
1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     16161616    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        21212121    dddd''''abril deabril deabril deabril de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos

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

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

La Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següent:

Sentencia  número 138/2015 de 15/05/2015 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 17 de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs 64/2013 M1  presentat per GRANOLLERS CINEMES, SL 
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ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CONDICTAMEN RELATIU A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CONDICTAMEN RELATIU A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CONDICTAMEN RELATIU A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CON    
LAS HACIENDAS LOCALES LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLESLAS HACIENDAS LOCALES LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLESLAS HACIENDAS LOCALES LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLESLAS HACIENDAS LOCALES LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES    
DE NATURALEZA URBANA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL EJERCICIODE NATURALEZA URBANA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL EJERCICIODE NATURALEZA URBANA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL EJERCICIODE NATURALEZA URBANA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL EJERCICIO     2015201520152015

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero :::: Los centros docentes que a continuación se relacionan solicitaron la exención de la cuota del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las fincas donde ejercen dicha actividad para el ejercicio 2015  , 
tal y como muestra el cuadro siguiente:

Centro DocenteCentro DocenteCentro DocenteCentro Docente FincaFincaFincaFinca Referencia CatastralReferencia CatastralReferencia CatastralReferencia Catastral
c/ Joan Prim, 92 1072617DG4017E 0001TY

c/ Francesc  Tarafa, 69 1072604DG4017E 0001UYESTELESTELESTELESTEL
c/ Girona, 53 1071510DG4017E 0001WY

c/Joan Prim, 59 - 63 0971007DG4007E 0001SW
EDUCEMEDUCEMEDUCEMEDUCEM

c/ Sol, 48 - 52 0971009DG4007E 0001UW
 C/ Guayaquil, 54 0763119DG4006E 0001LI

ESCOLA PIAESCOLA PIAESCOLA PIAESCOLA PIA
av/Sant Esteve, 14 0963301DG4006E 0001FI

c/ Corro, 325  1080001DG4018G 0001RK
c/ Anna Mogas, 2 1078601DG4017G 0001PQCOLEGIO ANNA MOGASCOLEGIO ANNA MOGASCOLEGIO ANNA MOGASCOLEGIO ANNA MOGAS

c/ 1r Marques Franqueses 65 1180225DG4018G 0001TK

SegundoSegundoSegundoSegundo:::: Que en el momento de devengo del tributo de referencia estos centros ostentaban la 
condición de centros total o parcialmente concertados, y que ademas dichos centros acreditaron,         
( mediante certificación emitida por el Departament d'Ensenyament ) , estar inscritos en el Registro de 
Centros Docentes como centros docentes privados concertados. 

TerceroTerceroTerceroTercero ::::  Que dichos centros ostentaron la condición de sujetos pasivos a efectos de la exacción del 
Impuesto de Bienes Inmuebles en relación con los edificios ocupados por cada centro de referencia .

CuartoCuartoCuartoCuarto:::: Que el día 7777    yyyy    8888    de abrilde abrilde abrilde abril mediante resolucies de alcaldía númerosresolucies de alcaldía númerosresolucies de alcaldía númerosresolucies de alcaldía números    262262262262////15151515,,,,    266266266266////15151515,,,,    267267267267////15151515    yyyy    
268268268268////15151515 el Ayuntamiento de Granollers concedió dichas exencionesconcedió dichas exencionesconcedió dichas exencionesconcedió dichas exenciones  previstas en el artículo 7 de la Ley 
22/1993, para aquellas unidades sometidas a tributación por el Impuesto de Bienes Inmuebles que se 
integren en los centros docentes privados afectadas a las actividades de enseñanza protegibles en 
régimen de concierto.

QuintoQuintoQuintoQuinto::::    Que de acuerdo con el Informe emitido por parte de la Dirección General del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria acreditativo de las superficies de los edificios o conjuntos 
urbanísticos adscritos exclusivamente a la actividad educativa o a servicios complementarios de 
enseñanza y de asistencia docente de carácter necesario, la cantidad total a compensar de acuerdo 
con  aquellas  superficies destinadas a dicha actividad sería  :

Total a CompensarTotal a CompensarTotal a CompensarTotal a Compensar

Dirección 
Tributaria

Referencia
Catastral

Valor 
Catastral

(€)

% sobre 
Valor 

Catastral

Base 
Liquidable

(€)

Tipo 
Impositivo

Cuota a 
Compensar

(€)
Colegio EstelColegio EstelColegio EstelColegio Estel

c/ Joan Prim, 92
1072617DG4017E 

0001TY
49.724,00 56,67 28.180,27 1,07% 301,25

c/ Francesc  Tarafa, 
69

1072604DG4017E 
0001UY

221.647,49 84,46 187.194,36 1,07% 2.001,11

c/ Girona, 53
1071510DG4017E 

0001WY
269.706,14 100 269.706,14 1,07% 2.883,16
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Total Parcial  - 541.077,63 - 485.080,77 - 5.185,51

Educem Centres dEducem Centres dEducem Centres dEducem Centres d ''''EnsenyamentEnsenyamentEnsenyamentEnsenyament

c/ Joan Prim, 59 - 
63

0971007DG4007E 
0001SW

382.489,27 100 382.489,27 1,07% 4.088,81

c/ Sol, 48 - 52
0971009DG4007E 

0001UW
152.547,50 100 152.547,50 1,07% 1.630,73

Total Parcial - 535.036,77 - 535.036,77 - 5.719,54

Escola Pia de GranollersEscola Pia de GranollersEscola Pia de GranollersEscola Pia de Granollers

 c/ Guayaquil, 54
0763119DG4006E 

0001LI
1.201.439,69 100% 1.201.439,69 1,07% 12.843,39

av/ Sant Esteve, 14
0963301DG4006E 

0001FI
1.557.096,10 95,91% 1.493.387,35 1,07% 15.964,31

Total Parcial  - 2.758.535,79  - 2.694.827,04 - 28.807,70

Colegio Anna MogasColegio Anna MogasColegio Anna MogasColegio Anna Mogas

c/ Corro, 325
 1080001DG4018G 

0001RK
1.526.308,83 100 1.526.308,83 1,07% 16.316,24

c/ Anna Mogas, 2
1078601DG4017G 

0001PQ
34.828,80 100 34.828,80 1,07% 372,32

c/ 1r Marques 
Franqueses 65

1180225DG4018G 
0001TK

414.547,78 100 414.547,78 1,07% 4.431,52

Total Parcial  - 1.975.685,41  - 1.975.685,41  - 21.120,08

Total a CompensarTotal a CompensarTotal a CompensarTotal a Compensar ---- 5.810.335,60 - 5.690.629,99 - 60606060....832832832832,,,,83838383.-.-.-.-    €€€€

Fundamentos de DerechoFundamentos de DerechoFundamentos de DerechoFundamentos de Derecho ::::

IIII....    El artículo 62.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dice que estarán exentos, previa solicitud, 
los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza, por centro docentes acogidos, total o 
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza 
concertada.

IIIIIIII....    El artículo 1 del Rel Decreto 2187/1995, de 28 de diciembre, por el que se determina el alcance del 
régimen de concesión de la exención establecida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los 
centros educativos concertados, dispone que "Gozarán de la exención prevista en el artículo 7 de la 
Ley 22/1993, la unidad o unidades sometidas a tributación por el Impuesto de Bienes Inmuebles que 
se integren en los centros docentes privados afectadas a las actividades de enseñanza protegibles en 
régimen de concierto, siempre que aquéllos:

1. Mantengan en el momento de devengo del tributo su condición de centros total o parcialmente 
concertados y no hayan sido privados efectivamente de tal condición por haber incurrido en alguna 
de las causas de extinción o rescisión previstas en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, ni 
desafectadas las unidades objeto de exención a los fines de la enseñanza protegible en régimen 
de concierto.
2.    Ostenten la condición de sujetos pasivos a efectos de la exacción del Impuesto de Bienes 
Inmuebles en relación con los edificios ocupados por cada centro de referencia .
A tal efecto, la titularidad de los bienes o derechos objeto de exención deberá estar necesariamente 
vinculada con la finalidad educativa del centro acogido al correspondiente concierto educativo .
Entre las finalidades educativas se comprenderá no sólo las docentes, sino los servicios 
complementarios de comedor escolar, de asistencia sanitaria al alumno y los demás que sean 
declarados de carácter necesario en virtud de una norma de rango suficiente."

IIIIIIIIIIII....    El apartado 2.a) del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 1.1 del Ayuntamiento de Granollers, que 
regula el impuesto sobre bienes inmuebles, reconce la exención de los centros docentes privados 
acogidos al régimen de concierto educativo, siemper que mantengan su condición de centros total o 
parcialmente concertados.
Los apartados 3 y 4 del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 1.1 del Ayuntamiento de Granollers, que 
regula el impuesto sobre bienes inmuebles, dispone que las exenciones tienen que ser solicitadas por 
el sujeto pasivo del impuesto que, en todo caso, no podrá alegar analogía por entender el alcance más 
allá de los términos estrictos. El efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio 
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siguiente a la fecha de la solicitud y no podrá tener carácter retroactivo .

IVIVIVIV....    El artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, de aprobación del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone: " Las leyes por las que se 
establezcan los beneficios fiscales en materia de tributos locales, determinarán las fórmulas de 
compensanción que procedan".

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 ::::    

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero :::: Solicitar a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales TerritorialesDirección General de Coordinación con las Haciendas Locales TerritorialesDirección General de Coordinación con las Haciendas Locales TerritorialesDirección General de Coordinación con las Haciendas Locales Territoriales la 
cantidad correspondiente a  60606060....832832832832,,,,83838383.-.-.-.-€€€€ ( sesenta mil ochocientos treinta y dos euros con ochenta y 
tres céntimos ) en concepto de compensación de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmueblescompensación de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmueblescompensación de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmueblescompensación de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles    
de Naturaleza Urbanade Naturaleza Urbanade Naturaleza Urbanade Naturaleza Urbana de acuerdo con las exencionesexencionesexencionesexenciones  concedidas por el Ayuntamiento de Granollers 
a los centros docentes concertados para el ejercicioejercicioejercicioejercicio     2015201520152015, y que se detallan a continuación:

CentrosCentrosCentrosCentros ////    TitularTitularTitularTitular ImportesImportesImportesImportes
Colegio Estel/Josefa Codina Masnou 5.185,51.- €

Educem/Anna Maria Duran Casanovas 5.719,54.- €
Escola Pia/Escola Pia de Catalunya 28.807,70.- €

Colegio Anna Mogas/ Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor 21.120,08.- €
Total a CompensarTotal a CompensarTotal a CompensarTotal a Compensar 60606060....832832832832,,,,83838383.-.-.-.-€€€€

SegundoSegundoSegundoSegundo::::    Notificar esta resolución a    la Dirección General para las Haciendas Localesla Dirección General para las Haciendas Localesla Dirección General para las Haciendas Localesla Dirección General para las Haciendas Locales    con dirección 
en la calle Los Madrazos, núm. 38 ,de Madrid.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR,,,,    EN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    LA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓ    
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANY    2015201520152015    ENENENEN    
L’ÀMBIT DE “RECULL DL’ÀMBIT DE “RECULL DL’ÀMBIT DE “RECULL DL’ÀMBIT DE “RECULL D''''ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE L''''ÀREA DEÀREA DEÀREA DEÀREA DE    
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALDESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALDESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALDESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2015201520152015    DELDELDELDEL    
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””,,,,    1111R SEMESTRE DER SEMESTRE DER SEMESTRE DER SEMESTRE DE     2015201520152015

1111.... El 31 de maig de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos del Pla .

2222.... Atès el que disposa l'article 5 del Protocol d'Adhesió de la Diputació de Barcelona: “Són 
destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: els municipis de les comarques de 
Barcelona, en tant que, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els municipis són ens bàsics 
de l’organització territorial de Catalunya.

3333.... En el seu article 2.a de les instruccions d'adhesió al Protocol General del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, s'estableix que els municipis de les comarques de Barcelona en adherir-se, 
relacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguin a efectes de que, en els termes que prevegin 
els règims de concertació o la normativa específica corresponent, els ens instrumentals de referència 
puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” si així ho decideix l’Ajuntament 
respectiu.

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

5555.... El dia 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona aprovà el 
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Catàleg de serveis de l'any 2015, el seu Règim regulador i la convocatòria anual per a la concessió de 
recursos.

6666.... Granollers Mercat és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i Economia de 
l'Ajuntament de Granollers. Segons l’article 3 dels seus Estatuts, la seva finalitat és la de promoure el 
desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com vetllar per la seva 
cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les empreses del municipi 
i de la seva àrea d’influència en matèria de promoció econòmica, comercial, turística i firal.

7777.... Cada any, el “Recull d'activitats de suport al teixit productiu” el rep Granollers Mercat, però atès 
el canvi en el sistema d'adhesió a la Xarxa de Municipis que la Diputació va engegar el 2013, és 
l'Ajuntament de Granollers qui ha de sol•licitar, en nom de Granollers Mercat, un ajut del 75% del cost 
total de les accions.

8888.... En data 22 de gener de 2015, l’Ajuntament de Granollers va sol•licitar un ajut per a les següents 
accions:

codi XGL NOM DE L’ACTUACIÓ Subvenció

15/Y/201508 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 435,00

15/Y/201509 Vendes per a no comercials 540,00

15/Y/201510 Solucions de comunicació per a persones emprenedores 300,00

15/Y/201511 Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients 435,00

15/Y/201512 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 412,50

15/Y/201513 Com captar els primers clients 540,00

15/Y/201514 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 450,00

15/Y/201515
Persones emprenedores de +40 anys: perquè és un bon 
moment? 540,00

15/Y/201516 Com presentar un projecte a persones inversores 435,60

15/Y/201517 L'economia del bé comú 405,00

15/Y/201518 Millora la gestió per reduir despeses 660,00

15/Y/201519 Les claus per convertir una idea en negoci 540,00

15/Y/201520 Com posar els preus als meus productes i/o serveis 412,50

15/Y/201521 Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch 435,00

15/Y/201522 Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients 435,00

15/Y/201523 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 450,00

15/Y/201524
Crowdsourcing, seed capital, Business Angels... o quin és el 
finançament privat més adequat al meu projecte? 165,00

15/Y/201525 El millor emplaçament per ubicar el meu negoci 270,00

15/Y/201526 El millor emplaçament per ubicar el meu negoci 270,00

Total general 8.130,60

9999.... En data 16 de març de 2015 la Vicepresidència 1a i Presidència Delegada de l’Àrea de 
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Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona comunica l’aprovació de l’ajuda de 
8.130,60 € a l’Ajuntament de Granollers, per la realització d'aquestes accions.

10101010.... L'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot acceptar en 
nom de Granollers Mercat, l’atorgament de subvencions per a l'execució de determinats projectes, tot i 
que l'execució la realitza l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant la Diputació de 
Barcelona.

11111111....    Vist informe positiu de data 14 d'abril de 2015.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Acceptar la subvenció de  8888....130130130130,,,,60606060    €€€€, en nom de Granollers Mercat, atorgada per la 
Diputació de Barcelona per al cofinançament de les accions del “Recull d'activitats de suport al teixit 
empresarial”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 1r 
semestre de 2015, d'acord amb el següent detall:

codi XGL NOM DE L’ACTUACIÓ Subvenció

15/Y/201508 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 435,00

15/Y/201509 Vendes per a no comercials 540,00

15/Y/201510 Solucions de comunicació per a persones emprenedores 300,00

15/Y/201511 Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients 435,00

15/Y/201512 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 412,50

15/Y/201513 Com captar els primers clients 540,00

15/Y/201514 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 450,00

15/Y/201515 Persones emprenedores de +40 anys: perquè és un bon moment? 540,00

15/Y/201516 Com presentar un projecte a persones inversores 435,60

15/Y/201517 L'economia del bé comú 405,00

15/Y/201518 Millora la gestió per reduir despeses 660,00

15/Y/201519 Les claus per convertir una idea en negoci 540,00

15/Y/201520 Com posar els preus als meus productes i/o serveis 412,50

15/Y/201521 Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch 435,00

15/Y/201522 Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients 435,00

15/Y/201523 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 450,00

15/Y/201524
Crowdsourcing, seed capital, Business Angels... o quin és el 
finançament privat més adequat al meu projecte? 165,00

15/Y/201525 El millor emplaçament per ubicar el meu negoci 270,00

15/Y/201526 El millor emplaçament per ubicar el meu negoci 270,00

Total general 8.130,60
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SegonSegonSegonSegon....- Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE    60606060....542542542542,,,,97979797    € ATORGADA PER LA€ ATORGADA PER LA€ ATORGADA PER LA€ ATORGADA PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓPER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓPER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓPER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓ    
SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS”SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS”SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS”SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS”    ((((OTLOTLOTLOTL))))    I “FINANÇAMENT DELSI “FINANÇAMENT DELSI “FINANÇAMENT DELSI “FINANÇAMENT DELS    
SERVEIS LOCALS DSERVEIS LOCALS DSERVEIS LOCALS DSERVEIS LOCALS D''''OCUPACIÓ”OCUPACIÓ”OCUPACIÓ”OCUPACIÓ”     ((((SLOSLOSLOSLO)))),,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L''''ANYANYANYANY    
2015201520152015    DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””

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

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

3333.... El 27272727    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2014201420142014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovà el Catàleg 
de serveis de l'any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria anual per a la concessió de 
recursos.

4444.... El 12121212    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015, la mateixa Junta de Govern adoptà l'acord pel qual s'aprova la concessió 
del fons de prestació de les accions “Finançament dels serveis locals d“Finançament dels serveis locals d“Finançament dels serveis locals d“Finançament dels serveis locals d''''ocupació”ocupació”ocupació”ocupació”  i “Integració“Integració“Integració“Integració     
sociolaboral de persones amb malalties mentals”sociolaboral de persones amb malalties mentals”sociolaboral de persones amb malalties mentals”sociolaboral de persones amb malalties mentals”  per a l'any 2015. Enguany, els imports aprovats 
a favor de l'Ajuntament de Granollers per a aquestes accions, han estat els següents:

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ Nº EXPNº EXPNº EXPNº EXP.... CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

Finançament dels serveis locals d 'ocupació 2015/784 15/Y/202584 27.709,05 €

Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals 2015/783 15/Y/202507 32.833,92 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    60606060....542542542542,,,,97979797    €€€€

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

6666.... L'Ajuntament de Granollers, en ús de la potestat d’autoorganitzaciópotestat d’autoorganitzaciópotestat d’autoorganitzaciópotestat d’autoorganització de les administracions locals, 
pot encarregar a Granollers Mercat l'execució de determinats projectes. D'aquesta manera, es 
considera convenient encarregar-li l'execució de les dues accions atorgades per part de la 
Diputació de Barcelona, atès que disposa dels recursos necessaris fer dur-les a terme.

7777.... Per l'efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiarisés necessari que els beneficiarisés necessari que els beneficiarisés necessari que els beneficiaris, com a molt tard el 30303030    dddd''''abril deabril deabril deabril de    
2015201520152015,,,, manifestin expressament lmanifestin expressament lmanifestin expressament lmanifestin expressament l''''acceptació de lacceptació de lacceptació de lacceptació de l''''ajutajutajutajut així com de tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució.

8888.... Vist l'informe, amb data 14141414    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015, del tècnic especialista de Granollers Mercat, Sr. Quim 
Xicoira Albert, pel qual proposa acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona.

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 ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    AcceptarAcceptarAcceptarAcceptar ,,,,    en nom de len nom de len nom de len nom de l''''EPE Granollers MercatEPE Granollers MercatEPE Granollers MercatEPE Granollers Mercat,,,,    la totalitat de la subvenció dela totalitat de la subvenció dela totalitat de la subvenció dela totalitat de la subvenció de    60606060....542542542542,,,,97979797    €€€€    
atorgada per la Diputació de Barcelona per al cofinançament, el marc del catàleg de serveis 2015 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, de les accions que es detallen a continuació:

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ Nº EXPNº EXPNº EXPNº EXP.... CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

Finançament dels serveis locals d 'ocupació 2015/784 15/Y/202584 27.709,05 €

Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals 2015/783 15/Y/202507 32.833,92 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    60606060....542542542542,,,,97979797    €€€€

Acceptar, així mateix, tots els termes de la concessió i les condicions per a la seva execució , les quals 
es recullen en l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12121212    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    
2015201520152015....

