el cost dels arranjaments resulti inferior al màxim autoritzat d'acord amb el 
nombre d'arranjaments assignats, s'estudiarà la possibilitat de realitzar algun arranjament més fins a esgotar 
aquest crèdit, si la Diputació de Barcelona ho autoritza prèviament. 

6. Gestió del Programa

Aquest Programa és prestat per una empresa que s'encarrega de la direcció facultativa de les obres i per unes 
empreses que s'encarreguen de l'execució de les obres, contractades per l'Àrea d'Atenció de les Persones de 
la Diputació de Barcelona.

D'acord amb les bases promogudes per la Diputació de Barcelona, un cop formalitzada la participació al 
Programa, li correspon a l'Ajuntament, entre d'altres:

• Identificar les persones beneficiàries dels arranjaments des dels Serveis Socials municipals.
• Verificar la documentació que acredita la condició de beneficiari dels arranjaments.
• Informar a les persones beneficiàries del programa sobre les característiques del programa i els 
requeriments de participació.
• Vetllar per la garantia d'un compromís ferm per part de la persona beneficiària a participar en el programa.



• Assistir a la visita inicial de valoració al domicili de la persona i en aquelles que els serveis socials 
municipals estimin convenients.
• Autoritzar els pressupostos de les intervencions a l'empresa de direcció facultativa.
• Comunicar a l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona les baixes que es produeixin al 
programa.

7. Desenvolupament del Programa

A. Identificació de les persones beneficiàries

Els tècnics del Centre per a l'autonomia personal Sírius de l'Ajuntament, en coordinació amb els tècnics de les 
àrees bàsiques dels serveis socials municipals, faran la identificació de les persones beneficiaries. 

Durant aquest procés es farà una visita al domicili per comprovar la necessitat, informar sobre les 
característiques del programa, valorar la possible actuació i recollir les dades socio-econòmiques de la unitat de 
convivència.

La identificació de les persones beneficiaries es basarà en els criteris que marca la Diputació de Barcelona en 
les Bases del programa. No obstant, l'Ajuntament de Granollers prioritzarà entre els possibles candidats a ser 
persona beneficiària en funció al següents criteris de priorització:

 a) El grau de dificultat per a realitzar les activitats de la vida diària.
 b) El nivell econòmic de la persona beneficiaria i el seu nucli de convivència, si s'escau, conforme les dades 
socio-econòmiques recollides.
 c) La situació de risc d'exclusió social.

Excepcionalment, i mitjançant coordinació amb el treballador social de l'EBASP, es podrà donar prioritat a 
l'atenció de les persones o famílies que es trobin en situació de necessitat social i que no disposin de recursos 
per fer front a la totalitat de la despesa que el servei requereix.

Un cop identificades les persones beneficiàries, l'Ajuntament traslladarà a la Diputació les demandes 
individualitzades, d'acord amb les instruccions i els terminis que l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació 
determini.

B. Valoració de l'Arranjament

Els tècnics de les empreses que portaran a terme les obres d'arranjament, conjuntament amb els tècnics 
municipals del Sírius, realitzaran una visita al domicili de les persones beneficiàries per fer la valoració de 
l'actuació a realitzar. 

En aquesta fase es facilitarà a la persona beneficiària la documentació necessària per acollir-se al programa: a) 
model normalitzat de sol·licitud; b) formulari de dades bancàries; i c) document de compromís ferm per part de 
la persona beneficiària a participar en el programa, subjecte als requeriments del programa i als criteris de 
copagament establerts pel municipi com a mecanisme de participació de la persona usuària en el finançament 
del programa.

C. Autorització de les actuacions

A l'Ajuntament, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, els hi correspon autoritzar els arranjaments 
proposats, mitjançant l'autorització dels pressupostos presentats per l'empresa que s'encarrega de la direcció 
facultativa.

En aquest fase els tècnics municipals del Sírius informaran a les persones beneficiàries del cost que haurien 
d'efectuar en concepte copagament per tal de complimentar i presentar la documentació necessària per 
acollir-se al programa a la Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Granollers, al C. Sant Josep, 7, si és 
el cas.