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Preveure aquests imports als centres de costcentres de costcentres de costcentres de cost    002002002002....SLO iSLO iSLO iSLO i    002002002002....OTLOTLOTLOTL, respectivament, del 
pressupost de l'EPE Granollers Mercat per a l'exercici 2015.

TercerTercerTercerTercer.- Encarregar a l'EPE Granollers Mercat l'execució d'ambdues accions.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord al Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona, així com al 
Servei de Comptabilitat de Granollers Mercat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D''''ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA    
ELÈCTRICA  DERIVAT DE LELÈCTRICA  DERIVAT DE LELÈCTRICA  DERIVAT DE LELÈCTRICA  DERIVAT DE L''''ACORD MARCACORD MARCACORD MARCACORD MARC    ((((2013201320132013////3333))))    AMB DESTINACIÓ A LAMB DESTINACIÓ A LAMB DESTINACIÓ A LAMB DESTINACIÓ A L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    ORGANISME AUTONOMORGANISME AUTONOMORGANISME AUTONOMORGANISME AUTONOM,,,,    SOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MSOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MSOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MSOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI M....MONTEROMONTEROMONTEROMONTERO,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB UN ÚNIC  CRITERIMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB UN ÚNIC  CRITERIMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB UN ÚNIC  CRITERIMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB UN ÚNIC  CRITERI    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIA....

Mitjançant  dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 10 de 
març de 2015 es va aprovar la contractació conjunta del subministrament d'energia elèctrica de 
l'Ajuntament de Granollers amb les entitats adscrites a continuació indicades :

Ens CIF
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H
CONSORCI ADMINIST.CENTRE EDUCACIO ESPECIAL M.MONTERO Q0801565C
GRANOLLERS ESCENA, SL B62722442
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877
GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347F
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designant a l'Ajuntament com a òrgan de contractació, d'acord amb finançament i condicions 
establertes al plec de clàusules administratives particulars , autoritzant la despesa del contracte derivat 
de l'Acord Marc (Exp. 2013/3) de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de 
Catalunya amb un pressupost màxim de 1.677.241,74 euros més 352.220,77 euros en concepte d'IVA 
(21%), que fa un total de 2.029.462,51 euros amb uns preus unitaris i corbes de càrrega a continuació 
detallats per a cada lot:

€/KwhLot Tarifa
P1 P2 P3 P4 P5 P6

L1 6.1 0,120723 0,100002 0,093692 0,079056 0,076199 0,064478
L2 3.1A 0,105936 0,091186 0,065224
L3 3.0A 0,129931 0,106233 0,073064
L4 2.1A 0,151437
L5 2.1DHA 0,173504 0,090178
L6 2.0A 0,135142
L7 2.0DHA 0,154819 0,069902

Corba de càrregaLot Tarifa Núm.
subministr

aments

Consum anual 
TOTAL previst 
(KwH)

P1
F1 (%)

P2
(F2 (%)

P3
F3 (%)

P4
F4 (%)

P5
F5 (%)

P6
F6 (%)

L1 6.1 1 370.231 11,08% 12,29% 6,68% 9,06% 13,71% 47,18%
L2 3.1A 1 1.099.939 23,56% 42,43% 34,01%
L3 3.0A 119 6.566.852 19,80% 47,50% 32,70%
L4 2.1A 18 241.538 100,00%
L5 2.1DHA 65 1.917.181 22,71% 77,29%
L6 2.0A 29 184.434 100,00%
L7 2.0DHA 65 1.307.948 21,48% 78,52%

298 11.688.123

Amb data 17 de març de 2015 es van convidar a les empreses següents, incloses en l'Acord Marc i en 
els lots corresponents:

-  ENDESA ENERGIA, SAU CIF: A81948077 Lot 1-2-3-4-5-6-7
-  FACTOR ENERGIA, SA CIF: A61893871 Lot 1-2-3-4-5-6-7
- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA CIF : A61797536 Lot 1-2-3-4-5-6-7
- GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA CIF:  A08431090 Lot 1-2-3-4-5-6-7

Han presentat oferta les empreses a continuació indicades pels lots indicats :
- ENDESA ENERGIA, SAU Lot 1-2-3-4-5-6 i 7
- FACTOR ENERGIA,SA Lot 3 i 5
- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA Lot 1-2-3-4-5-6 i 7

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant 
fórmula matemàtica), el gestor energètic del Servei de Serveis Municipals de l'Ajuntament de 
Granollers ha emès un informe tècnic en el qual  proposa com a ofertes econòmicament més 
avantatjoses les següents:

LOT 1 i 2: ENDESA ENERGIA, SAU amb un import màxim total  de 234.521,14 euros, IVA exclòs amb �

els preus unitaris per a cada període i lot a continuació indicat :

€/KwhLot Tarifa
P1 P2 P3 P4 P5 P6

L1 6.1 0,117041 0,094955 0,088225 0,073480 0,070581 0,058573
L2 3.1A 0,102467 0,086970 0,062233
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AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L1 6.1 72.144,45 36.072,22 108.216,67
L2 3.1A 84.202,98 42.101,49 126.304,47
TOTAL 156.347,43 78.173,71 234.521,14

LOT 3, 4, 5, 6 i 7: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA amb un import màxim total de �

1.442.720,60 euros, IVA exclòs amb els preus unitaris per a cada període i lot a continuació indicat :

€/KwhLot Tarifa
P1 P2 P3 P4 P5 P6

L3 3.0A 0,118633 0,094675 0,063942
L4 2.1A 0,139548
L5 2.1DHA 0,160118 0,077220
L6 2.0A 0,126215
L7 2.0DHA 0,147562 0,066243

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 561.322,44 280.661,22 841.983,65
L4 2.1A 31.615,40 15.807,70 47.423,09
L5 2.1DHA 156.593,74 78.296,87 234.890,62
L6 2.0A 25.882,69 12.941,34 38.824,03
L7 2.0DHA 95.964,17 47.982,08 143.946,25
TOTAL 871.378,43 435.689,22 1.307.067,65

PATRONAT MUNICIPAL MUSEULOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 24.854,55 12.427,28 37.281,83
L4 2.1A 1.084,99 542,50 1.627,49
TOTALS 25.939,54 12.969,77 38.909,31

CONSORCI ADM.CENTRE EDUCACIO 
ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO

LOT TARIFA

2015 2016
TOTAL

L3 3.0A 6.979,51 3.489,75 10.469,26
TOTALS 6.979,51 3.489,75 10.469,26

GRANOLLERS ESCENA SLLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 38.030,70 19.015,35 57.046,04
TOTALS 38.030,70 19.015,35 57.046,04

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SLLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 8.351,38 4.175,69 12.527,08
TOTALS 8.351,38 4.175,69 12.527,08

GRANOLLERS MERCAT,EPELOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 11.134,17 5.567,09 16.701,26
TOTALS 11.134,17 5.567,09 16.701,26
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per a l'adjudicació del contracte derivat  de l'Acord Marc (Exp. 2013/3) per al subministrament 
d'energia elèctrica amb destinació a l'Ajuntament de Granollers i entitats adscrites, d'acord amb la 
següent puntuació:

aaaa))))    Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica
El criteri per a la selecció de l'empresa comercialitzadora guanyadora de cada lot és la proposta 
econòmica de cada lot calculada segons el PREU MIG PONDERAT LOT (PMP LOT) del terme d'energia, 
sense IVA ni impost elèctric. El PMP LOT, es calcula com la suma ponderada dels preus oferts en cada 
període (POi) pel factor percentual del període corresponent (Fi), segons la fórmula establerta en el 
plec de clàusules administratives particulars .

LOT 1 (Tarifa 6.1)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
ENDESA ENERGIA, SAU 0,074502 100100100100,,,,0000000000000000
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,076000 98,0290

LOT 2 (Tarifa 3.1A)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
ENDESA ENERGIA, SAU 0,082208 100100100100,,,,0000000000000000
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,082657 99,4572

LOT 3 (Tarifa 3.0A)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,089371 100100100100,,,,0000000000000000
ENDESA ENERGIA, SAU 0,092598 96,5151
FACTOR ENERGIA, SA 0,100080 89,2994

LOT 4 (Tarifa 2.1A)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,139548 100100100100,,,,0000000000000000
ENDESA ENERGIA, SAU 0,146115 95,5056

LOT 5 (Tarifa 2.1DHA)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,096044 100100100100,,,,0000000000000000
ENDESA ENERGIA, SAU 0,106965 89,7900
FACTOR ENERGIA, SA 0,109098 88,0344

LOT 6 (Tarifa 2.0A)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,126215 100100100100,,,,0000000000000000

En aquest cas, tal i com s'indica a la clàusula II.1 del Plec de clàusules administratives particulars, no 
s'ha puntuat l'oferta presentada per ENDESA ENERGIA,SAU, donat que l'import unitari ofert 
PO1=0,144322 €/kWh està per sobre del preu de sortida de la licitació PO1=0,135142 €/kWh.

LOT 7 (Tarifa 2.0DHA)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,083713 100100100100,,,,0000000000000000

En aquest cas, tal i com s'indica a la clàusula II.1 del Plec de clàusules administratives particulars, no 
s'ha puntuat l'oferta presentada per ENDESA ENERGIA, SAU, donat que els imports unitaris 
PO1=0,175280 €/kWh i PO3=0,097913 €/kWh oferts, estan per sobre dels preus de sortida de la 
licitació PO1=0,154819 €/kWh i PO3=0,069902 €/kWh.
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En data 8 d'abril de 2015 s'ha requerit electrònicament a les empreses a continuació indicades a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte:

LOT1 i 2 ENDESA ENERGIA, SAU CIF: A81948077
LOT 3-4-5-6 i 7 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA CIF: A61797536

Amb data 16 d'abril de 2015,  l'empresa ENDESA ENERGIA,SAU  ha presentat la documentació 
requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, i  amb data 17 d'abril de 2015 l'empresa GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, SA també  ha presentat la documentació requerida amb caràcter previ a 
l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, i  la cap 
del Servei de Contractació i Compres les  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic de data 8 d'abril de 2015 es proposa l'adjudicació del contracte derivat de 
l'Acord Marc (Exp. 2013/3) per al subministrament d'energia elèctrica amb destinació a l'Ajuntament 
de Granollers, organisme autònom, societats municipals i Consorci M.Montero (Lots 1 a 7) a les 
empreses:

LOT 1 i 2: ENDESA ENERGIA, SAU amb un import màxim total  de 234.521,14 euros, IVA exclòs amb �

els preus unitaris per a cada període i lot a continuació indicat :

€/KwhLot Tarifa
P1 P2 P3 P4 P5 P6

L1 6.1 0,117041 0,094955 0,088225 0,073480 0,070581 0,058573
L2 3.1A 0,102467 0,086970 0,062233

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L1 6.1 72.144,45 36.072,22 108.216,67
L2 3.1A 84.202,98 42.101,49 126.304,47
TOTAL 156.347,43 78.173,71 234.521,14

LOT 3, 4, 5, 6 i 7: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA amb un import màxim total de �

1.442.720,60 euros, IVA exclòs amb els preus unitaris per a cada període i lot a continuació indicat :

€/KwhLot Tarifa
P1 P2 P3 P4 P5 P6

L3 3.0A 0,118633 0,094675 0,063942
L4 2.1A 0,139548
L5 2.1DHA 0,160118 0,077220
L6 2.0A 0,126215
L7 2.0DHA 0,147562 0,066243

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 561.322,44 280.661,22 841.983,65
L4 2.1A 31.615,40 15.807,70 47.423,09
L5 2.1DHA 156.593,74 78.296,87 234.890,62
L6 2.0A 25.882,69 12.941,34 38.824,03
L7 2.0DHA 95.964,17 47.982,08 143.946,25
TOTAL 871.378,43 435.689,22 1.307.067,65

PATRONAT MUNICIPAL MUSEULOT TARIFA
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2015 2016 TOTAL
L3 3.0A 24.854,55 12.427,28 37.281,83
L4 2.1A 1.084,99 542,50 1.627,49
TOTALS 25.939,54 12.969,77 38.909,31

CONSORCI ADM.CENTRE EDUCACIO 
ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO

LOT TARIFA

2015 2016
TOTAL

L3 3.0A 6.979,51 3.489,75 10.469,26
TOTALS 6.979,51 3.489,75 10.469,26

GRANOLLERS ESCENA SLLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 38.030,70 19.015,35 57.046,04
TOTALS 38.030,70 19.015,35 57.046,04

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SLLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 8.351,38 4.175,69 12.527,08
TOTALS 8.351,38 4.175,69 12.527,08

GRANOLLERS MERCAT,EPELOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 11.134,17 5.567,09 16.701,26
TOTALS 11.134,17 5.567,09 16.701,26

per a l'adjudicació del contracte derivat  de l'Acord Marc (Exp. 2013/3) per al subministrament 
d'energia elèctrica amb destinació a l'Ajuntament de Granollers i entitats adscrites, d'acord amb la 
següent puntuació:

aaaa))))    Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica
El criteri per a la selecció de l'empresa comercialitzadora guanyadora de cada lot és la proposta 
econòmica de cada lot calculada segons el PREU MIG PONDERAT LOT (PMP LOT) del terme d'energia, 
sense IVA ni impost elèctric. El PMP LOT, es calcula com la suma ponderada dels preus oferts en cada 
període (POi) pel factor percentual del període corresponent (Fi), segons la fórmula establerta en el 
plec de clàusules administratives particulars .

LOT 1 (Tarifa 6.1)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
ENDESA ENERGIA, SAU 0,074502 100100100100,,,,0000000000000000
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,076000 98,0290

LOT 2 (Tarifa 3.1A)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
ENDESA ENERGIA, SAU 0,082208 100100100100,,,,0000000000000000
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,082657 99,4572

LOT 3 (Tarifa 3.0A)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,089371 100100100100,,,,0000000000000000
ENDESA ENERGIA, SAU 0,092598 96,5151
FACTOR ENERGIA, SA 0,100080 89,2994

LOT 4 (Tarifa 2.1A)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
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GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,139548 100100100100,,,,0000000000000000
ENDESA ENERGIA, SAU 0,146115 95,5056

LOT 5 (Tarifa 2.1DHA)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,096044 100100100100,,,,0000000000000000
ENDESA ENERGIA, SAU 0,106965 89,7900
FACTOR ENERGIA, SA 0,109098 88,0344

LOT 6 (Tarifa 2.0A)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,126215 100100100100,,,,0000000000000000

En aquest cas, tal i com s'indica a la clàusula II.1 del Plec de clàusules administratives particulars, no 
s'ha puntuat l'oferta presentada per ENDESA ENERGIA,SAU, donat que l'import unitari ofert 
PO1=0,144322 €/kWh està per sobre del preu de sortida de la licitació PO1=0,135142 €/kWh.

LOT 7 (Tarifa 2.0DHA)
EMPRESA PMP LOT (€/Kwh) Punts
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA 0,083713 100100100100,,,,0000000000000000

En aquest cas, tal i com s'indica a la clàusula II.1 del Plec de clàusules administratives particulars, no 
s'ha puntuat l'oferta presentada per ENDESA ENERGIA, SAU, donat que els imports unitaris 
PO1=0,175280 €/kWh i PO3=0,097913 €/kWh oferts, estan per sobre dels preus de sortida de la 
licitació PO1=0,154819 €/kWh i PO3=0,069902 €/kWh.

En data 8 d'abril de 2015 s'ha requerit electrònicament a les empreses a continuació indicades a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte:

LOT1 i 2 ENDESA ENERGIA, SAU CIF: A81948077
LOT 3-4-5-6 i 7 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA CIF: A61797536

Amb data 16 d'abril de 2015,  l'empresa ENDESA ENERGIA,SAU  ha presentat la documentació 
requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, i  amb data 17 d'abril de 2015 l'empresa GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, SA també  ha presentat la documentació requerida amb caràcter previ a 
l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, i  la cap 
del Servei de Contractació i Compres les  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic de data 8 d'abril de 2015 es proposa l'adjudicació del contracte derivat de 
l'Acord Marc (Exp. 2013/3) per al subministrament d'energia elèctrica amb destinació a l'Ajuntament 
de Granollers, organisme autònom, societats municipals i Consorci M.Montero (Lots 1 a 7) a les 
empreses:

LOT 1 i 2: ENDESA ENERGIA, SAU amb un import màxim total  de 234.521,14 euros, IVA exclòs amb �

els preus unitaris per a cada període i lot a continuació indicat :

€/KwhLot Tarifa
P1 P2 P3 P4 P5 P6

L1 6.1 0,117041 0,094955 0,088225 0,073480 0,070581 0,058573
L2 3.1A 0,102467 0,086970 0,062233

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L1 6.1 72.144,45 36.072,22 108.216,67
L2 3.1A 84.202,98 42.101,49 126.304,47
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TOTAL 156.347,43 78.173,71 234.521,14

LOT 3, 4, 5, 6 i 7: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA amb un import màxim total de �

1.442.720,60 euros, IVA exclòs amb els preus unitaris per a cada període i lot a continuació indicat :

€/KwhLot Tarifa
P1 P2 P3 P4 P5 P6

L3 3.0A 0,118633 0,094675 0,063942
L4 2.1A 0,139548
L5 2.1DHA 0,160118 0,077220
L6 2.0A 0,126215
L7 2.0DHA 0,147562 0,066243

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 561.322,44 280.661,22 841.983,65
L4 2.1A 31.615,40 15.807,70 47.423,09
L5 2.1DHA 156.593,74 78.296,87 234.890,62
L6 2.0A 25.882,69 12.941,34 38.824,03
L7 2.0DHA 95.964,17 47.982,08 143.946,25
TOTAL 871.378,43 435.689,22 1.307.067,65

PATRONAT MUNICIPAL MUSEULOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 24.854,55 12.427,28 37.281,83
L4 2.1A 1.084,99 542,50 1.627,49
TOTALS 25.939,54 12.969,77 38.909,31

CONSORCI ADM.CENTRE EDUCACIO 
ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO

LOT TARIFA

2015 2016
TOTAL

L3 3.0A 6.979,51 3.489,75 10.469,26
TOTALS 6.979,51 3.489,75 10.469,26

GRANOLLERS ESCENA SLLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 38.030,70 19.015,35 57.046,04
TOTALS 38.030,70 19.015,35 57.046,04

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SLLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 8.351,38 4.175,69 12.527,08
TOTALS 8.351,38 4.175,69 12.527,08

GRANOLLERS MERCAT,EPELOT TARIFA
2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 11.134,17 5.567,09 16.701,26
TOTALS 11.134,17 5.567,09 16.701,26

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
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Acord Marc (Exp. 2013/3) adjudicat per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat �

de Catalunya.

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

contractes del sector públic, pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i 
la notificació de l'adjudicació.

Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic pel que fa  al procediment negociat .

Articles 154 i  156 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de �

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....  No admetre la proposta presentada per l'empresa ENDESA ENERGIAENDESA ENERGIAENDESA ENERGIAENDESA ENERGIA,,,,    SAUSAUSAUSAU    en el 
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte derivat de l'Acord Marc del 
subministrament d'energia elèctrica (Exp. 2013/3) adjudicat per la Comissió Central de 
Subministraments amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, organisme autònom, societats 
municipals i Consorci M. Montero    ((((LOTLOTLOTLOT    6666    IIII    7777))))      per presentar un preu unitari superior al establert en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen aquest contracte, d'acord amb l'article 84 
del  Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-   Adjudicar a l'empresa ENDESA ENERGIAENDESA ENERGIAENDESA ENERGIAENDESA ENERGIA ,,,,    SAUSAUSAUSAU amb CIF ACIF ACIF ACIF A81948077819480778194807781948077, el  contracte derivat 
de l'Acord Marc del subministrament d'energia elèctrica (Exp. 2013/3) adjudicat per la Comissió 
Central de Subministraments amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, organisme autònom, 
societats municipals i Consorci M. Montero (LOT 1 I 2) per un import total màxim de 234.521,14 euros 
més 49.249,44 d' IVA (21%), el que fa un total màxim de 283.770,58 euros,  d'acord amb els preus 
unitaris ofertats per cada període i lot  a continuació indicat :

€/KwhLot Tarifa
P1 P2 P3 P4 P5 P6

L1 6.1 0,117041 0,094955 0,088225 0,073480 0,070581 0,058573
L2 3.1A 0,102467 0,086970 0,062233

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL (IVA exclòs)

L1 6.1 72.144,45 36.072,22 108.216,67
L2 3.1A 84.202,98 42.101,49 126.304,47
TOTAL 156.347,43 78.173,71 234.521,14

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista .

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Adjudicar a l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORAGAS NATURAL COMERCIALIZADORAGAS NATURAL COMERCIALIZADORAGAS NATURAL COMERCIALIZADORA ,,,,    SASASASA amb CIF ACIF ACIF ACIF A61797536617975366179753661797536, el  
contracte derivat de l'Acord Marc del subministrament d'energia elèctrica (Exp. 2013/3) adjudicat per 
la Comissió Central de Subministraments amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, organisme 
autònom, societats municipals i Consorci M. Montero (LOT 3-4-5-6 I 7) per un import total màxim de 
1.442.720,60 euros més 302.971,32 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 1.745.691,92 euros ,  
d'acord amb els preus unitaris ofertats per cada període i lot  a continuació indicat :

€/KwhLot Tarifa
P1 P2 P3 P4 P5 P6

L3 3.0A 0,118633 0,094675 0,063942
L4 2.1A 0,139548
L5 2.1DHA 0,160118 0,077220
L6 2.0A 0,126215
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L7 2.0DHA 0,147562 0,066243

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL (IVA exclòs)

L3 3.0A 561.322,44 280.661,22 841.983,65
L4 2.1A 31.615,40 15.807,70 47.423,09
L5 2.1DHA 156.593,74 78.296,87 234.890,62
L6 2.0A 25.882,69 12.941,34 38.824,03
L7 2.0DHA 95.964,17 47.982,08 143.946,25
TOTAL 871.378,43 435.689,22 1.307.067,65

PATRONAT MUNICIPAL MUSEULOT TARIFA
2015 2016 TOTAL (IVA exclòs)

L3 3.0A 24.854,55 12.427,28 37.281,83
L4 2.1A 1.084,99 542,50 1.627,49
TOTALS 25.939,54 12.969,77 38.909,31

CONSORCI ADM.CENTRE EDUCACIO 
ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO

LOT TARIFA

2015 2016
TOTAL (IVA exclòs)

L3 3.0A 6.979,51 3.489,75 10.469,26
TOTALS 6.979,51 3.489,75 10.469,26

GRANOLLERS ESCENA SLLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL (IVA exclòs)

L3 3.0A 38.030,70 19.015,35 57.046,04
TOTALS 38.030,70 19.015,35 57.046,04

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SLLOT TARIFA
2015 2016 TOTAL (IVA exclòs)

L3 3.0A 8.351,38 4.175,69 12.527,08
TOTALS 8.351,38 4.175,69 12.527,08

GRANOLLERS MERCAT,EPELOT TARIFA
2015 2016 TOTAL (IVA exclòs)

L3 3.0A 11.134,17 5.567,09 16.701,26
TOTALS 11.134,17 5.567,09 16.701,26

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista .

QUARTQUARTQUARTQUART....    Formalitzar els contractes mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies  
hàbils a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent 
taxa ( €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.2  apartat 
g)

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

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació d'aquest contracte derivat de l'Acord Marc de la Comissió 
Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya (Exp. 2013/3) mitjançant anunci en el 
perfil del contractant de l'òrgan de contractació i publicar la formalització dels contractes mitjançant 
anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, d'acord al que estableixen els articles 151 
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i 154 del TRLCSP.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ    . Notificar a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que es confeccionin els 
documents comptables AD i ADFUT amb càrrec a les partides pressupostàries de l'Ajuntament de 
Granollers, del Patronat Municipal del Museu i del Consorci M. Montero pels imports màxims a 
continuació indicats:
LOTLOTLOTLOT    1111    iiii    2222::::            ENDESA ENERGIAENDESA ENERGIAENDESA ENERGIAENDESA ENERGIA ,,,,    SAUSAUSAUSAU    CIF ACIF ACIF ACIF A81948077819480778194807781948077

LOTLOTLOTLOT Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària DescripcióDescripcióDescripcióDescripció 2015
(maig a des)

2016
(gener/abril)

TOTAL IVA 
inclòs

1111 H422.34210,22100 El.Palau d'Esports 87.294,78 43.647,39 130.942,17
2222 H432.33310,22100 El. Fabrica de les Arts 101.885,61 50.942,80 152.828,41

Total Ajuntament de Granollers 189.180,39 94.590,19 283.770,58

LOTLOTLOTLOT    3333----4444----5555----6666    iiii    7777::::    GAS NATURAL COMERCIALIZADORAGAS NATURAL COMERCIALIZADORAGAS NATURAL COMERCIALIZADORAGAS NATURAL COMERCIALIZADORA ,,,,    SASASASA CIF ACIF ACIF ACIF A61797536617975366179753661797536

Partida 
pressupostària

Descripció 2015
(maig a des)

2016
(gener/abril)

TOTAL IVA 
inclòs

H200,92070,22100 Elec. Planif. I ciutadania 10.823,98 5.411,99 16.235,97
H232.33730.22100 Elec. Centres civics 29.470,24 14.735,12 44.205,36
H311.16901.22100 Elec. Serveis municipals 26.702,05 13.351,03 40.053,08
H311,16510,22100 Elec. Enllumenat públic 582.227,14 291.113,57 873.340,71
H314.92040,22100 Elec. Edificis administratius 83.689,95 41.844,98 125.534,93
H320.13000,22100 Elec. Seguretat ciutadana 24.279,15 12.139,57 36.418,72
H350,17000,22100 Elec. Medi ambient 5.812,84 2.906,42 8.719,26
H403.23100,22100 Elec. Benestar  social 12.272,48 6.136,24 18.408,72
H411.32713,22100 Elec. Activitats de català 7.117,40 3.558,70 10.676,10
H412.32310,22100 El. centres públics 69.584,25 34,792,12 104.376,37
H413.32005.22100 El. Centre Vallès 16.501,61 8.250,81 24.752,42
H416.32910,22100 El. Escoles Bressol 13.916,39 6.958,20 20.874,59
H417.32810,22100 El. Escola de Musica 17.017,99 8.509,00 25.526,99
H418.32311,22100 El. Escola Salvador Llobet 7.245,56 3.622,78 10.868,34
H419.32410,22100 El. EMT 27.996,50 13.998,25 41.994,75
H422.34200,22100 El. instal.lacions esportives 79.078,62 39.539,31 118.617,93
H430.33000,22100 El.equipaments culturals 22.243,95 11.121,97 33.365,92
H433.49130,22100 El. suport audiovisual 4.812,35 2.406,17 7.218,52
H441.33721,22100 El. GRA 13.575,45 6.787,72 20.363,17
Subtotal Ajuntament de Granollers 1.581.551,85
H435.33320,22100 El. Administració Museu 10.636,29 5,318,15 15.954,44
H436.33330,22100 El. La Tela 20.750,55 10.375,28 31.125,83
Subtotal Museu 47.080,27
G649.32340,22100 Energia electrica 8.445,20 4.222,60 12,667,80
Subtotal Consorci M.Montero 12.667,80

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.... Informar d'aquesta adjudicació a la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de 
Catalunya, al Consorci M. Montero, a Granollers Escena,SL, a Granollers Audiovisual,SL i a 
Granollers Mercat, EPE.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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7777).-).-).-).-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 PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA    
PRESTACIÓ DPRESTACIÓ DPRESTACIÓ DPRESTACIÓ D''''ÚSÚSÚSÚS,,,,    HOSTING I SUPORT TÈCNIC DE LHOSTING I SUPORT TÈCNIC DE LHOSTING I SUPORT TÈCNIC DE LHOSTING I SUPORT TÈCNIC DE L''''EINA DE COMPTABILITAT ENERGÈTICAEINA DE COMPTABILITAT ENERGÈTICAEINA DE COMPTABILITAT ENERGÈTICAEINA DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA    
PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    ,,,,        MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT I DECLARARPUBLICITAT I DECLARARPUBLICITAT I DECLARARPUBLICITAT I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe de data 24 de febrer de 2015, emès per pel que es justifica la necessitat d'iniciar 
expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat         
d 'un contracte de serveis relatiu a la prestació d'ús, hosting i suport tècnic de l'eina de comptabilitat 
energètica per l'Ajuntament de Granollers per a un període de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga 
de 24 mesos més.

El pressupost tipus  de la contractació es de 12.384,00 euros més 2.600,64 euros en concepte d'IVA 
(21%) que fa un total de 14.984,64 euros, per un període de 24 mesos més, d'acord amb el següent 
desglossament:

2015 2016 2017
Partida pressupostària

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

H314.92040.21601 3.096,00 650,16 6.192,00 1.300,32 3.096,00 650,16

TOTAL ANY IVA INCLOS 3.746,16 € 7.492,32 € 3.746,16 €

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                                 14.984,64 €

I en cas de pròrroga:

Partida pressupostària
Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

H314.92040.21601 3.096,00 650,16 6.192,00 1.300,32 3.096,00 650,16

TOTAL ANY IVA 3.746,16 € 7.492,32 € 3.746,16 €

TOTAL PERÍODE EXECUTIU + PRORROGA                                                   14.984,64 €

El valor estimat total del contracte de 27.244,80 euros, segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte: 12.384,00 euros (IVA exclòs).
-Pròrroga contracte: 12.384,00 euros (IVA exclòs).
-Modificació contracte (20% de l'import de licitació): 2.476,80 euros.

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 que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és el contracte privat de serveis (categoria 6 de l'Annex II) procediment 
negociat sense publicitat per raó del seu import.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida  H314.92040.21601    per fer front a 
la despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de 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 negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

Atès que el responsable del contracte serà el senyor Joan Carles Cejalvo Avila, enginyer tècnic del 
Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article  10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes  de serveis  i la 
seva preparació i adjudicació.

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.

Art. 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 de serveis 
mitjançant el 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 l'expedient licitatori per a la contractació del servei d'ús, hosting i suport tècnic de 
l'eina de comptabilitat energètica per l'Ajuntament de Granollers per a un període de 24 mesos amb 
possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, mitjançant procediment negociat sense publicitat  i 
tramitació ordinària.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte de serveis per la prestació del servei d'ús, hosting i 
suport tècnic de l'eina de comptabilitat energètica per l'Ajuntament de Granollers per un import màxim 
de 12.384,00 euros més 2.600,64 euros en concepte d'VA (21%) fent un total de 14.984,64 euros amb 
càrrec a la partida pressupostària H314.92040.21601, de conformitat amb els fets i fonaments 
invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per la prestació d'ús, hosting i suport 
tècnic de l'eina de comptabilitat energètica per l'Ajuntament de Granollers amb càrrec a la partida 
pressupostària H314.92040.21601 i amb el següent desglossament:

2015 2016 2017
Partida pressupostària

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

H314.92040.21601 3.096,00 650,16 6.192,00 1.300,32 3.096,00 650,16

TOTAL ANY IVA INCLOS 3.746,16 € 7.492,32 € 3.746,16 €

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                                 14.984,64 €

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....-  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 H314.92040.21601.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Joan Carles Cejalvo Avila, enginyer tècnic del 
Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers.
Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
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particulars  a les empreses facilitades pel Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament 
de Granollers,  com a mínim tres. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D''''EMPRESA IEMPRESA IEMPRESA IEMPRESA I    
OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEOCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEOCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEOCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE    
SUBVENCIONS ALS ENS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENTSUBVENCIONS ALS ENS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENTSUBVENCIONS ALS ENS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENTSUBVENCIONS ALS ENS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT    
TERRITORIAL DEL TURISMETERRITORIAL DEL TURISMETERRITORIAL DEL TURISMETERRITORIAL DEL TURISME ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015    ((((ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO ////47474747////2015201520152015))))

1r El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6834, de 31 de març de 2015, publica l'Ordre 
EMO/47/2015, de 12 de març, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del 
turisme, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015.

Que el termini per presentar la sol·licitud de concessió de l'esmentada subvenció finalitza el dia 25252525    
dddd''''abril deabril deabril deabril de     2015201520152015.... d'acord amb allò que estableix l'article 3.1 de la convocatòria.

Que d'acord amb el que estableix la base 5. Actuacions i despeses subvencionables, de l'Annex de 
l'esmentada Ordre:
- Seran subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les actuacions per 

a respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període 
d'execució i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la presentació de la 
justificació econòmica;

- L'IVA només és subvencionable en el cas que el beneficiari/ària de la subvenció tingui la 
consideració de consumidor final;

- La quantia dels ajuts serà com a màxim del 50% de l'import total, IVA inclòs, de l'actuació 
subvencionable i no serà superior a 400.000,00 euros.

- Les actuacions objecte de subvenció s'han d'haver iniciat a un any abans de la publicació 
d'aquesta ordre (31 de març de 2014), o com a màxim en el curs de l'any 2015 i hauran d'estar 
finalitzades el 30 de setembre de 2017.

Que d'acord amb el que estableix la base 12. Pagament, de l'Annex de l'esmentada Ordre, el 
pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 57% de l'import atorgat, a partir de 
la seva concessió, per la qual no s'exigeixen garanties.  El pagament del 43% que resta es tramitarà 
de la manera següent:
- El 23 % contra la justificació de la primera i segona anualitats  (data límit de justificació és el  30 de 

setembre de 2016).
- El 20% restant contra la justificació tercera i última anualitat (data límit de justificació el 30 de 

setembre de 2017).

Que d'acord amb el que estableix la base 14 Justificació de l'Annex, la justificació d'aquests projectes 
és farà de la manera següent:

Període dPeríode dPeríode dPeríode d ''''execucióexecucióexecucióexecució Data límit de justificacióData límit de justificacióData límit de justificacióData límit de justificació

1a anualitat:
un any abans de la publicació d 'aquesta Ordre fins al 31 

de desembre de 2015

2a anualitat:
de l'1 de gener de 2016

fins al 30 de setembre de 2016

30 de setembre de 2016

3a anualitat
de l'1 d'octubre de 2016

 fins al 30 de setembre de 2017
 30 de setembre de 2017

2n Que aquest Ajuntament disposa del projecte anomenat  Centre d’Interpretació la Tèrmica de RocaCentre d’Interpretació la Tèrmica de RocaCentre d’Interpretació la Tèrmica de RocaCentre d’Interpretació la Tèrmica de Roca    
UmbertUmbertUmbertUmbert ,,,,    restauració del refrescadorrestauració del refrescadorrestauració del refrescadorrestauració del refrescador,,,,    adequació de patis i enllumenat de l’equipament patrimonialadequació de patis i enllumenat de l’equipament patrimonialadequació de patis i enllumenat de l’equipament patrimonialadequació de patis i enllumenat de l’equipament patrimonial    
RURURURU,,,,    fàbrica de les artsfàbrica de les artsfàbrica de les artsfàbrica de les arts    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers, amb un pressupost total de  612612612612....125125125125,,,,14141414 euros (inclòs el 21% 
d'IVA),  i amb una previsió plurianual (2015-2016) per a executar les diverses actuacions incloses en 
l'esmentat projecte.

Que aquesta actuació permetrà oferir una cadena de valor orientada a la demanda turística, afegint un 
nou recurs als actius de Granollers.
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Que les diverses actuacions es poden incloure dins dels conceptes subvencionables dels apartats b) 
c), d) e) i f) de la Base 5.2 de l'Annex Bases reguladores, de la convocatòria anticipada per a l'any 
2014 per a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament de 
plans de turisme, i cal demanar que sigui subvencionada les despeses amb el 50% de l'import total, 
IVA inclòs, de l'actuació subvencionable.

3r Que l'Ajuntament de Granollers no ha sol·licitat ni li han concedit una altra subvenció o ajut per a la 
mateixa actuació.

4t Que el pla de finançament de les despeses subvencionables del projecte   "Centre d’Interpretació la 
Tèrmica de Roca Umbert, restauració del refrescador, adequació de patis i enllumenat de 
l’equipament patrimonial RU, fàbrica de les arts de Granollers",  serà distribuït:

AportacióAportacióAportacióAportació     ImportImportImportImport %%%%
- Ajuntament de Granollers 306.062,57 € 50%
- Departament d'Empresa i Ocupació (subvenció sol·licitada) 306.062,57 € 50%

Total actuacióTotal actuacióTotal actuacióTotal actuació 612.125612.125612.125612.125,,,,14141414    €€€€

Que l'execució de les esmentades actuacions objectes de la subvenció es preveu en el bienni 
2015-2016, i la planificació pressupuestària pluriennal serà distribuïda segons les anualitats següents :

AportacióAportacióAportacióAportació
anualitatanualitatanualitatanualitat     

2015201520152015
anualitatanualitatanualitatanualitat

2016201620162016
AplicacióAplicacióAplicacióAplicació     

pressupostàriapressupostàriapressupostàriapressupostària
Ajuntament de Granollers 50.000,00 256.062,57  H432.33310.62705

Departament d'Empresa i Ocupació 174.455,56 131.606,91  H432.33310.62705
Import total segons anualitatsImport total segons anualitatsImport total segons anualitatsImport total segons anualitats 224224224224....455455455455,,,,66666666 387387387387....669669669669,,,,48484848

5è Que en el Pressupost de l'exercici 2015 hi ha crèdit suficient a l'aplicació pressupostària 
H432.33310.62705 Inversions Roca Umbert, per realitzar l'actuació en la part de les despeses no 
cobertes per  la subvenció.

Que l'Ajuntament manifesta el compromís, en cas de resultar beneficiària de la subvenció, d'efectuar 
en els Pressupostos municipals l'assignació pressupostària necessària per al desenvolupament de 
l'actuació pluriennal per satisfer les despeses no cobertes per la subvenció durant el termini 
d'execució de les obres.

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

De conformitat amb el que estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a 
ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme  (Ordre 
EMO/47/2013, de 23 de desembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
6834, de 19 de març de 2015).

De conformitat amb el que estableix l'article 84.2. i) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que 
estableix les competències pròpies dels governs locals de Catalunya en matèria relativa a la promoció 
de tot tipus d'activitats de caràcter turístic.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Sol·licitar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció de    306306306306....062062062062,,,,57575757    euroseuroseuroseuros (inclòs 21% d'IVA) per a l'actuació anomenada Centre dCentre dCentre dCentre d''''InterpretacióInterpretacióInterpretacióInterpretació     
la Tèrmica de Roca Umbertla Tèrmica de Roca Umbertla Tèrmica de Roca Umbertla Tèrmica de Roca Umbert,,,,    restauració del refrescadorrestauració del refrescadorrestauració del refrescadorrestauració del refrescador,,,,    adequació de patis i enllument deadequació de patis i enllument deadequació de patis i enllument deadequació de patis i enllument de    
llll''''equipament patrimonial RUequipament patrimonial RUequipament patrimonial RUequipament patrimonial RU,,,,    fàbrica de les arts de Granollersfàbrica de les arts de Granollersfàbrica de les arts de Granollersfàbrica de les arts de Granollers, corresponent al 50% del cost de les 
actuacions subvencionables de l'actuació, inclosa en els apartats b), c), d) e) i f) de la base 5.2 de 
l'Annex de les Bases reguladores, en el marc de la convocatòria anticipada per a l'any 2015 per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (Ordre EMO/47/2015, de 12 de març, 



23

publicada al DOGC número 6834, de 19.03.2015), de conformitat amb els fets exposats i els 
fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Manifestar el compromís de dur a terme les actuacions objecte de la subvenció demanada, 
en cas de resultar beneficiari.

TercerTercerTercerTercer :::: Manifestar el compromís, en cas de resultar beneficiària de la subvenció, d'efectuar en els 
Pressupostos municipals l'assignació pressupostària necessària per al desenvolupament de l'actuació 
pluriennal per satisfer les despeses no cobertes per la subvenció durant el termini d'execució de les 
obres.

QuartQuartQuartQuart: Facultar a l'il·lustríssim senyor alcalde, Josep Mayoral i Antigas, per tal que signi tots els 
documents necessaris per a dur a bon terme els acords precedents.