Un cop rebuda i comprovada aquesta documentació, els tècnics municipals del Sírius autoritzaran els 
pressupostos de cada actuació a través de la plataforma telemàtica de gestió que la Diputació de Barcelona ha 
facilitat als ajuntaments acollits al Programa.

D. Execució i validació dels arranjaments

L'empresa encarregada de l'execució de les obres és la que durà a terme els arranjaments, amb la participació 
de l'empresa de direcció facultativa.

Un cop finalitzats els arranjaments es programarà amb els tècnics municipals del Sírius unes visites als domicilis 



per comprovar el resultat final i validar les actuacions.

L'empresa de direcció facultativa lliurarà a l'Ajuntament i a la Diputació de Barcelona una Acta de comprovació i 
conformació final dels arranjaments, que certificarà la finalització de les obres.

En aquesta fase, un cop certificada la finalització de les obres, es formularà proposta de resolució amb 
indicació de l'aportació econòmica a satisfer per l'usuari d'acord amb els mecanismes de copagament 
establerts, si s'escau.

E. Pagament de l'actuació

D'acord amb els criteris de participació dels ens locals al programa, li correspon a l'Ajuntament participar amb 
un 20% en el finançament de les obres d'arranjaments que s'executin en el municipi, per la qual cosa l'empresa 
d'obres presentarà a nom de l'Ajuntament una factura corresponent al 20% del cost dels arranjaments realitzats 
en el marc d'aquest programa. En cap cas les factures d'obres podran ser presentades a nom de la persona 
beneficiària del programa.

8. Copagament . Criteris per determinar l 'aportació econòmica de les persones beneficiàries

Les bases promogudes per la Diputació de Barcelona de participació dels ens locals al programa 
contemplen la possibilitat de que els municipis participants puguin establir mecanismes de copagament com a 
participació de les persones beneficiàries en el finançament dels costos municipals al programa. 

La contribució econòmica de l’usuari estarà en funció dels ingressos, pensions, rendes i estalvis, de la seva 
unitat de convivència, composta per les persones que consten empadronades al domicili objecte de la 
intervenció. Cas que al domicili objecte de la intervenció/actuació hi consti inscrita mitjançant empadronament 
una persona que presti serveis d'assistència a domicili, i sempre que aquesta persona resideixi al domicili com 
a contraprestació de serveis a l'usuari/beneficiari del programa, els ingressos percebuts per aquest/a 
prestador/a de serveis quedaran exclosos a efectes de l'estudi econòmic per calcular el copagament.

Les quotes a abonar pels usuaris del Programa d'arranjaments d'habitatges per a la gent gran vénen donades 
pel resultat d’aplicar l’escala en funció de la renda disponible mensual (RD) de la persona usuària o de la seva 
unitat familiar cas que n'hi hagi. La renda disponible mensual es calcula seguint la fórmula següent:

RD=ITUF/12-(MS+M+DH) 

Els ingressos totals de la unitat familiar (ITUF) que s’han de tenir en compte per tal d’obtenir la renda disponible 
són els ingressos anuals de l’exercici anterior de la persona usuària i/o de la seva unitat familiar corresponent, 
quantitat que s’haurà de dividir per 12.

El punt de partida és la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, document que s'ha de 
presentar obligatòriament per l'usuari i la seva unitat familiar si n'hi ha. Els no obligats a realitzar la Declaració 
de la Renda hauran de presentar un certificat de pensions emès per l’organisme corresponent i/o un certificat 
d’Ingressos i Retencions anuals emès per l’empresa corresponent, sense perjudici que si es té coneixement 
que la persona gaudeix d’ingressos no declarats, aquests també es tinguin en compte per establir els ITUF. 
També es demanarà justificants dels estalvis i saldos bancaris.