CinquèCinquèCinquèCinquè: Remetre al Departament d'Empresa i Ocup ació de la Generalitat de Catalunya  aquest 
acord junt amb el formulari de sol·licitud en la forma i condicions que estableix la base 6 de l'Annex I 
de l'Ordre EMO/47/2015, de 12 de març, a través del mitjà telemàtic extranet de les administracions 
públiques de Catalunya, eacat.cat, junt amb la documentació que en fa esment aquesta Ordre, abans 
del 25252525    dddd''''abril deabril deabril deabril de     2015201520152015. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D''''ARBUST IARBUST IARBUST IARBUST I    
SUBARBUST PER A LSUBARBUST PER A LSUBARBUST PER A LSUBARBUST PER A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENT    
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIANEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIANEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIANEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, del dia 10 de març de 2015,  va aprovar iniciar la 
licitació, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament d 'arbust i subarbust per a 
l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat  per a un import màxim 
de 15.454,80 euros més 1.545,48 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 17.000,28 
euros amb aplicació al codi pressupostari H353.17110.22199  i amb el detall següent

Any BI IVA (10%) Total
2015 6.439,50 € 643,95 € 7.083,45 €
2016 7.727,40 € 772,74 € 8.500,14 €
2017 1.287,90 € 128,79 € 1.416,69 €

En data 11 de març de 2015 es conviden tres empreses del sector:

- ARRIBAS CENTER SL  

- BARNAPLANT SL

- SALA GRAUPERA I FILLS SL

Les tres empreses convidades han presentat oferta en el termini establert i han estat admeses.

Desprès de l'obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de valor i a l'oferta 
econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el cap del servei de Medi Ambient i Espais 
Verds ha valorat les propostes econòmiques i tècniques d'acord amb l'establert a la clàusula III.4 del 
plecs de clàusules administratives particulars i n'ha emès informe tècnic corresponent amb la 
valoració següent:

1. Millor oferta dels preus unitaris de subministrament d 'arbust i subarbust (fins a un màxim de 60 punts)

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta que proposi el major percentatge de baixa sobre els preus 
unitaris. D'acord amb la fórmula matemàtica establerta al Plec de clàusules administratives particulars .

ARRIBAS CENTER SL presenta una oferta amb una baixa lineal sobre el preu total dels a.
subministraments previstos del 8% i obté 60 punts

BARNAPLANT SL presenta una oferta amb una baixa lineal sobre el preu total dels subministraments b.
previstos del 7% i obté 52,5 punts

SALA GRAUPERA I FILLS SL presenta una oferta amb una baixa lineal sobre el preu total dels c.
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subministraments previstos del 4% i obté 30 punts

2. Rapidesa en el lliurament: fins a un màxim de ................................40 punts

Aquest criteri serà avaluable de forma automàtica , de conformitat amb els intervals següents :

     9 dies ................ 10 punts
     5 dies ................ 20 punts

menys de 5 dies ................ 40 punts

ARRIBAS CENTER SL ofereix un termini de lliurament de 4 dies i obté 40 punts

BARNAPLANT SL ofereix un termini de lliurament de 5 dies i obté 20 punts

SALA GRAUPERA I FILLS ofereix un termini de lliurament de 5 dies i obté 20 punts

RESUM DE PUNTUACIONS

Criteris Valorats ARRIBAS CENTER SL BARNAPLANT SL SALA GRAUPERA I FILLS

% de baixa preu unitari 60 52,5 30
Rapidesa en el lliurament 40 20 20

100 72,5 50

En data 30 de març de 2015 s'ha requerit a l'empresa ARRIBAS CENTER SL amb CIF. B-59776658 a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 13 d'abril de 2015 l'empresa ARRIBAS CENTER SL ha presentat la documentació requerida 
amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic en data 25 de març de 2015 l'oferta de l'empresa ARRIBAS CENTER SL 
es proposa l'adjudicació del contracte de subministrament d'arbust i subarbust per a l'Ajuntament de 
Granollers.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa ARRIBAS CENTER SL amb CIF. B-59776658 el contracte de 
subministrament d'arbust i subarbust per a l'Ajuntament de Granollers, per un període de 24 mesos 
amb possibilitat de pròrroga, amb un descompte del 8% sobre el preu unitari, i per un import màxim de 
15.454,80 euros més 1.545,48 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 17.000,28 euros 
amb aplicació al codi pressupostari H353.17110.22199  i amb el detall següent

Any BI IVA (10%) Total
2015 6.439,50 € 643,95 € 7.083,45 €
2016 7.727,40 € 772,74 € 8.500,14 €
2017 1.287,90 € 128,79 € 1.416,69 €

i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars, i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats 

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies  hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.2 apartat 
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g)

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar aquest acord al servei de Comptabilitat i confeccionar el document comptable de 
disposició de la despesa a nom de l'empresa adjudicatària per l'import indicat en el primer punt.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    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 ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I    
ADEQUACIÓ DEL  PARC DEL PUIG DE LES FORQUES I DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEADEQUACIÓ DEL  PARC DEL PUIG DE LES FORQUES I DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEADEQUACIÓ DEL  PARC DEL PUIG DE LES FORQUES I DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEADEQUACIÓ DEL  PARC DEL PUIG DE LES FORQUES I DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE    
GRANOLLERS A DESENVOLUPAR AMB UN PROJECTE DGRANOLLERS A DESENVOLUPAR AMB UN PROJECTE DGRANOLLERS A DESENVOLUPAR AMB UN PROJECTE DGRANOLLERS A DESENVOLUPAR AMB UN PROJECTE D''''INSERCIÓ LABORAL DE PERSONESINSERCIÓ LABORAL DE PERSONESINSERCIÓ LABORAL DE PERSONESINSERCIÓ LABORAL DE PERSONES    
AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISAMB DISCAPACITAT PSÍQUICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISAMB DISCAPACITAT PSÍQUICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISAMB DISCAPACITAT PSÍQUICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, del dia 24 de febrer de 2015,  va aprovar iniciar la 
licitació, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars de la prestació del servei de neteja i adequació del parc del Puig 
de les Forques i del Cementiri municipal de Granollers  a desenvolupar amb un projecte d'inserció 
laboral de persones amb discapacitat psíquica per un període de 24 mesos i prorrogable 18 mesos 
més, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i declarar -ne la seva plurianualitat.

El Pressupost màxim de licitació per al període d'execució del contracte es de 107.415,24 euros més 
11.832,2 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 119.247,44 euros amb aplicació al codi 
pressupostari H353.17110.2600 d'acord amb el detall següent:.

Base ImposableBase ImposableBase ImposableBase Imposable IVAIVAIVAIVA TotalTotalTotalTotal
Treballs netejaTreballs netejaTreballs netejaTreballs neteja 97.500 € 9.750 € 10% 107.250,00 €

Treballs adequacióTreballs adequacióTreballs adequacióTreballs adequació 9.915.24 € 2.082,20 € 21% 11.997,44 €

i amb la distribució anual següent:

AnyAnyAnyAny
BaseBaseBaseBase    

ImposableImposableImposableImposable
IVAIVAIVAIVA TotalTotalTotalTotal

Treballs neteja 32.500,00 €
3.250,00 

€
10% 35.750,00 €

2015201520152015
Treballs adequació 3.305,16 € 694,07 € 21% 3.999,15 €

Treballs neteja 48.750,00 €
4.875,00 

€
10% 53.625,00 €

2016201620162016
Treballs adequació 4.957.62 €

1.041,10 
€

21% 5.998,72 €

Treballs neteja 16.250,00 €
1.625,00 

€
10% 17.875,00 €

2017201720172017
Treballs adequació 1.652,54 € 347,03 € 21% 1.999,57 €

Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA
DATADATADATADATA    

REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE
NUMNUMNUMNUM....REGREGREGREG....    

D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA
1 FUNDACIÓ VIVER DE BELL·LLOC 18-03-2015 2015005167

Desprès de les corresponents obertures públiques del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen 
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d'un judici de valor) i el sobre núm. 3 (relatiu a les ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), el cap del servei de Medi Ambient i Espais Verds ha emès l'informe en el qual  proposa a 
la Mesa de contractació l'adjudicació del contracte prestació del servei de neteja i adequació del parc 
del Puig de les Forques i del Cementiri municipal de Granollers  a desenvolupar amb un projecte 
d'inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica a l'oferta més avantatjosa que és la 
presentada per l'empresa FUNDACIÓ VIVER DE BELL·LLOC amb CIF G-65434896, d'acord amb la 
valoració següent:

a) Proposta tècnica avaluable mitjançant judici de valor , fins a 49 punts

a.1. Estudi tècnic desglossant la planificació dels serveis objecte del contracte  20 punts

La millora de la programació del servei en quan a les labors fins a 6 punts, temporalització fins a 5 punts, 
maquinària fins a 3 punts i hores de personal fins a 6 punts descrits al Plec de condicions

L'empresa presenta un pla de treball de les tasques de neteja i manteniment de les zones enjardinades i de 
tots els elements auxiliars propis del parc prescrites al plec tècnic, amb una programació ajustada a les 
tasques a realitzar. No es proposa cap millora respecte a la programació  (s'atorguen 0 punts)

La proposta és coherent en el temps proposat al plec, no s'ofereix cap millora al respecte (s'atorguen 0 
punts).

La maquinària oferta i descrita en l'apartat  “Vehicle i maquinària destinada al servei” adscrita la contracta, 
s'ajusta a l'equip humà i és la necessària per a una correcta execució de les tasques objecte del contracte. 
En aquest aspecte supera les necessitats del servei pel que es millora notablement la proposta  (s'atorguen 3 
punts). 

Es proposa que l'equip destinat al servei estarà format per quatre peons amb certificat de disminució i un 
oficial jardiner amb una dedicació diària (dies laborables) de jornada complerta de 7,5h. Proposen un equip 
de reforç per atendre incidències en període de vacances  (s'atorguen 2 punts)

a.2. Millores en el servei d'urgències: 6 punts

Es puntua favorablement la millora del temps de resposta (fins a un màxim de 4 punts. Menys d'1 hora 4 
punts, entre 1 i 2 hores 3 punts, entre 2 i 3 hores 2 punts i entre 3 i 4 hores 1 punt), establert en el plec de 
prescripcions tècniques, per a realitzar actuacions puntuals d’emergència, especialment a causa de 
fenòmens meteorològics excepcionals , els recursos assignats fins a 2 punts (canals de comunicació, mitjans 
humans i materials). Sense cap cost econòmic per part de l 'Ajuntament.

Presenten un protocol d'actuació amb un temps de resposta de 2 i 3 hores en dia no laborable (caps de 
setmana i festius), que correspondria al tipus de dia amb més dificultats de posar en marxa l'operatiu 
d'urgència (s'atorguen 2 punts)

Quan als recursos assignats (mitjans humans i materials) s'adiuen a les necessitats del servei i els canals de 
comunicació són coherents amb la proposta  (s'atorguen 2 punts).

a.3. Millores en quan a la rendibilitat en l 'execució del servei amb la incorporació de tecnologia :  3 punts

Es puntuaran favorablement la proposta de millores en relació a com fer més eficaç i eficient el servei a 
prestar, a partir de noves metodologies i amb la incorporació de noves tecnologies (tècniques de 
manteniment i maquinària específica). Sense cap cost econòmic per part de l 'Ajuntament.

L'empresa proporcionarà una tauleta per tal de facilitar la gestió del sistema de reg via web .

Es posarà a disposició del servei per a l 'eliminació de les males herbes dels paviments dur del cementiri una 
màquina deshidratadora, que permetrà reduir l'ús d'herbicides convencionals. Es consideren dues propostes 
que milloraran el servei (s'atorguen 3 punts)

a.5. Projecte d'inserció de les persones amb discapacitat : 20 punts

Es puntuarà el desenvolupament i plantejament d'inserció laboral de persones treballadores amb 
discapacitat psíquica en el servei objecte d'aquest contracte: específicament el disseny d'accions fins a 7 
punts, les mesures d'assessorament i orientació fins a 7 punts i les accions formatives fins a  6 punts

Per assolir els objectius d'inserció i integració dels treballadors del CET, d'una forma normalitzada dins 
l'àmbit laboral, així com per vetllar per l'assoliment d'un grau de qualitat de vida més alt fora de l'àmbit 
laboral, l'empresa presenta un seguit d'accions a desenvolupar (s'atorga 7 punts)

• Fer-los coneixedors de l'estructura , funcionament i organització  i projecte social del centre
• Realitzar un estudi de possibles llocs de treballen règim de treball protegit
• Adequar el lloc de treball al treballador
• Establir canals de comunicació
• Regular els trastorns de conducta
• Treballar mitjançant programes individuals les necessitats d'integració personal i social de cada 

usuari
• Promoure la integració personal i social dels usuaris fora de l 'àmbit laboral 
• Incidir en l'àmbit familiar
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• Vetllar per les necessitats d'habitatge 
• Potenciar la participació en les activitats de lleure
• Vetllar per la salut general i mental dels usuaris
• Potenciar l'adquisició i el manteniment de determinats aprenentatges específics

Presenten un programa global d'orientació (PGO) com a eina bàsica de treball, en el que figuraran els 
objectius de millora en les diferents àrees de suport  (s'atorguen 7 punts)

El programa comporta:

• Donar a conèixer a cada treballador el seu pla individual i facilitar l'accés a la formació i suport 
d'hàbits i habilitats

• Informar i formar a l'usuari sobre els recursos disponibles per fer recerca
• Mitjançant reunions individuals s'orientarà a l'usuari i se li donaran estratègies d'autoconeixement 

sobre quines són les seves capacitats i limitacions . 

Quan a accions formatives presenten un pla basat en els coneixements de la jardineria, viverisme i treballs 
forestals, on els coneixements teòrics adquirits es duen a la pràctica en zones enjardinades de la comarca, 
on el Viver de Bell-lloc realitza la seva activitat com empresa de neteja i conservació d 'espais verds.

Falten detalls de les activitats formatives concretes  (s'atorguen 4 punts)

La puntuació obtinguda per la FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC de la proposta tècnica avaluable mitjançant 
judici de valor és la següent: 

a1 Planificació 5
a2 Servei de guàrdia 4
a3 Millores rendibilitat 3
a5 Projecte d'inserció 18

TOTAL 30

VALORACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA SOBRE NÚM. 3 

En data 9 d'abril s'ha procedit a obrir les pliques del sobre núm. 3, tal com marca el plec de clàusules 
administratives particulars del contracte, on es recullen tots aquells aspectes que depenen de criteris avaluables 
de forma automàtica “Proposta econòmica i tècnica avaluable automàticament” de conformitat amb la clàusula 
III.4 del present plec.

L'oferta econòmica s'establirà en funció del que prescriu la clàusula III ,4 B.

Les ofertes econòmiques presentades són les següents :

Base Imposable IVA Total
Treballs neteja 48.603.75 € 4.860,38 € 10% 53.464,13 €

Treballs adequació 4.942.75 € 1.037,98 € 21% 5.980,72 €
 FUNDACIÓ VIVER DE BELL·LLOC 53.546,50 5.898,35 59.444,85 €

Es valora seguint la fórmula següent:

             b = 51 punts  x    Pressupost total de l’oferta més baixa      
                                      Pressupost total de l’oferta a valorar

QUADRE RESUM FINAL DE LES OFERTES

Criteris de Valor Oferta 
econòmica

Total

 FUNDACIÓ VIVER DE BELL·LLOC 30 51 81

En data 13 d'abril de 2015 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa FUNDACIÓ VIVER DE BELL·LLOC amb CIF. 
G-65434896  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

En data 17 d'abril de 2015 l'empresa FUNDACIÓ VIVER DE BELL·LLOC ha presentat la documentació 
requerida i compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 10 d'abril de 2015, proposa 
l'adjudicació del contracte de prestació del servei de neteja i adequació del Parc del Puig de les 
Forques i del Cementiri municipal de Granollers  a desenvolupar amb un projecte d'inserció laboral de 
persones amb discapacitat psíquica a l'empesa FUNDACIÓ VIVER DE BELL·LLOC amb CIF 
G-65434896 que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa, per un import anual de 53.546,50 
euros, més 5.898.35 euros en concepte d'IVA, el que representa una baixa del 0,3% sobre el preu de 
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licitació

La clàusula X.2 del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari haurà 
d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que prescriu 
l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500,00 euros. Per tal de donar compliment a aquesta 
prescripció, es relacionen les despeses que s'han produït en concepte de publicitat d'aquest 
procediment obert i tramitació ordinària a continuació:

Assumpte: Licitació contracte de prestació del servei de neteja i adequació del parc del Puig de 
les Forques i del cementiri municipal de Granollers a desenvolupar amb un projecte d'inserció 
laboral de persones amb discapacitat psíquica

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 05/03/2015
Liquidació: Núm.201502001375L de data 05/03/2015 per import de 232,40 euros

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

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

- Articles 160 i  161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a l 'adjudicació mitjançant procediment obert.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa FUNDACIÓ VIVER DE BELL·LLOC amb CIF G-65434896, el 
contracte  de serveis per a la prestació del servei de neteja i adequació del Parc del Puig de les 
Forques i del Cementiri municipal de Granollers  a desenvolupar amb un projecte d'inserció laboral de 
persones amb discapacitat psíquica per un període de 24 mesos, amb efectes des de l'1 de maig de 
2015 fins al 30 d'abril de 2017 amb possibilitat de pròrroga i per un import màxim de 107.093,00 euros, 
més 11.796,71 euros en concepte d'IVA el que fa un total de 118.889,71 i que representa una baixa 
del 0,3% sobre el preu de licitació, amb aplicació al codi pressupostari H461.23111.22799 amb la 
distribució següent:

AnyAnyAnyAny
BaseBaseBaseBase    

ImposableImposableImposableImposable
IVAIVAIVAIVA TotalTotalTotalTotal

Treballs neteja 32.402,50 € 3.240,25 € 10% 35.642,75 €
2015201520152015

Treballs adequació 3.295,17 € 691,99 € 21% 3.987,15 €
Treballs neteja 48.603.75 € 4.860,38 € 10% 53.464,13 €

2016201620162016
Treballs adequació 4.942.75 € 1.037,98 € 21% 5.980,72 €

Treballs neteja 16.201,25 € 1.620,13 € 10% 17.821,38 €
2017201720172017

Treballs adequació 1.647,58 345,99 € 21% 1.993,58 €

i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista , i d'acord amb els fets i fonaments invocats

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa  FUNDACIÓ VIVER DE BELL·LLOC la quantitat de 232,40 euros, en 
concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de 
prestació del servei de neteja i adequació del parc del Puig de les Forques i del cementiri municipal de 
Granollers a desenvolupar amb un projecte d'inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica. 
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
ES40-2013-0046-89-0200601574 tot indicant el número d'expedient al que pertanyen i enviant una 
comunicació via correu electrònic contractacio@ajuntament.granollers.cat . També es podran abonar 
amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers 
ubicada al carrer Sant Josep número 7, 2ª planta, en el termini de quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....     Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació, d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP. 
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QUARTQUARTQUARTQUART. Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70€)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars ,clàusula X.2

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Confeccionar els documents comptables de disposició de la despesa a nom de l'empresa 
adjudicatària pels imports indicats al punt primer del present acord i alliberar el crèdit no disposat .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

11111111).-).-).-).-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''''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''''ORGANITZACIÓ DEL CASALORGANITZACIÓ DEL CASALORGANITZACIÓ DEL CASALORGANITZACIÓ DEL CASAL    
AVENTURAAVENTURAAVENTURAAVENTURA''''T I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGA ''''T PER A LT PER A LT PER A LT PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 25 de juny de 2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar a l'entitat Esplai Guai! de Palou una subvenció per import de 5.500,00 € per a l'organització del 
casal d'estiu Aventura't i Belluga't. Al mateix acord es recollien les obligacions de l 'entitat beneficiària. 

La clàusula setena de les obligacions de l'entitat preveu que l'entitat ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada a finals del mes de setembre de 2014.

En data 29 de setembre de 2014 amb número de registre d'entrada 19432 l'entitat Esplai Guai! de 
Palou ha presentat la justificació requerida.

Una vegada revisada la documentació de la justificació presentada es comprova que hi ha diferències 
entre els imports de l'actuació subvencionada i la despesa realitzada per la qual cosa se 'ls requereix a 
esmenar aquesta desviació.

En data 6 de març de 2015 l'entitat ESPLAI GUAI! DE PALOU presentada amb registre d'entrada 
2015004310 una instància en la que justifica la menor despesa realitzada en el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada i sol·licita que es modifiqui l'acord d'atorgament de la Junta de Govern Local 
de 25 de juny de 2014.

La Junta de Govern Local celebrada el dia 31 de març de 2015 va aprovar la modificació de l'acord 
adoptat en sessió de 25 de juny de 2014 en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
de l'activitat subvencionada que ha passat 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 ha aportat un 50,37 % del cost 
de l'activitat i no un 49,17% com reflexava l'acord inicial.

Vist l'informe emès en data 7 d'abril de 2015 pel cap d'oficina de Projectes Educatius que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a l 'acord de la Junta de Govern Local.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics
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Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamentar la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció. ...

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Clàusula setena de l'apartat primer de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, �

aprovat per la Junta de Govern Local, de data 25 de juny de 2014, pel que fa al termini i forma de 
justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER. Es pot aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat ESPLAI GUAI! DE PALOU 
acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014 per a l'any 2014 i que ha estat modificat 
pel mateix òrgan en data 31 de març de 2015 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació
Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat %%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

29/09/14
19432

ESPLAI GUAI! 
DE PALOU G-61354031

Organització del casal 
AVENTURA'T i 

BELLUGA'T
10.919,65 € 5.500,00 € 10919,65 € 50,37

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i al Servei d'intervenció de l'Ajuntament de 
Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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    23232323    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A L ''''AMPA MAMPA MAMPA MAMPA M....    ANNA MOGASANNA MOGASANNA MOGASANNA MOGAS     
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTES    
EDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'AMPA M. Anna Mogas en el marc de la 
convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions en règim de competència 
competitiva per a projectes educatius per a l 'any 2014 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
CostCostCostCost    

actuacióactuacióactuacióactuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
%%%%    

subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat
AMPA M. Anna Mogas  

G58663428 Cross A. Mogas 5.000,00 € 1.068,00 € 21,36
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En el mateix acord d'atorgament esmentat es va aprovar la concessió d'una bestreta per import del 
100% de les subvencions atorgades a cada entitat beneficiària, d'acord amb la previsió establerta a 
les bases específiques.

L'AMPA M. Anna Mogas ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 23 de març 
de 2015 i amb número de registre d'entrada 5563 que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut 
un estalvi de 685,62€ motivat per una menor despesa en lloguers i altres de la que s'ha vist previst 
inicialment, per la qual cosa sol·licita modificar el pressupost del projecte subvencionat en el sentit 
següent:

Que, inicialment, el cost total de la despesa era de 5.000,00€ i finalment ha estat de 4.314,38€.

S'ha valorat la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de 
setembre de 2014, pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació  per a projectes educatius per a l'any 
2014 en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat “Cros 
Anna Mogas”, corresponent  a l'AMPA M. Anna Mogas que passa a tenir un cost de 4.314,38 € i no de 
5.000,00€, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 
1.068,00 €, que representa finalment un finançament del 24,75 % del cost del projecte.

És manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació.

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

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

2. 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.

3. L'article 20 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014  en concordança 
amb 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, pel que fa a la modificació de l'acord d'atorgament de les 
subvencions, els quals preveuen 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 23 de setembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el 
marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius per a l'any 2014 en el sentit 
de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona 
corresponent a l'AMPA M. Anna Mogas que passa a tenir un cost de 4.314,38€ i no de 5.000,00€, així 
com del percentatge final de finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord 
amb els fets i els fonaments de dret invocats.
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EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

AMPA M. Anna Mogas  
G58663428 Cross A.Mogas 4.314,38 € 1.068,00 € 24,75

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'AMPA M. Anna Mogas.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA 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    23232323    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A L''''AMPA MESTRESAMPA MESTRESAMPA MESTRESAMPA MESTRES    
MONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DMONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DMONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DMONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER AEDUCACIÓ PER AEDUCACIÓ PER AEDUCACIÓ PER A    
PROJECTES EDUCATIUS PER A LPROJECTES EDUCATIUS PER A LPROJECTES EDUCATIUS PER A LPROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'AMPA Mestres Montaña en el marc de la 
convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions en règim de competència 
competitiva per a projectes educatius per a l 'any 2014 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
CostCostCostCost    

actuacióactuacióactuacióactuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
%%%%    

subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat
AMPA Mestres Montaña G58345786 Biblioteca 1.703,60 € 618,00 € 36,27

En el mateix acord d'atorgament esmentat es va aprovar la concessió d'una bestreta per import del 
100% de les subvencions atorgades a cada entitat beneficiària, d'acord amb la previsió establerta a 
les bases específiques.

L'AMPA Mestres Montaña ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 19 de març 
de 2015 amb número de registre d'entrada 5295 que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut 
un estalvi de 1.001,80€ motivat per un menor despesa en monitoratge de la que s'havia previst 
inicialment, per la qual cosa sol·licita modificar el pressupost del projecte subvencionat en el sentit 
següent:

Que, inicialment, el cost total de la despesa era de 1.703,60€ i finalment ha estat de 701,80€.

S'ha valorat la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de 
setembre de 2014 , pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació  per a projectes educatius per a l'any 
2014 en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat 
“Biblioteca”, corresponent  a l'AMPA Mestres Montaña que passa a tenir un cost de 701,80 € i no de 
1.703,60€, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 618 €, 
que representa finalment un finançament del 88% del cost del projecte.

És manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
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1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

2. 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.

3. L'article 20 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014  en concordança 
amb 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, pel que fa a la modificació de l'acord d'atorgament de les 
subvencions, els quals preveuen 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 23 de setembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el 
marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius per a l'any 2014 en el sentit 
de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona 
corresponent a l'AMPA Mestres Montaña que passa a tenir un cost de 701,80€ i no de 1.703,60€, així 
com del percentatge final de finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord 
amb els fets i els fonaments de dret invocats.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

AMPA Mestres Montaña G58345786 Biblioteca 701,80 € 618,00 € 88,00

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'AMPA Mestres Montaña.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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    23232323    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A L ''''ESCOLA FÀTIMA EN ELESCOLA FÀTIMA EN ELESCOLA FÀTIMA EN ELESCOLA FÀTIMA EN EL    
MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DMARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DMARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DMARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUS    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'Escola Fàtima en el marc de la 
convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions en règim de competència 
competitiva per a projectes educatius per a l 'any 2014 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
CostCostCostCost    

actuacióactuacióactuacióactuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
%%%%    

subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat
Esport Extrescolar 1.437,60 € 393,00 € 27,34

Escola Fàtima Q5855792G
Ponts a la feina 898,00 € 674,00 € 75
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En el mateix acord d'atorgament esmentat es va aprovar la concessió d'una bestreta per import del 
100% de les subvencions atorgades a cada entitat beneficiària, d'acord amb la previsió establerta a 
les bases específiques.

L'Escola Fàtima ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instàncies de data 19 de març de 2015 
que en el desenvolupament dels dos projectes hi ha hagut un estalvi motivat pel següent;

Pel que fa a l'actuació de l'Esport Extraescolar, per una menor despesa en la compra de �

material esportiu de la que s'havia previst inicialment.
Pel que fa a l'actuació dels Ponts a la feina, per una despesa menor en la compra d'ordinadors �

de la que s'havia previst incialment.

RegistreRegistreRegistreRegistre
dddd''''entradaentradaentradaentrada

ActuacióActuacióActuacióActuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Cost inicialCost inicialCost inicialCost inicial
actuacióactuacióactuacióactuació

EstalviEstalviEstalviEstalvi Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

núm. 5370 Esport Extrescolar 1.437,60 € 321,00 € 796,00 € 393,00 € 49,37
núm. 5371 Ponts a la feina 898,00 € 121,03 € 776,97 € 674,00 € 86,75

És per aquest motiu que sol·liciten modificar el pressupost del projecte subvencionat en el sentit 
següent:

Que en el projecte Esport Extrescolar, inicialment, el cost total de la despesa era de 1.437,60€ i 
finalment ha estat de 796,00€.
Que en el projecte Ponts a la feina, inicialment, el cost total de la despesa era de 898€ i finalment ha 
estat de 776,97€.

S'ha valorat la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de 
setembre de 2014 , pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació  per a projectes educatius per a l'any 
2014 en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa dels projecte subvencionat següents;

“Esport Extraescolar”,  que passa a tenir un cost de 796,00 € i no de 1.437,60 €, sense modificar �

l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 393,00 €, que representa 
finalment un finançament del 49,37% del cost del projecte.
“Ponts a la feina”,  que passa a tenir un cost de 776,97 € i no de 898€, sense modificar l'import �

concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 674 €, que representa finalment un 
finançament del 86,75% del cost del projecte.

És manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació.

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

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

2. 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.

3. L'article 20 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014  en concordança 
amb 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 
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de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la modificació de l'acord d'atorgament de les 
subvencions, els quals preveuen 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 23 de setembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el 
marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius per a l'any 2014 en el sentit 
de modificar l'import dels pressupostos de despesa dels projectes subvencionats que tot seguit es 
relacionen corresponent a l'Escola Fàtima que canvia el cost final de l'actuació, així com del 
percentatge final de finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord amb els 
fets i els fonaments de dret invocats, d'acord amb el següent;

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Esport Extrescolar 796,00 € 393,00 € 49,37Escola Fàtima
AMPA Mestres Montaña

Q5855792G
Ponts a la feina 776,97 € 674,00 € 86,75

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Escola Fàtima.

QUART.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    23232323    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A L''''AMPA SALVADORAMPA SALVADORAMPA SALVADORAMPA SALVADOR    
ESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTES    
EDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'AMPA Salvador Espriu en el marc de la 
convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions en règim de competència 
competitiva per a projectes educatius per a l 'any 2014 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
CostCostCostCost    

actuacióactuacióactuacióactuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
%%%%    

subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat
AMPA Salvador Espriu G59651398 Biblioteca 4.200,00 € 500,00 € 11,9

En el mateix acord d'atorgament esmentat es va aprovar la concessió d'una bestreta per import del 
100% de les subvencions atorgades a cada entitat beneficiària, d'acord amb la previsió establerta a 
les bases específiques.

L'AMPA Salvador Espriu  ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 23 de març 
de 2015 amb número de registre d'entrada 5566 que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut 
un estalvi de 478€ motivat per un menor despesa motivada per la reducció del servei perquè la 
subvenció havia estat menor de la prevista,  per la qual cosa sol·licita modificar el pressupost del 
projecte subvencionat en el sentit següent:

Que, inicialment, el cost total de la despesa era de 4.200€ i finalment ha estat de 3.722,68€

S'ha valorat la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
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les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de 
setembre de 2014 , pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació  per a projectes educatius per a l'any 
2014 en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat 
“Biblioteca”, corresponent  a l'AMPA Salvador Espriu que passa a tenir un cost de 3.722,68€ i no de 
4.200€, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 500 €, 
que representa finalment un finançament del 13,43% del cost del projecte.

És manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació.

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

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

2. 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.

3. L'article 20 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014  en concordança 
amb 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, pel que fa a la modificació de l'acord d'atorgament de les 
subvencions, els quals preveuen 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 23 de setembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el 
marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius per a l'any 2014 en el sentit 
de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona 
corresponent a l'AMPA Salvador Espriu que passa a tenir un cost de 3.722,68 € i no de 4.200€, així 
com del percentatge final de finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord 
amb els fets i els fonaments de dret invocats.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

AMPA Salvador Espriu G59651398 Biblioteca 3.722,68 € 500,00 € 13,43

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'AMPA Salvador Espriu.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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16161616).-).-).-).-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    23232323    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A L''''ESCOLA PAU VILA ENESCOLA PAU VILA ENESCOLA PAU VILA ENESCOLA PAU VILA EN    
EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUS    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'Escola Pau Vila en el marc de la 
convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions en règim de competència 
competitiva per a projectes educatius per a l 'any 2014 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
CostCostCostCost    

actuacióactuacióactuacióactuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
%%%%    

subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat
Escola Pau Vila Q5855829G L'hort a l'escola 1.200,00 € 393,00 € 32,75

En el mateix acord d'atorgament esmentat es va aprovar la concessió d'una bestreta per import del 
100% de les subvencions atorgades a cada entitat beneficiària, d'acord amb la previsió establerta a 
les bases específiques.

L'Escola Pau Vila ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 20 de març de 2015 
amb número de registre d'entrada 5382 que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut un estalvi 
de 247,46€ motivat per un menor despesa en l'execució del projecte de la que s'havia previst 
inicialment, per la qual cosa sol·licita modificar el pressupost del projecte subvencionat en el sentit 
següent:

Que, inicialment, el cost total de la despesa era de 1.200,00€ i finalment ha estat de 952,54€.

S'ha valorat la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de 
setembre de 2014 , pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació  per a projectes educatius per a l'any 
2014 en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat “L'hort 
escolar”, corresponent  a l' Escola Ferrer i Guàrdia que passa a tenir un cost de 952,54€ i no de 
1.200,00€, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 393 €, 
que representa finalment un finançament del 41,25% del cost del projecte.

És manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació.

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

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

2. 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.

3. L'article 20 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014  en concordança 
amb 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 
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de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la modificació de l'acord d'atorgament de les 
subvencions, els quals preveuen 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 23 de setembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el 
marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius per a l'any 2014 en el sentit 
de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona 
corresponent a l'Escola Pau Vila que passa a tenir un cost de 952,54 € i no de 1.200,00€, així com del 
percentatge final de finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord amb els 
fets i els fonaments de dret invocats.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola Pau Vila Q5855829G L'hort a l'escola 952,54 € 393,00 € 41,25

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Escola Pau Vila.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA 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    
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EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTES    
EDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'Escola Pereanton en el marc de la 
convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions en règim de competència 
competitiva per a projectes educatius per a l 'any 2014 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
CostCostCostCost    

actuacióactuacióactuacióactuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
%%%%    

subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat
Escola Pereanton Q5855908I Cantata “Si, música, si” 820,00 € 500,00 € 60,97

En el mateix acord d'atorgament esmentat es va aprovar la concessió d'una bestreta per import del 
100% de les subvencions atorgades a cada entitat beneficiària, d'acord amb la previsió establerta a 
les bases específiques.

L'Escola Pereanton ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 19 de març 
de 2015 amb número de registre d'entrada 5316 que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut 
un estalvi de 315,80€ motivat per un menor despesa en la compra de faristols, cables, maquillatge.. de 
la que s'havia previst inicialment, per la qual cosa sol·licita modificar el pressupost del projecte 
subvencionat en el sentit següent:

Que, inicialment, el cost total de la despesa era de 820€ i finalment ha estat de 504,08€.

S'ha valorat la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
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subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de 
setembre de 2014 , pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació  per a projectes educatius per a l'any 
2014 en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat “Cantata, 
Si música, si ”, corresponent  a l' Escola Pereanton que passa a tenir un cost de 504,80 € i no de 820€, 
sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 500 €, que 
representa finalment un finançament del 99,04% del cost del projecte.

És manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació.

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

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

2. 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.

3. L'article 20 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014  en concordança 
amb 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, pel que fa a la modificació de l'acord d'atorgament de les 
subvencions, els quals preveuen 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 23 de setembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el 
marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius per a l'any 2014 en el sentit 
de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona 
corresponent a l'Escola Pereanton que passa a tenir un cost de 504,08€ i no de 820€, així com del 
percentatge final de finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord amb els 
fets i els fonaments de dret invocats.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola Pereanton Q5855908I Cantata “Si, música, si” 504,80 € 500,00 € 99,04

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Escola Pereanton.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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18181818).-).-).-).-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    23232323    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A L''''ESCOLA PONENT ENESCOLA PONENT ENESCOLA PONENT ENESCOLA PONENT EN    
EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DEL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUS    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'Escola Ponent en el marc de la 
convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions en règim de competència 
competitiva per a projectes educatius per a l 'any 2014 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
CostCostCostCost    

actuacióactuacióactuacióactuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
%%%%    

subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat
Escola Ponent Q5856218B Tallers estudi assistit 1.040,00 € 674,00 € 64,8

En el mateix acord d'atorgament esmentat es va aprovar la concessió d'una bestreta per import del 
100% de les subvencions atorgades a cada entitat beneficiària, d'acord amb la previsió establerta a 
les bases específiques.

L'Escola Ponent ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 20/3/15 amb número 
de registre d'entrada 5424 que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut un estalvi de 366€ 
motivat per un menor despesa en el monitoratge de la que s'havia previst inicialment, per la qual cosa 
sol·licita modificar el pressupost del projecte subvencionat en el sentit següent :

Que, inicialment, el cost total de la despesa era de 1.040€ i finalment ha estat de 674€.

4. S'ha valorat la sol·licitud presentada per l 'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de 
setembre de 2014 , pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius per a l'any 
2014 en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat “Tallers 
d'estudi assistit”, corresponent a l'Escola Ponent que passa a tenir un cost de 674 € i no de 1.040€, 
sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 674 €, que 
representa finalment un finançament del 100% del cost del projecte.

És manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació.

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

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

2. 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.

3. L'article 20 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014  en concordança 
amb 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, pel que fa a la modificació de l'acord d'atorgament de les 
subvencions, els quals preveuen que l'alteració de les condicions que varen determinar la concessió 
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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 23 de setembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el 
marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius per a l'any 2014 en el sentit 
de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona 
corresponent a l'Escola Ponent que passa a tenir un cost de 674€ i no de 1.040€, així com del 
percentatge final de finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord amb els 
fets i els fonaments de dret invocats.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola Ponent Q5856218B Tallers estudi assistit 674,00 € 674,00 € 100

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Escola Ponent.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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 DELGOVERN LOCAL DELGOVERN LOCAL DELGOVERN LOCAL DEL    17171717    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 AL CASAL DEL MESTRE PER EL SOSTENIMENT GENERAL DE LESSUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CASAL DEL MESTRE PER EL SOSTENIMENT GENERAL DE LESSUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CASAL DEL MESTRE PER EL SOSTENIMENT GENERAL DE LESSUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CASAL DEL MESTRE PER EL SOSTENIMENT GENERAL DE LES    
ACTIVITATS DE LACTIVITATS DE LACTIVITATS DE LACTIVITATS DE L ''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT

En sessió de data 17 de juny de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Casal del Mestre per un import de 4.200,00 
euros, pel conveni de col·laboració per al sosteniment de les activitats de l'entitat, amb un pressupost 
de despesa de 21.700,00€, el que representava un finançament del 19,35 % del cost de l'activitat.

En el punt tercer dels pactes que regulen el conveni de col·laboració, es detallen les despeses 
subvencionables respecte a l'activitat subvencionada.

D'acord amb el punt setè 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 Casal del Mestre ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 23 de març 
de 2015  amb número de registre d'entrada 5562 que en el desenvolupament del projecte d'activitats 
hi ha hagut un estalvi de 3.388,51€ respecte a la despesa pressupostada (21.700,00€). Les raons 
d'aquest estalvi les explica l 'entitat a la memòria presentada: reducció d'activitat.

Que un cop comprovada la justificació la despesa del cost de l'actuació és de 18.311,49€ i l'estalvi 
respecte al cost total aprovat (21.700,00€) és de 3.388,51€.

Que el percentatge subvencionat de l'activitat és de 22,93€ i no el 19,40% com recollia l'acord de la 
Junta de govern de 17 de juny de 2014.

Que  el punt novè dels pactes reguladors del conveni  contempla la modificació de la subvenció, 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 
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objectius, indicadors i finalitats són els mateixos .

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

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

2. 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.

3. 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 17 de juny , pel qual 
s'aprova l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Casal del Mestre per a per el conveni de 
col·laboració per el sosteniment de les activitats de l'entitat,  en el sentit de modificar l'import del 
pressupost de despesa de l'activitat subvencionada, que passa a tenir un cost de 18.311,49€ € i no de 
21.700 €, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 4.200 
€, que representa finalment un finançament del 22,93 % del cost de l'activitat, d'acord els fets i els 
fonaments de dret invocats.