- A la renda disponible (RD), quantitat obtinguda després d’efectuar l’operació esmentada en l’apartat anterior, 
caldrà restar-li l'import corresponent al mínim de subsistència (MS). Les quantitats considerades mínim de 
subsistència per unitat familiar per l’any 2014 són les següents:  

Membres unitat familiar Quantitats M.S.
Una persona 468,00 €
Dues persones 695,90 €
En cas que la unitat familiar estigui integrada per més de dues persones, s’aplicarà el 50% del mínim de 
subsistència per a dues persones i es multiplicarà pel nombre de membres de la unitat familiar:

(695,90 € / 2) x núm. membres UF

Amb tot, i per al cas de que es tracti d'una persona amb una grau de dependència igual o superior al grau 2 
determinat per la valoració de la Generalitat de Catalunya només es tindrà en compte els ingressos i els estalvis 
de la persona beneficiària del programa, a excepció dels casos en que els membres de la unitat de convivència 
depenguin econòmicament de la persona depenent (quan la suma dels ingressos mensuals de tots els 



membres -exceptuant el sol·licitant- dividits pel nombre d'aquells membres sigui inferior al mínim de 
subsistència per unitats de més d'un membre, es a dir, inferior a 347,95 euros/mes).

- Si en la unitat familiar es compten els ingressos dels fills, a la quantitat obtinguda després d’efectuar l’operació 
esmentada en l’apartat anterior caldrà restar-li 362,04 € en concepte de despeses pròpies del fill. (DPF)

- Si en la unitat familiar hi ha menors de 18 anys, a la quantitat obtinguda després d’efectuar l’operació 
esmentada en l’apartat anterior caldrà restar-li 95,10 € per cada menor en concepte de vestit, calçat i material 
escolar (despeses per menor al càrrec o DM).

- Si la persona usuària o la seva unitat familiar tenen despeses derivades de l’arrendament o hipoteca de 
l’habitatge (DH), a la quantitat obtinguda després d’efectuar l’operació esmentada en l’apartat anterior caldrà 
restar-li el tant per cent de despesa mensual que s’indica tot seguit:

Despesa habitatge (DH ) % import a descomptar 
Fins a 261,35 € 10,00%
De 261,36  a 448,24 € 20,00%
De 448,25 € en endavant 30,00%

- Efectuades aquestes operacions s’obté la renda disponible final (RDF) de la persona usuària del servei.
RD - MS - (DPF) - (DM) – (DH) = RDF

- En relació a l'import corresponent a la RDF, l'usuari haurà d'aportar la quantitat econòmica segons el següent 
barem percentual en concepte de copagament de les intervencions:

Renda disponible final (RDF ) % despesa a càrrec de l'usuari
Fins a 22,42 € 7,70%
22,43 a 161,53 € 14,70%
161,54 a 299,16 € 36,80%
299,17 a 468 € 74,46%
Més de 468 € 100,00%

- Nogensmenys, en el cas que existeixin uns estalvis en la unitat familiar de convivència de més de 12.000 €, 
l’aportació econòmica dels usuaris serà del 100% dels serveis.

9. Resolució

Dins dels límits dels crèdits pressupostaris autoritzats, correspon al/la regidor/a de Serveis Socials i Gent Gran 
concedir a les persones beneficiàries l'acolliment a l'esmentat programa, previ informe-proposta del tècnic 
municipal referent del programa.

L'acte de concessió ha d’explicitar el nom de la persona beneficiària, l'actuació a realitzar, el cost total de la 
intervenció amb esment de l'import a satisfer per l'Ajuntament de Granollers, així com l'import a satisfer per la 
persona usuària en concepte de copagament, si s'escau.

L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als interessats.

10. Vigència

Les accions a desenvolupar en aquest programa es preveu que s'executin fins el 31 d'agost de 2015. Els 
presents criteris estaran condicionats a la vigència del Programa d'arranjament d’habitatges per a persones 
grans promogut per la Diputació de Barcelona per al període 2014-2015."

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Disposar a favor de l'empresa Vialitat i Serveis, S.L.U, amb NIF B64311913, la despesa 
prèviament autoritzada en el marc de la participació de l'Ajuntament a aquest Programa, per un import 
màxim de 5.440,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2015/H461.23150.48000, degut a que és 
l'empresa contractada per la Diputació de Barcelona per dur a terme l'execució dels arranjaments, 
d'acord amb els fets i els fonaments de dret invocats.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Indicar que els 4 arranjaments previstos d'executar durant l'any 2014 no es van realitzar, i que 
la totalitat dels arranjaments assignats al municipi s 'executaran durant l'any 2015.



QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones interessades i al Servei de Comptabilitat . 

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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