SEGON. Modificar els punts tercer i quart del conveni de de col·laboració recollides a l'apartat primer 
de la part dispositiva de l'acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2014  i que tenen el 
caràcter de bases reguladores de la concessió, en el sentit següent:

TercerTercerTercerTercer ::::    despesa subvencionabledespesa subvencionabledespesa subvencionabledespesa subvencionable

On diu: El cost de la despesa subvencionable és de  21.700,00€ 

Ha de dir: El cost de la despesa subvencionable és de  18.311,49€ 

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

On diu: La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la realització de l'activitat 
ordinària és de 4.200,00€, el que representa un finançament del  19,35% del cost de l'activitat (21.700,00€).

Ha de dir: La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la realització de l'activitat 
ordinària  és de 4.200,00€, el que representa un finançament del  22,93% del cost de l'activitat (18.311,49€).

TERCER. Notificar aquest acord al Casal del Mestre.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de juliol de 2013, es va adjudicar a 
l'empresa ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL amb CIF B-62068713, el contracte de serveis per 
a la prestació de l'activitat de monitoratge per el programa d'activitat física per a la gent gran, amb una 
durada de 22 mesos ,amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, per un import de 31.207,68 
euros, més 3.120,76 euros en concepte d' IVA, fent un total de 34.328,45 euros, d'acord el preu unitari 
de 22,40 euros /hora de monitoratge.

D'acord amb la clàusula cinquena del contracte número 222/13 del contracte formalitzat en data 30 de 
juliol de 2013,  aquest pot ser prorrogable, de forma expressa i per mutu acord, per a 12 mesos més, 
sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 34 mesos, sempre 
que les seves característiques continuïn inalterables .

L'empresa ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL presenta un escrit amb data 4 de març de 2015 i 
registre d'entrada 2015004137,  indicant el seu interés en prorrogar el contracte.

D'acord amb l'informe tècnic del Cap del Servei d'Esports i el plec de clàusules administratives 
particulars aprovat en el seu dia que regula aquest contracte,  es proposa prorrogar el contracte amb 
efectes de l'1 de setembre de 2015 fins al 30 de juny de 2016, per un import  de 15.603,84 euros, més 
1.560,38 euros en concepte d'IVA (10%), fent un total de 17.164,22 euros, d'acord el preu unitari de 
22,40 euros /hora de monitoratge.amb càrrec a la partida H421.34120.22799  i d'acord amb la següent 
distribució:

Setembre- desembre 2015 Gener a juny de 2016
Import IVA Import IVA

Servei de 
monitoratge

6.068,16 606,81 9.535,68 953,56

Total IVA inclòs 6.674,97 10.489,24

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

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

Llei de contractes del sector públic,  pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.
Clàusula cinquena del contracte de serveis per a la prestació de l'activitat de monitoratge per el �

programa d'activitat física per a la gent gran, formalitzat en data 30 de juliol de 2013 amb 
l'empresa ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS S.L

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.  Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació de 
l'activitat de monitoratge per el programa d'activitat física per a la gent gran, d'acord amb la següent 
distribució:

Amb càrrec a l'exercici 2015 la quantitat de 6.068,16 euros més 606,81 euros en concepte d'IVA, �

fent un total de 6.674,97 euros.
Amb càrrec a l'exercici 2016 la quantitat de 9.535,68 euros més 953,68 euros en concepte d'IVA, �

fent un total de 10.489,24 euros.

SEGONSEGONSEGONSEGON....     Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació de l'activitat de 
monitoratge per el programa d'activitat física per a la gent gran, des de l'1 de setembre de 2015  fins al 
30 de juny de 2016 a l'empresa ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL amb NIF B-62068713, 
15.63,84 euros, més 1.560,38 euros en concepte d'IVA (10%), fent un total de 17.164,22 euros, amb 
càrrec a la partida H421.34120.22799, d'acord el preu unitari de 22,40 euros /hora de monitoratge i 
d'acord amb la següent distribució:

Setembre- desembre 2015 Gener a juny de 2016
Import IVA Import IVA
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Servei de 
monitoratge

6.068,16 606,81 9.535,68 953,56

Total IVA inclòs 6.674,97 10.489,24

amb subjecció al plecs de clàusules administratives particulars , de prescripcions tècniques particulars,  
i d'acord amb els fets i fonaments invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Confeccionar els documents comptables AD(2015) i ADFUT(2016) amb càrrec a la 
partida H421.34120.22799 pels imports indicats en el segon punt. 

QUARTQUARTQUARTQUART.... Incorporar aquest acord  com addenda al contracte num. 222/13 formalitzat amb data 30 
de juliol 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
 

21212121).-).-).-).-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''''ENTITAT COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERSENTITAT COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERSENTITAT COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERSENTITAT COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS    
2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat Colla dels Blancs de Granollers, per un import de 13.000€ destinada a Sonorització Festa 
Major 2015 Colla dels Blancs.

En data 25 de febrer de 2015 amb número de registre d’entrada 2015003652 el senyor Miquel 
Canudas Ventura, de la Colla dels Blancs de Granollers presenta la següent documentació i sol·licita 
l’atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Projecte de sonorització Festa Major Blanca 2015 i d’una altra banda regular tots aquells 
   aspectes  de suport logístic i mediàtic necessaris per impulsar les activitats de la Festa Major .
- Declaració jurada d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Declaració jurada d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

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 de 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 
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determinats expressament en l’estat de despeses del pressupost. 

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

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

En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l’acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions. 
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d’incloure els següents extrems: 

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat COLLA DELS BLANCS DE  GRANOLLERS, 
amb NIF V60625548, per un import de 13.000€ destinada a la realització de la sonorització de la Festa 
Major Blanca 2015 amb un pressupost de despesa de 15.000,00 €, el que representa un finançament 
del 86,67 % del cost de l’activitat. 

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 13.000€ amb càrrec a la 
partida 15/H431/33810/ 48311 del vigent Pressupost. 

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Colla dels Blancs de Granollers que regula 
l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

REUNITS

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, RAMON FORNS CANAL amb DNI núm. 53120363T,  President de l’entitat Colla dels 
Blancs de Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF V60625548 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

MANIFESTEN

Primer. Que l'entitat Colla dels Blancs 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  



46

a Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme el 
projecte de Sonorització Festa Major Blanca 2015 presentada al registre general de l’Ajuntament de 
Granollers en data 25 de febrer de 2015 amb una despesa prevista per a l’exercici 2015 de 15.000,00 
€. 

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.

PACTEN

Primer.  Objecte 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.

Segon. Activitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en el projecte de sonorització festa major Blanca 2015 
presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 25 de febrer de 2015.

Aquesta activitat es durà a terme durant la Festa Major 2015 (del 22 al 30 d'agost de 2015, ambdos 
inclosos).

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 15.000,00 € corresponents:

Sonorització dels diferents actes de la Festa Major.

PROJECTE DE SONORITZACIÓ
CONCEPTE INGRÉS DESPESA
Subvenció Ajuntament 13.000,00€
Araso* 12.000,00€
Pere Vila Audiovisuals* 500,00€
Bucbonera records (JC)* 2.000,00€
Que Soni* 500,00€
Aportació colla Blancs 2.000,00€
TOTAL 15.000,00€ 15.000,00€

* El nom de les empreses contractades pot variar a mesura que es realitzin els contactes pertinents .

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, 
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recàrrecs i sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 

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

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del Projecte és de 
13.000,00 €, el que representa un finançament de 86,67 % 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 .

Cinquè. Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionad
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, per un 
import màxim total de 700€.

• 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 . 

• Posarà a disposició de l’Associació Colla dels Blancs  5 unitats de telefonia mòbil de propietat 
municipal i en règim de cessió i assumirà les despeses dels consums derivats de l´organització de la 
festa major.

Sisè. Obligacions de l’entitat beneficiària

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

-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 



48

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. 

Setè. Pagament 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  13.000 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

Vuitè. Justificació 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.

Novè.  Modificació de la subvenció 

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

Desè. Renúncia a la subvenció

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

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
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.

Onzè. Reintegrament de la subvenció. 

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

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

Dotzè. Vigència

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

Tretzè. Naturalesa 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'entitat Colla dels Blancs 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 programes 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
 

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
NOMINATIVA CONCEDIDA A LA COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER ANOMINATIVA CONCEDIDA A LA COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER ANOMINATIVA CONCEDIDA A LA COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER ANOMINATIVA CONCEDIDA A LA COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER A    
LLLL''''ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DEORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DEORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DEORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE     2014201420142014

En sessió de data 25 de juny 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat
Colla dels Blancs de Granollers una subvenció per import de 13.000,00 € per l'execució del projecte 
sonorització de la Festa Major Blanca 2014 i en data 26 de juny de 2014 es va signar el corresponent 
conveni de col·laboració que recull les obligacions de l 'entitat beneficiària. 

La clàusula vuitena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 
2 de març de 2015.

En data 25 de febrer de 2015 amb número de registre d'entrada 2015003649 l'entitat Colla dels Blancs 
de Granollers
ha presentat la justificació requerida. 

Vist l'informe emès en data 18 de març per la responsable del Servei de Cultura, que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes al conveni de col·laboració formalitzat en data  26 de juny de 2014.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

- Clàusula Segona del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat beneficiària, 
mitjançant el qual es regula l'atorgament de la subvenció per l'execució del progrma d'activitats a 
desenvolupar al llarg de l'any 2013, signat en data 11 de juny de 2013.

- Clàusula sisèna de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta 
de Govern Local, de 11 de juny de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Colla dels Blancs de Granollers, 
per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014 , en els termes que s'indiquen a 
continuació:

Data / núm. RGE Entitat NIF Actuació Import concedit Import justificat

25/02/15/2015003649 Colla dels Blancs de 

Granollers

V-60625548 Sonorització de la Festa 

Major Blanca 2014 

13.000,00 € 21.064,06 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA 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    29292929    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2014201420142014    PEL QUAL ES VA APROVARPEL QUAL ES VA APROVARPEL QUAL ES VA APROVARPEL QUAL ES VA APROVAR    
LLLL''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A    
LLLL''''ENTITAT PARRÒQUIA SANT  ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA SANT  ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA SANT  ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA SANT  ESTEVE----PARDALS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DELPARDALS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DELPARDALS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DELPARDALS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL    
SERVEI DE JOVENTUT PER A PROJECTES DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL DE GRANOLLERSSERVEI DE JOVENTUT PER A PROJECTES DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL DE GRANOLLERSSERVEI DE JOVENTUT PER A PROJECTES DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL DE GRANOLLERSSERVEI DE JOVENTUT PER A PROJECTES DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL DE GRANOLLERS    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 29 de Juliol de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Parròquia Sant Esteve-PARDALS en 
el marc de la convocatòria del Servei de Joventut per a la concessions de subvencions en règim de 
competència competitiva per a projectes de Lleure Infantil i Juvenil de Granollers per a l'any 2014, de 
conformitat amb el detall següent:

Entitat NIF Actuació subvencionada Cost actuació
Import 
concedit

% 
subvencionat

Parròquia Sant 
Esteve-PARDALS R0800659E  Funcionament ordinari 10.134,20 € 1.876,00 € 18,51%

En el mateix acord d'atorgament esmentat es va aprovar la concessió d'una bestreta per import del 
100% de les subvencions atorgades a cada entitat beneficiària, d'acord amb la previsió establerta a 
les bases específiques.

L'entitat Parròquia Sant Esteve-PARDALS ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de 
data 13 de març de 2015, amb número de registre d'entrada 2015004877, que el pressupost del  seu 
projecte presentat pel 2014 ha variat i és de 5.106,56€. Com indiquen, són una entitat sense ànim de 
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lucre que treballa amb joves amb discapacitats i que part dels seus ingressos venen per les quotes i 
una altra part venen per les petites aportacions que fan els joves en les pròpies activitats (això respon 
al fi pedagògic de que aprenguin a sortir amb diners a la butxaca per qualsevol imprevist i saber-lo 
gestionar). A partir d'aquí, el canvi en el pressupost del projecte es deu sobretot a que la situació 
econòmica d'algunes famílies ha canviat i això els hi va fer replantejar el programa inicial, per intentar 
rebaixar el màxim el cost de les sortides. Així per exemple, han realitzat només 3 sortides i una d'elles 
de baix cost, han realitzat menys activitats i en lloc de fer una excursió amb els pares (1400 € 
previstos) han fet un berenar per les famílies. 

És per això que sol·licita modificar el pressupost del projecte subvencionat en el sentit següent :

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PROJECTE
CONCEPTE DESPESA OBSERVACIONS
- Transports i Cases de Colònies 1542,02€
- Lloguers cotxes 134,90€
- Assegurances 364,50€
- Material fungible 43,81€

- Altres 3021,33€

Transports i Cases de Colònies

Visites culturals, entrades, refrigeris, 
etc

TOTAL DESPESES 5106,56€

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PROJECTE
CONCEPTE DESPESA OBSERVACIONS
- Recursos propis (quotes) 2145€
- Patrocini (Ingressos complementaris) 1085,56€
- Venda d'entrades
- Venda de productes i serveis
- Subvenció de l'Ajuntament 1876€
- Subvenció d'altres administracions
- Altres

TOTAL INGRESSOS 5106,56€

Tot i no poder dur a terme tot el que s'havia programat inicialment, la finalitat i els objectius del 
projecte s'han assolit plenament. Aquests objectius són:
- donar un espai de relació als joves
- guanyar autonomia
- millorar les seves habilitats de comunicació , dins el grup i amb l'entorn no-familiar
- integrar els nois del grup dins la nostra societat mitjançant la realització d'activitats que són habituals 
pels joves d'avui. 

El cap d'Àrea de Serveis a la Persona emet un informe en data 27 de març de 2015, en el que fa 
constar el següent:

- Que un cop valorada la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu 
l'article 19 de les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte 
d'atorgament de les subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern 
Local de data 29 de juliol de 2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva en el marc de la convocatòria del Servei de Joventut per a projectes de 
Lleure Infantil i Juvenil de Granollers per a l'any 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost 
de despesa del projecte subvencionat de lleure per a joves amb discapacitats corresponent a l'entitat 
òquia Sant Esteve-PARDALS, que passa a tenir un cost de 5.106,56 € i no de 10.134,20 €,  sense 
modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 1.876,00 €, que 
representa finalment un finançament del 36,74 % del cost del projecte.

- Que es manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

- Que el percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases 
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específiques de la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 
100% del cost de l'actuació. 

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

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fundamenta la concessió de la subvenció.

2. 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.

3. L'article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014, en concordança 
amb 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, que fa a la modificació de l'acord d'atorgament de les 
subvencions, els quals preveuen 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 ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2014 pel 
qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de la 
convocatòria del Servei de Joventut per a projectes de Lleure Infantil i Juvenil de Granollers per a l'any 
2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot 
seguit es relaciona corresponent a l'entitat Parròquia Sant Esteve-PARDALS, que passa a tenir un 
cost de 5.106,56€ i no de 10.134,20€, així com del percentatge final de finançament de la subvenció, 
sense modificar l'import concedit, d'acord amb els fets i els fonaments de dret invocats.

Entitat NIF Actuació subvencionada
Cost final 
actuació

Import 
concedit

% final 
subvencionat

Parròquia Sant 
Esteve-PARDALS R0800659E  Funcionament ordinari 5.106,56 € 1.876,00 € 36,74%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a l'entitat  Parròquia Sant Esteve-PARDALS

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE MENJADOR A DOMICILI  DE GRANOLLERSDEL SERVEI DE MENJADOR A DOMICILI  DE GRANOLLERSDEL SERVEI DE MENJADOR A DOMICILI  DE GRANOLLERSDEL SERVEI DE MENJADOR A DOMICILI  DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT 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''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA

Mitjançant resolució de regidora delegada núm. 133/2015 de data 2 de març de 2015, es va iniciar 
l'expedient licitatori, es va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques  del contracte de serveis per la prestació del servei de 
menjador a domicili de Granollers  per al període de 8 mesos amb possibilitat de pròrroga de 8 mesos 
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més, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 25.937,45 euros més 2.593,74 
euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 28.531,20 euros amb aplicació al codi 
pressupostari H461.23112.22105.

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

GUSTAURIA, SCCL

TRESMES ECO ACTIVA SL

AUSOLAN - ADARA SENIORS SERVICE SL

En finalitzar el procés únicament ha presentat oferta l 'empresa Gustauria SCCL.

Desprès de l'obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de valor i a l'oferta 
econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), la tècnica referent de Gent Gran de Serveis 
Socials ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa, la 
presentada per l'empresa GUSTAURIA SCCL, amb CIF. F64838360 per a l'adjudicació del contracte 
de serveis per a la prestació del servei de menjador a domicili de Granollers , d'acord amb la puntuació 
següent:

3.1 Criteris de valoració mitjançant judici de valor

Criteri A. Programa de funcionament i organització del servei  (49 punts)
En aquest apartat és valora:
A.1. Planificació setmanal i tipus de dietes  (15 punts)

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

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     49494949    

puntspuntspuntspunts
GUSTAURIA, SCCL A.1.1. Presenta: Planificació 

setmanal i tipus de dietes (15 
punts)

Inclou:
Planificació setmanal i les 5 dietes 
bàsiques elaborades per atendre les  
necessitats específiques dels usuaris . 
Presenta la preparació dels menús per a la  
celebració de les festivitats. 

Millora:
Ofereix  20  tipus de  dietes més que 
s'adapten a les diferents necessitats dels  
usuaris. 

                          TOTALTOTALTOTALTOTAL

10101010

En aquest apartat és valora.
A.2 Contingut de cada menú i presentació de les barquetes individuals  (6 punts)

GUSTAURIA, SCCL A.2,1, Presenta:  Contingut de 
cada menú. (4 punts)

Inclou:
Composició de cada menú especificant els  
ingredients i els elements al·lèrgens.

Millora:
Increment de 45 g. de millora en el primer 
plat, 40 g. de millora en el segon plat  
respecte al Plec tècnic. Inclourà un tovalló 
de paper.
                           TOTALTOTALTOTALTOTAL 4444

A.2.2. Presenta: Presentació, 
contingut i etiquetatge de les 
barquetes.  (2 punts)

Inclou:
Barquetes termo segellades amb material 
de plàstic reciclable.
Racions individuals. 
Utilització de diferents colors segons el  
tipus de dieta. 



55

Millora:
Set ítems més respecte al plec tècnic. 
Nº de lot d'elaboració, registre sanitari, 
Contingut al·lèrgens, pes aproximat, adreça 
del fabricant, Tipus envasat amb atmosfera 
protectora, 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

2222

6666

En aquest apartat és valora.
A.3. Sistema de repartiment a domicili i freqüència (15 punts)

GUSTAURIA, SCCL A.3.1. Presenta: Repartiment a 
domicili i freqüència. (15 punts)

Inclou:
Repartiment  setmanal en vehicles amb 
mecanismes de control de temperatura per 
assegurar el no trencament de la cadena 
de fred. 

Millora:
Lliurar els productes 2 cops per setmana 
per aquells usuaris que l'Ajuntament 
determini per la seva situació personal .  

                     TOTALTOTALTOTALTOTAL 10101010

En aquest apartat és valora.
A.4. Sistema de gestió de nous usuaris: temps de confirmació de les altes, descripció de la primera visita a la 
persona usuària, altres.. (9 punts)

GUSTAURIA, SCCL A.4.1. Temps de confirmació de 
les altes. (3 punts)

A.4.2. Primera Visita persona 
usuària. (3 punts). 

A.4.3. Eines i recursos tècnics. 
(3 punts). 

Inclou:
Procés de gestió de rebuda i confirmació  
de les altes, especificant la relació amb 
Serveis Socials. 

Millora:
Compromís de confirmar les altes en 48 
hores.

Inclou:
Descripció de les tasques bàsiques a  
realitzar durant la primera visita del 
repartidor. 

Millora:
Detall de benvinguda. Revisar 
mensualment el funcionament correcte i la 
temperatura del frigorífic. Mensualment 
revisar el correcte funcionament del  
microones. 

Inclou: 
Programa informàtic per gestionar tota la 
cadena de subministre. 
Vehicles amb mecanismes de control 
mitjançant data-loggers, els quals permeten 
conèixer informàticament l'evolució de la 
temperatura del producte fins arribar als  
domicilis. 

Millora:
El repartidor portarà un dispositiu electrònic  
Smartphone. 
Correu electrònic per rebre/enviar qualsevol 
incidència. 
El vehicle anirà equipat amb GPS.

2222

3333

3333
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TOTALTOTALTOTALTOTAL 8888

En aquest apartat és valora.
A.5. Memòria de la prestació del servei i freqüència . (4 punts)

GUSTAURIA, SCCL A.5.1. Memòria de la prestació 
del servei i freqüència. (4 punts)

Inclou: 
Memòria semestral amb resum del servei i 
valoració global. 
Memòria anual del servei acumulant les 
dades semestrals.

Millora:
Recull diari de les possibles incidències  
amb explicacions i mesures correctores. 

                           TOTALTOTALTOTALTOTAL 2222

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

Empresa A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 Total
GUSTAURIA, SCCL 10 6 10 8 2 36

Aquesta puntuació es complementarà amb la que s 'obtingui dels criteris objectius establerts al plec administratiu  
i recollits al sobre 2 per acabar obtenint la puntuació final i la proposta d 'adjudicació a una de les empreses 
licitadores.

Criteri B) Proposta econòmica i tècnica avaluable automàticament , fins a 51 punts 

El punt II del Plec de clàusules administratives estableix el pressupost màxim total de la licitació en 25.937,45€ 
IVA exclòs per un període de 8 mesos.

D'acord amb el plec de clàusules administratives es valorarà la proposta econòmica mitjançant fórmula 
matemàtica. La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada 
quantificades cada una de les ofertes econòmiques presentades :

Pressupost total de l’oferta amb més baixa  
B=  51 x   ----------------------------------------------------------------

Pressupost total  de l’oferta a valorar

Els resultats obtinguts han estat els següents :

Empresa Preu (Base Imposable Total
GUSTAURIA, SCCL 22,886,40 51

Conclusió:

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

Criteris
Empresa A B Total

GUSTAURIA, SCCL 36 51 87

En data 1 d'abril de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa GUSTAURIA SCCL, amb CIF. 
F-64838360 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

L'empresa GUSTAURIA SCCL, ha presentat la documentació requerida amb caràcter previ a 
l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, i  la cap 
del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de serveis  per a la prestació del 
servei de menjador a domicili de Granollers per al període de 8 mesos amb possibilitat de pròrroga, a 
l'empresa GUSTAURIA SCCL, amb CIF. F-64838360  per un import màxim de 22.886,40 euros més 
2.288,64 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 25.175,04 euros, el que representa una 
baixa del 11,70.% respecte al preu de licitació, i amb un preu unitari de 5,96 euros més 0,60 euros en 
concepte d'IVA(10%) que fa un total de 6,56 €. 

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

- Article 178.1 del 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 GUSTAURIA SCCL, amb CIF. F-64838360 el contracte de serveis  
prestació del servei de menjador a domicili de Granollers per al període de 8 mesos amb possibilitat 
de pròrroga,  per un import màxim de 22.886,40 euros més 2.288,64 euros en concepte d'IVA (10%), 
el que fa un total de 25.175,04 euros, el que representa una baixa del 11,70.% respecte al preu de 
licitació, i amb un preu unitari de 5,96 euros més 0,60 euros en concepte d'IVA(10%) que fa un total de 
6,56 €, amb aplicació al codi pressupostari H461/23112/22105 amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel 
contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €) de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula X.2

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....     Confeccionar els documents comptables d'autorització i disposició de la despesa per a l'any 
2015 a nom de l'empresa adjudicatària per l'import indicat al punt primer del present acord i alliberar el 
crèdit no disposat per import de 3.356,16 euros

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI D ''''ATENCIÓ A LA PETITAATENCIÓ A LA PETITAATENCIÓ A LA PETITAATENCIÓ A LA PETITA    
INFÀNCIAINFÀNCIAINFÀNCIAINFÀNCIA    """"PETITS I GRANSPETITS I GRANSPETITS I GRANSPETITS I GRANS""""    DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBDE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBDE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBDE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB    
VARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, del dia 3 de febrer de 2015,  va aprovar iniciar la 
licitació, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei    d'atenció a la petita infància "Petits 
i Grans" de Granollers" per un import de licitació de  26.000,00 euros més 2.600,00 euros en concepte 
d'IVA (10%), el que fa un total de 28.600,00 euros,  mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .

Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA
DATADATADATADATA    

REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE
NUMNUMNUMNUM....REGREGREGREG....    

D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA
1 DOBLE VIA, SCCL 03-03-2015 2015003990
2 GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL 03-03-2015 2015004050
3 ETIC HABITAT, SCP 03-03-2015 2015004067

4 FUNDACIÓ PERE TARRÉS 05-03-2015
2015004198                    

( Correu Administratiu 



58

)

Desprès de les corresponents obertures públiques del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen 
d'un judici de valor) i el sobre núm. 3 (relatiu a les ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), la tècnica del servei de Serveis Socials ha emès l'informe en el qual  proposa a la Mesa 
de contractació l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei d'atenció a la petita 
infància "Petits i Grans" de Granollers a l'oferta més avantatjosa que és la presentada per l'empresa 
DOBLE VIA SCCL amb CIF F-62011812  per un import de 25.883,55 euros (IVA exempt), el que 
representa una baixa del 0,45 % sobre el preu de licitació, d'acord amb la valoració següent:

Criteri A.1. Programa de funcionament i organització del servei (màxim 20 punts)
En aquest apartat és valora:

Millores en l'atenció a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies.1.
Millores en relació a la metodologia de treball  (materials de suport i registre, programació,disseny 2.
de contingut s, calendari d'activitats i cronogrames,..).
Millores en la inclusió d 'ús de material educatiu i de suport que afavoreixi la intervenció amb els  3.
infants per franges d'edat i les seves famílies.
Millores en relació a la participació en accions comunitàries i de ciutat .4.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Aspectes a valorar a laAspectes a valorar a laAspectes a valorar a laAspectes a valorar a la     
documentació presentadadocumentació presentadadocumentació presentadadocumentació presentada

ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions     
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     20202020    

puntspuntspuntspunts

1.Millores en l'atenció a infants de 0 
a 3 anys i les seves  famílies.

-No es contemplen millores 
segons condicions dels PCT.
Segueixen el que es sol·licita al 
PCT.

0000

2.Millores en relació a metodologia 
de treball
(materials de suport i registre, 
programació, disseny de contingut 
s, calendari d'activitats i 
cronogrames,..).

-Presenten diagnòstic de l'entorn 
i del context poblacional i social  
de Granollers, per readequar la 
programació del projecte a les 
necessitats territorials.

2222

3.Millores en la inclusió d 'ús de 
material educatiu i de suport que 
afavoreixi la intervenció amb els 
infants per franges d'edat i les 
seves famílies. 

-No es contemplen millores en 
aquest apartat, segons 
condicions dels PCT. 
Compleixen el que es sol·licita al  
PCT, en relació a aquest punt.

0000
ETIC HABITATETIC HABITATETIC HABITATETIC HABITAT

4.Millores en relació a la 
participació en accions 
comunitàries i de ciutat.

-Proposen participar en 
projectes de ciutat destinats a 
millorar la qualitat de vida 
d'infants i famílies.
-Fan proposta de fer conveni per 
estudi de la qualitat de vida de la 
infància a la ciutat.

4444

TOTALTOTALTOTALTOTAL 6666

1.Millores en l'atenció a infants de 0 
a 3 anys i les seves famílies. 

-No es contemplen millores 
segons condicions dels PCT.
Compleixen el que es sol·licita al  
PCT, en relació a aquest punt.

0000

2.Millores en la metodologia de 
treball (materials de suport i 
registre, programació, disseny de 
continguts, calendari d'activitats i 
cronogrames,..).

-Concreta objectius operatius.
Presenten material de suport i 
registre, fitxes diverses, 
calendari d'organització,...

4444

3.Millores en la inclusió d 'ús de 
material educatiu i de suport que 
afavoreixi la intervenció amb els 
infants per franges d'edat i les 

-Detallen la inclusió concreta 
d'alguns materials educatiu i de 
suport, d'acord amb PCT

2222

GEDIGEDIGEDIGEDI    
((((CooperativaCooperativaCooperativaCooperativa     
dddd''''IniciativaIniciativaIniciativaIniciativa     
SocialSocialSocialSocial ))))
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seves famílies.

4.Millores en relació a la 
participació en accions 
comunitàries i de ciutat.

-En el projecte  s'anomenen 
algunes intervencions a nivell  
comunitari i de ciutat (ex. 
Intergeneracionals i 
interculturals), i també a nivell 
extramunicipal (Generalitat de 
Catalunya, Diputació,...)

4444

TOTALTOTALTOTALTOTAL 10101010

1.Millores en l'atenció a infants de 0 
a 3 anys i les seves  famílies.

-Presenten cinc línies 
especificades al projecte i 
d'acord amb el  model de 
continguts del PTT.

5555

2.Millores en relació a metodologia 
de treball
(materials de suport i registre, 
programació, disseny de contingut 
s, calendari d'activitats i 
cronogrames,..).

-Es proposa realitzar un pla 
d'acció anual, que concreti 
objectius amb accions concretes 
i que es puguin avaluar amb 
indicadors.

3333

3.Millores en la inclusió d 'ús de 
material educatiu i de suport que 
afavoreixi la intervenció amb els 
infants per franges d'edat i les 
seves famílies. 

- Espai de bibliografia al servei a 
disposició de les famílies, 
sortides extraordinàries,...
- Proposen de forma planificada 
l'optimització de recursos 
concrets de les diferents 
administracions públiques en 
l'àmbit de petita infància.

5555

DOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIA    
((((ServeisServeisServeisServeis     
SocioeducatiusSocioeducatiusSocioeducatiusSocioeducatius
))))

4.Millores en relació a la 
participació en accions 
comunitàries i de ciutat.

-Es defineixen i desenvolupen 
una sèrie d'accions comunitàries 
i de ciutat (interserveis, 
intergeneracionalas,...) i també a 
nivell extramunicipal (Generalitat 
de Catalunya, Diputació,...)

5555

TOTALTOTALTOTALTOTAL 18181818

1.Millores en l'atenció a infants de 0 
a 3 anys i les seves  famílies.

-No es contemplen millores 
segons condicions dels PCT.  
Compleixen el que es sol·licita al  
PCT, en relació a aquest punt.

0000

2.Millores en relació a metodologia 
de treball (materials de suport i 
registre, programació, disseny de 
continguts, calendari d'activitats i 
cronogrames,..).

-Concreta la programació en 
funció de diferents objectius, 
activitats derivades i 
metodologia aplicada.
- Plantegen línia pedagògica i 
defineixen les seves 
característiques.

3333

3.Millores en la inclusió d 'ús de 
material educatiu i de suport que 
afavoreixi la intervenció amb els 
infants per franges d'edat i les 
seves famílies.

-Planifiquen noves activitats, 
tallers enfocats des de la 
parentalitat positiva, i sortides 
extraordinàries.

3333

FUNDACIÓFUNDACIÓFUNDACIÓFUNDACIÓ    
PERE TARRÉSPERE TARRÉSPERE TARRÉSPERE TARRÉS

4.Millores en relació a la 
participació en accions 
comunitàries i de ciutat.

-Proposen treball en xarxa 
comunitària, i d'integrar-se en 
ella. I els consideren com a 
objectius específics del Servei

3333
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TOTALTOTALTOTALTOTAL 9999

Criteri A.2. Propostes de coordinació, treball en xarxa i relació amb la comunitat si s 'escau (màxim 19 
punts):
En aquest apartat és valora:

Millores en relació a eines i recursos tècnics que facilitin i agilitzin les coordinacions i les  1.
derivacions.
Millores en el seguiment d'acords i pactes establerts en les coordinacions.2.
Millores i ampliació en relació al sistema de coordinacions del servei en relació a l 'atenció a la 3.
primera infància.
Millores en relació a les accions dels Espais Familiars al barri i l 'entorn.4.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Aspectes a valorar a laAspectes a valorar a laAspectes a valorar a laAspectes a valorar a la     
documentació presentadadocumentació presentadadocumentació presentadadocumentació presentada

ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     12121212    

puntspuntspuntspunts
1.Millores en relació a eines i  
recursos tècnics que facilitin i  
agilitzin les coordinacions i les  
derivacions.

-No es contemplen millores segons 
condicions dels PCT.
Compleixen el que es sol·licita al  
PCT, en relació a aquest punt.

0000

2.Millores en el seguiment 
d'acords i pactes establerts en les 
coordinacions.

-No es contemplen millores segons 
condicions dels PCT.
Compleixen el que es sol·licita al  
PCT, en relació a aquest punt.

0000

3.Millores i ampliació en relació al  
sistema de coordinacions del 
servei en relació a l'atenció a la 
primera infància.

-Plantegen dos tipus de 
coordinacions externes: tancada 
(segons calendarització) i oberta 
(segons necessitat del servei i dels 
agents derivadors)

3333

ETICETICETICETIC    
HABITATHABITATHABITATHABITAT

4.Millores en relació a les accions  
dels Espais Familiars al barri i  
l'entorn.

-Proposen desenvolupament vers 
les relacions amb l'entorn físic i 
social

1111

TOTALTOTALTOTALTOTAL 4444
1.Millores en relació a eines i  
recursos tècnics que facilitin i  
agilitzin les coordinacions i les  
derivacions.

-Planificació estratègica i de qualitat  
del procés de coordinació, treball en 
xarxa, i relació amb la comunitat.

3333

2.Millores en el seguiment 
d'acords i pactes establerts en les 
coordinacions.

-No es contemplen millores segons 
condicions dels PCT.  
Compleixen el que es sol·licita al  
PCT, en relació a aquest punt.

0000

3.Millores i ampliació en relació al  
sistema de coordinacions del 
servei en relació a l'atenció a la 
primera infància.

-Proposen els tipus de 
coordinacions que es realitzaran, 
amb els serveis i recursos que es 
duran a terme i objectius i 
calendarització especificada.

3333

GEDIGEDIGEDIGEDI    
((((CooperativaCooperativaCooperativaCooperativa     
dddd''''IniciativaIniciativaIniciativaIniciativa     
SocialSocialSocialSocial ))))

4.Millores en relació a les accions  
dels Espais Familiars al barri i  
l'entorn.

-No es contemplen millores segons 
condicions dels PCT.  
Compleixen el que es sol·licita al  
PCT, en relació a aquest punt.

0000

TOTALTOTALTOTALTOTAL 6666

1.Millores en relació a eines i  
recursos tècnics que facilitin i  
agilitzin les coordinacions i les  
derivacions.

-Es proposa la creació d'un registre 
conjunt de les coordinacions per a 
facilitar-les i optimitzar el temps dels 
professionals.
-Es vol promoure una relació més 
propera amb les diferents ABS, 
apart de la continuïtat amb els 
circuits establerts

4444

-No es contemplen millores segons 
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2.Millores en el seguiment 
d'acords i pactes establerts en les 
coordinacions.

condicions dels PCT.  
Compleixen el que es sol·licita al  
PCT, en relació a aquest punt.

0000

3.Millores i ampliació en relació al  
sistema de coordinacions del 
servei en relació a l'atenció a la 
primera infància.

-Es proposa consolidació de 
coordinacions existents i 
col·laboració directa amb ABS.

3333

DOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIA    
((((ServeisServeisServeisServeis     
SocioeducatiuSocioeducatiuSocioeducatiuSocioeducatiu
ssss))))

4.Millores en relació a les accions  
dels Espais Familiars al barri i  
l'entorn.

-Plantegen accions concretes de 
participació al barri i l 'entorn més 
proper, per arribar a ser considerats 
un dels agents educatius del barri.

4444

TOTALTOTALTOTALTOTAL 11111111
1.Millores en relació a eines i  
recursos tècnics que facilitin i  
agilitzin les coordinacions i les  
derivacions.

-Faciliten un quadre el tipus de 
coordinacions, amb contingut i 
periodicitat d'aquestes, amb 
flexibilitat important

3333

2.Millores en el seguiment 
d'acords i pactes establerts en les 
coordinacions.

-No es contemplen millores segons 
condicions dels PCT.  
Compleixen el que es sol·licita al  
PCT, en relació a aquest punt.

0000

3.Millores i ampliació en relació al  
sistema de coordinacions del 
servei en relació a l'atenció a la 
primera infància.

-Presenten la proposta de 
desenvolupar un pla de coordinació 
i comunicació entre empresa 
prestadora del servei i Ajuntament.

2222

FUNDACIÓFUNDACIÓFUNDACIÓFUNDACIÓ    
PEREPEREPEREPERE    
TARRÉSTARRÉSTARRÉSTARRÉS

4.Millores en relació a les accions  
dels Espais Familiars al barri i  
l'entorn.

- Proposen diferents coordinacions 
amb espais de barri i entorn 
existents a Granollers.

3333

TOTALTOTALTOTALTOTAL 8888

Criteri A.3. Aspectes qualitatius del servei adaptats a les necessitats i recursos del sector  (màxim 10 
punts):
En aquest apartat és valora:

Millores en el procés d'avaluació de la intervenció dels Espais Familiars .1.
Millores en la organització de la recollida de dades i de l 'accessibilitat a les mateixes.2.
Millores en la proposta d'indicadors de qualitat.3.
Millores en altres eines metodològiques.4.
Millores en la implantació de noves tecnologies i programes informàtics per gestionar  la  5.
informació interna dels Espais Familiars .

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Aspectes a valorar a laAspectes a valorar a laAspectes a valorar a laAspectes a valorar a la     
documentació presentadadocumentació presentadadocumentació presentadadocumentació presentada

ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions     
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     14141414    

puntspuntspuntspunts

1-Millores en el procés d'avaluació 
de la intervenció dels Espais 
Familiars.

-No es contemplen millores 
segons condicions dels PCT.  
Compleixen el que es sol·licita 
al PCT, en relació a aquest 
punt.

0000

2-Millores en la organització de la 
recollida de dades i de 
l'accessibilitat a les mateixes.

-No es contemplen millores 
segons condicions dels PCT.  
Compleixen el que es sol·licita 
al PCT, en relació a aquest 
punt.

0000

3-Millores en la proposta 
d'indicadors de qualitat.

-No es contemplen millores 
segons condicions dels PCT.
Compleixen el que es sol·licita 
al PCT, en relació a aquest 
punt.

0000

-Proposen la incorporació de 

ETICETICETICETIC    
HABITATHABITATHABITATHABITAT
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4-Millores en altres eines 
metodològiques.

metodologia “Aprenentatge-
Servei” segons la qual els 
pares/mares puguin fer de 
transmissors d'aprenentatges 
als seus entorns.

3333

5-Millores en la implantació de 
noves tecnologies i programes 
informàtics per gestionar  la 
informació interna dels Espais 
Familiars.

-Plantegen la incorporació de 
noves tecnologies, i programes 
informàtics
per gestionar la informació 
interna.

3333

TOTALTOTALTOTALTOTAL 6666

1-Millores en el procés d'avaluació 
de la intervenció dels Espais 
Familiars.

-Proposen procés d'avaluació 
continuada. 
Es sol·licita al PCT l 'entrega de 
dades mensuals i ells la 
plantegen amb temporalitat 
trimestral 

1111

2-Millores en la organització de la 
recollida de dades i de 
l'accessibilitat a les mateixes.

-No es contemplen millores 
segons condicions dels PCT.
Compleixen el que es sol·licita 
al PCT, en relació a aquest 
punt.

0000

3-Millores en la proposta 
d'indicadors de qualitat.

-Proposen com a model de 
referència, l'utilitzat a la Guia 
d'avaluació dels Espais 
Familiars de Petita Infància 
(Diputació de Barcelona).

3333

4-Millores en altres eines 
metodològiques.

-Plantegen una acurada 
planificació de gestió del temps.
-Proposen la revisió dels 
procediments de treball en base 
al sistema de qualitat vigent.

4444

GEDIGEDIGEDIGEDI    
((((CooperativaCooperativaCooperativaCooperativa     
dddd''''IniciativaIniciativaIniciativaIniciativa     
SocialSocialSocialSocial ))))

5-Millores en la implantació de 
noves tecnologies i programes 
informàtics per gestionar  la 
informació interna dels Espais 
Familiars.

-No es contemplen millores 
segons condicions dels PCT.
Compleixen el que es sol·licita 
al PCT, en relació a aquest 
punt.

0000

TOTALTOTALTOTALTOTAL 8888

1-Millores en el procés d'avaluació 
de la intervenció dels Espais 
Familiars.

-Presenten eines i registres  
concretes adaptades en funció 
del procés avaluatiu.

2222

2-Millores en la organització de la 
recollida de dades i de 
l'accessibilitat a les mateixes.

-Proposen una seqüència 
operativa de la programació i 
avaluació de les activitats, 
dintre d'un Pla d'acció anual.
-Aporten mitjans tècnics que 
permetin l'accés, la 
organització, la recollida, i el 
buidatge de dades des d'una 
plataforma pròpia d'un espai 
d'arxiu documental.

3333

3-Millores en la proposta 
d'indicadors de qualitat.

-Proposen com a model de 
referència, l'utilitzat a la Guia 
d'avaluació dels Espais 
Familiars de Petita Infància 
(Diputació de Barcelona).
-Contemplen un pla d'acció 

4444

DOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIA    
((((ServeisServeisServeisServeis     
SocioeducatiuSocioeducatiuSocioeducatiuSocioeducatiu
ssss))))
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anual del servei i procés 
d'avaluació continuada. 

4-Millores en altres eines 
metodològiques.

-Proposen la revisió dels 
procediments de treball en base 
al sistema de qualitat vigent.

2222

5-Millores en la implantació de 
noves tecnologies i programes 
informàtics per gestionar  la 
informació interna dels Espais 
Familiars.

-Optimitzar eines informàtiques 
a nivell de registres i 
documentació.

3333

TOTALTOTALTOTALTOTAL 14141414

1-Millores en el procés d'avaluació 
de la intervenció dels Espais 
Familiars.

-Contemplen el procés 
d'avaluació des de dues 
vessants, l'avaluativa i la 
reflexiva.

2222

2-Millores en la organització de la 
recollida de dades i de 
l'accessibilitat a les mateixes.

-Plantegen avaluació de la 
gestió global del projecte, de 
forma continuada.

1111

3-Millores en la proposta 
d'indicadors de qualitat.

-No es contemplen millores 
segons condicions dels PCT.  
Compleixen el que es sol·licita 
al PCT, en relació a aquest 
punt.

0000

4-Millores en altres eines 
metodològiques.

-Contemplen eines i recursos 
específics com a  metodologia 
de la dinàmica pròpia dels 
xerrades-taller, i diferents tipus 
de grups.

4444

FUNDACIÓFUNDACIÓFUNDACIÓFUNDACIÓ    
PEREPEREPEREPERE    
TARRÉSTARRÉSTARRÉSTARRÉS

5-Millores en la implantació de 
noves tecnologies i programes 
informàtics per gestionar  la 
informació interna dels Espais 
Familiars.

-No es contemplen millores 
segons condicions dels PCT.
Compleixen el que es sol·licita 
al PCT, en relació a aquest 
punt.

0000

TOTALTOTALTOTALTOTAL 7777

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

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA....1111 AAAA....2222 AAAA....3333 TotalTotalTotalTotal
ETIC HABITAT 6666 4444 6666 16161616
GEDI (Cooperativa d'Iniciativa Social) 10101010 6666 8888 24242424
DOBLE VIA (Serveis Socioeducatius) 18181818 11111111 14141414 43434343
FUNDACIÓ PERE TARRÉS 9999 8888 7777 24242424

El punt II del plec de clàusules administratives estableix el pressupost màxim total de la licitació en 
26.000,00 €, IVA exclòs pel període de temps que es contempla al plec de clàusules 
administratives.

D'acord amb l'anomenat plec de clàusules administratives es valorarà la proposta econòmica 
mitjançant fórmula matemàtica. La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la 
fórmula que segueix, una vegada quantificades cada una de les ofertes econòmiques presentades:

Pressupost total de l’oferta amb més baixa 
B=  51 x   ----------------------------------------------------------------

Pressupost total  de l’oferta a valorar

Els resultats obtinguts han estat els següents:
Empresa Preu (Base Imposable) Total B
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ETIC HABITAT 22.000,00 € 51
GEDI (Cooperativa 
d'Iniciativa Social)

25.900, 00 € 47,65

DOBLE VIA (Serveis 
Socioeducatius)

25.883,55 € 47,68

FUNDACIÓ PERE TARRÉS 25.480,00 € 48,44

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

Criteris
Empresa A B Total

ETIC HABITAT 16 51 67
GEDI (Cooperativa 
d'Iniciativa Social) 24 47,65 71,65

DOBLE VIA (Serveis 
Socioeducatius) 43 47,68 90,68

FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS 24 48,44 72,44

En data 31 de març de 2015 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa DOBLE VIA SCCL amb CIF F-62011812  a presentar la 
documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

En data 10 d'abril de 2015, l'empresa DOBLE VIA SCCL ha presentat la documentació requerida i 
compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 27 de març de 2015, proposa 
l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei d'atenció a la petita infància "Petits i 
Grans" de Granollers a l'empesa DOBLE VIA SCCL amb CIF F-62011812, que ha presentat l'oferta 
econòmica més avantatjosa,   per un import de 25.883,55 euros (IVA exempt), el que representa una 
baixa del 0,45 % sobre el preu de licitació.

La clàusula X.2 del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari haurà 
d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que prescriu 
l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500,00 euros. Per tal de donar compliment a aquesta 
prescripció, es relacionen les despeses que s'han produït en concepte de publicitat d'aquest 
procediment obert i tramitació ordinària a continuació:

Assumpte: Licitació contracte de serveis per a la prestació del servei d'atenció a la petita infància 
"Petits i Grans" de Granollers

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 11/02/2015
Liquidació: Núm.201502000810L de data 11/02/2015 per import de 214,34 euros

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

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

- Articles 160 i  161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a l 'adjudicació mitjançant procediment obert.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa DOBLE VIA SCCL amb CIF F-62011812, el contracte per a la 
prestació del servei d'atenció a la petita infància "Petits i Grans" de Granollers, per un període de 8 
mesos amb possibilitat de pròrroga de 8 mesos,  per un import de 25.883,55 euros (IVA exempt), el 
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que representa una baixa del 0,45 % sobre el preu de licitació, amb aplicació al codi pressupostari 
H461.23111.22799 i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, i d'acord amb els fets i 
fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa DOBLE VIA SCCL la quantitat de 214,34 euros, en concepte de 
despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis per a la 
prestació del servei d'atenció a la petita infància "Petits i Grans" de Granollers. Aquestes despeses es 
podran abonar mitjançant transferència bancària al compte ES40-2013-0046-89-0200601574 tot 
indicant el número d'expedient al que pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic 
contractacio@ajuntament.granollers.cat . També es podran abonar amb xec conformat o bé amb 
targeta de crèdit a la unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep 
número 7, 2ª planta , en el termini de quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....     Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació, d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP. 

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70€)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars ,clàusula X.2

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Confeccionar els documents comptables d'autorització i disposició de la despesa per a l'any 
2015 a nom de l'empresa adjudicatària per l'import indicat al punt primer del present acord i alliberar el 
crèdit no disposat per import de 2.716,45 euros

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 22 de juny de 2015  per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI D''''INTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓ     
SOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DESOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DESOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DESOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DE    
GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DGRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DGRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DGRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, del dia 3 de febrer de 2015,  va aprovar iniciar la 
licitació, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars de la prestació del servei d 'Intervenció socioeducativa per a infants 
i adolescents a la xarxa de centres oberts de Granollers per un import de licitació de  112.640,00 
euros més 11.264,00 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 123.904,00 euros,  
mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA
DATADATADATADATA    

REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE
NUMNUMNUMNUM....REGREGREGREG....    

D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA
1 DOBLE VIA, SCCL 03-03-2015 2015003991

2
ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ 

D'ESTUDIS I PROJECTES
03-03-2015 2015004064

3 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA 03-03-2015 2015004070

Desprès de les corresponents obertures públiques del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen 
d'un judici de valor) i el sobre núm. 3 (relatiu a les ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), la tècnica del servei de Serveis Socials ha emès l'informe en el qual  proposa a la Mesa 
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de contractació l'adjudicació del contracte de prestació del servei d'Intervenció socioeducativa per a 
infants i adolescents a la xarxa de centres oberts de Granollers a l'oferta més avantatjosa que és la 
presentada per l'empresa DOBLE VIA SCCL amb CIF F-62011812  per un import de 112.544,67 euros 
(IVA exempt), el que representa una baixa del 0,085 % sobre el preu de licitació, d'acord amb la 
valoració següent:

Criteri A.1. Programa de funcionament i organització del servei  (màxim 20 punts)

En aquest apartat és valora:

 1. Millores en l'atenció individual i a les famílies.
 2. Millores en relació a la metodologia de treball (PEI's, cronogrames, materials de suport i registre, 

programació, disseny de continguts, calendari d'activitats...).
 3. Millores en la inclusió d'ús de material educatiu i de suport que millori i afavoreixi el seguiment educatiu dels 

menors i la seva atenció individualitzada.
 4. Millores en relació a la participació comunitària. 

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Aspectes a valorar a la documentacióAspectes a valorar a la documentacióAspectes a valorar a la documentacióAspectes a valorar a la documentació     
presentadapresentadapresentadapresentada

ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions     
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     20202020    

puntspuntspuntspunts

1. Millores en l'atenció individual i a les 
famílies.

- La divisió d'edat del grup es acord 
amb el sistema emprat.
- La proposta d'estructura diària 
garanteix l'adequada atenció als 
dos grups d'edat
- Proposa espais concrets de 
participació de la família

5555

2.Millores en relació a la metodologia 
de treball  (PEI's, cronogrames, 
materials de suport i registre, 
programació, disseny de continguts, 
calendari d'activitats..)

- Diferencia objectius en funció de 
l'àmbit d'actuació.
- Dóna importància a la quotidianitat
- Defineix els diferents espais 
d'atenció

2222

3.Millores en la inclusió d'ús de material 
educatiu i de suport  que millori i 
afavoreixi  el seguiment educatiu  dels  
menors i la seva atenció 
individualitzada.

- Mapa de seguiment de processos 
definit en 6 àmbits.
- Implementa la figura del director 
d'àmbit d'infància i joventut 
anomenant funcions i horaris.

4444

DOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIA     
SSSS....CCCC....CCCC....LLLL

4. Millores en relació a la participació 
en d'accions comunitàries.

- Definit com a canal de participació, 
com actor generador i estableix una 
programació d'actuació en diferents 
projectes.

3333

TOTALTOTALTOTALTOTAL 14141414

1. Millores en l'atenció individual i a les 
famílies.

- La divisió d'edat del grup es acord 
amb el sistema emprat
- La proposta d'estructura diària no 
reflecteix de forma correcta la 
actuació amb els dos grups.
- Planteja objectius i intervencions 
diferenciades per a cada grup 
d'edat
- Diferència entre maduració, 
desenvolupament i aprenentatge

3333

2. Millores en relació a la metodologia 
de treball (PEI's, cronogrames, 
materials de suport i registre, 
programació, disseny de continguts, 
calendari d'activitats..)

- Defineix objectius específics per a 
cada àrea socioeducativa.
- Defineix característiques 
educatives per grup d'edat.
- Defineix de forma precisa la línia i 
criteris pedagògics del servei.
- Defineix fases metodològiques per 
a cada grup.
- Estableix qüestionaris de 
satisfacció per als infants.

5555

3. Millores en la inclusió d'ús de 
material educatiu i de suport que millori 
i afavoreixi  el seguiment educatiu dels  

- Es comprometen a fer una 
ampliació de recursos en funció de 4444

ASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓ     
PER LAPER LAPER LAPER LA    
CREACIÓCREACIÓCREACIÓCREACIÓ    
DDDD''''ESTUDIS IESTUDIS IESTUDIS IESTUDIS I     
PROJECTESPROJECTESPROJECTESPROJECTES
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menors i la seva atenció 
individualitzada.

l'inventari que realitzi l'Ajuntament

4. Millores en relació a la participació 
en d'accions comunitàries

- Plantegen visites i sortides segons 
agenda cultural, així com el 
calendari festiu.

1111

TOTALTOTALTOTALTOTAL 13131313

1.Millores en l'atenció individual i a les 
famílies.

- l'Horari d'arribada dels tècnics al 
servei coincideix amb  l'horari 
d'atenció  dels grups.
- La divisió del grup on es acord 
amb el sistema emprat 
- Fa especial esment al paper de 
l'educació 
- Defineix el centre obert com un 
recurs de caràcter temporal.
- Proposa jornades de portes 
obertes

2222

2. Millores en relació a la metodologia 
de treball  (PEI's, cronogrames, 
materials de suport i registre, 
programació, disseny de continguts, 
calendari d'activitats..)

- Presenta activitats i cronogrames.
- Sistema d'avaluació de queixes i 
suggeriments
- Estableix qüestionaris de 
satisfacció per als participants.

2222

3. Millores en la inclusió d'ús de 
material educatiu i de suport que millori 
i afavoreixi el seguiment educatiu  dels  
menors i la seva atenció 
individualitzada.

- Defineix materials: papereria, 
reciclats, esportius i jocs. 1111

EULENEULENEULENEULEN    
SOCIOSANITARISOCIOSANITARISOCIOSANITARISOCIOSANITARI
OS SAOS SAOS SAOS SA

4. Millores en relació a la participació 
en d'accions comunitàries.

- Defineix de forma concreta com es 
durà a terme el treball comunitari. 
Destina temps a la planificació, 
implementació i avaluació d'acció 
comunitària.
- Bon coneixement dels projectes 
comunitaris implementats

4444

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9999

Criteri A.2. Propostes de coordinació, treball en xarxa i relació amb la comunitat si s 'escau (màxim 19 punts):
En aquest apartat és valora:
 1. Millores en relació a les plantilles, eines i recursos que facilitin i agilitzin les coordinacions .
 2. Millores en el seguiment d'acords i pactes establerts en les coordinacions .
 3. Millores en relació a la coordinació amb altres agents socials d 'interès.
 4. Millores en relació a les accions del centre obert amb la seva comunitat més propera  (barri).

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Aspectes a valorar a laAspectes a valorar a laAspectes a valorar a laAspectes a valorar a la     
documentació presentadadocumentació presentadadocumentació presentadadocumentació presentada

ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     19191919    puntspuntspuntspunts

1-Millores en relació a les plantilles, 
eines i recursos que facilitin i agilitzin 
les coordinacions.

- Defineix  les diferents coordinacions 
necessàries per tirar endavant el  
projecte.
- Estableix mapa qualitatiu de les 
coordinacions

3333

2-millores en el seguiment d'acords i 
pactes establerts en les 
coordinacions.

- Full de registre com a eina principal,
- Estableix escanejar i penjar a intranet .

3333

3-Millores en relació a la coordinació 
amb altres agents socials d'interès.

- Estableix reunions suficients per 
executar el projecte a destacar. 
CSMIJ/Casa d'acollida 

2222

DOBLE VIA 
SCCL

4-millores en relació a les accions del 
centre obert amb la seva comunitat 
més propera (barri)

- Proposa  detalladament la  
implementació en el barri, a destacar 
esment a la realització d'activitats 
obertes al barri.

2222

TOTALTOTALTOTALTOTAL 10101010
1-Millores en relació a les plantilles, - Estableix descriptivament les 4444ASSOCIACIÓ 
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eines i recursos que facilitin i agilitzin 
les coordinacions.

coordinacions necessàries per al bon  
desenvolupament del projecte.
- Planning mensual per coordinacions i  
programacions
- Comissió tècnica de seguiment

2-millores en el seguiment d'acords i 
pactes establerts en les 
coordinacions.

- Estableix registre com a eina principal. 2222

3-Millores en relació a la coordinació 
amb altres agents socials d'interès.

- Estableix les reunions per executar el  
projecte a destacar amb altres àrees de  
l'Ajuntament

2222

PER LA 
CREACIÓ 
D'ESTUDIS I 
PROJECTES

4-millores en relació a les accions del 
centre obert amb la seva comunitat 
més propera (barri)

- Estableix treball de sensibilització de 
les entitats i associacions, així com el 
coneixement de recursos i serveis

1111

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9999
1-Millores en relació a les plantilles, 
eines i recursos que facilitin i agilitzin 
les coordinacions.

- Descriu les coordinacions necessàries  
per dur a terme el projecte. 
 - Llisten diferents plantilles com a eines 
de recull d'informació
- Destina dins l'horari (matí) per a la 
realització de les coordinacions.

2222

2-millores en el seguiment d'acords i 
pactes establerts en les 
coordinacions.

- Estableix registre de reunió com a 
eina principal

1111

3-Millores en relació a la coordinació 
amb altres agents socials d'interès.

- Estableix reunions suficients per tirar  
endavant el projecte a destacar amb 
l'equip comunitari, 

3333

EULEN 
SOCIOSANITARI
OS SA

4-millores en relació a les accions del 
centre obert amb la seva comunitat 
més propera (barri)

- Anomena col·laboracions concretes 
per cadascú dels centres oberts . 
Proposa mantenir col·laboracions amb 
les AMPES

3333

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9999
Criteri A.3. Aspectes qualitatius del servei adaptats a les necessitats i recursos del sector  (màxim 10 punts):

En aquest apartat és valora:

 1. Millores en el sistema d'avaluació de l'activitat dels centres oberts.
 2. Millores en l'organització de la recollida de dades i de l 'accessibilitat de les mateixes.
 3. Millores en relació a la proposta d'indicadors de qualitat dels centres oberts .
 4. Millores en relació a les eines metodològiques
 5. Millores en la implantació de noves tecnologies i programes informàtics per gestionar  la informació interna 

dels centres oberts.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Aspectes a valorar a laAspectes a valorar a laAspectes a valorar a laAspectes a valorar a la     
documentació presentadadocumentació presentadadocumentació presentadadocumentació presentada

ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions     
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a         10101010    puntspuntspuntspunts

1-Millores en el sistema d'avaluació 
de l'activitat dels centres oberts.

- Utilització d'objectius específics, 
operatius i indicadors d'avaluació . 
Fixa avaluació trimestral i anual

1111

2-Millores en l'organització de la 
recollida de dades i de l'accessibilitat 
de les mateixes.

- intranet en xarxa amb accés per a 
l'ajuntament

2222

3-Millores en relació a la proposta 
d'indicadors de qualitat dels centres 
oberts.

- descripció detallada i agrupació 
d'indicadors en 5 fases de processos.

1111

4-Millores en relació a les eines 
metodològiques

- Defineix diferents documents amb 
els continguts i calendaris.

1111

DOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIA     
SCCLSCCLSCCLSCCL

5-Millores en la implantació de noves 
tecnologies i programes informàtics 
per gestionar  la informació interna 
dels centres oberts.

- Xarxa d'intranet  (amb accés per al 
tècnic de l'ajuntament)i ordinadors 
portàtil (per a cada centre) i 
impressora per escanejar imprimir i 
fotocopiar

2222

TOTALTOTALTOTALTOTAL 7777

1-Millores en el sistema d'avaluació - Mitjançant valors de qualitat de la 2222ASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓ     
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de l'activitat dels centres oberts. pròpia entitat, a destacar centre de 
documentació, relació amb la 
universitat i institucions i 
associacions del sector.
- Es designa coordinador pedagògic  .
- Avaluació inicial de processos i  
sumativa,

2-Millores en l'organització de la 
recollida de dades i de l'accessibilitat 
de les mateixes.

- La recollida de dades estructurada  
no es fa cap aportació en 
l'accessibilitat de les mateixes.

0000

3-Millores en relació a la proposta 
d'indicadors de qualitat dels centres 
oberts.

- Defineix processos i diferents eines 
d'avaluació

1111

4-Millores en relació a les eines 
metodològiques

- Estableix fases metodològiques per 
a cada grup d'edat i en funció del 
procés evolutiu

2222

PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA     
CREACIÓCREACIÓCREACIÓCREACIÓ    
DDDD''''ESTUDIS IESTUDIS IESTUDIS IESTUDIS I     
PROJECTESPROJECTESPROJECTESPROJECTES

5-Millores en la implantació de noves 
tecnologies i programes informàtics 
per gestionar  la informació interna 
dels centres oberts.

- Revisió dels equips tècnics i  
proposta 
- Intranet i base de dades

1111

TOTALTOTALTOTALTOTAL 6666

1-Millores en el sistema d'avaluació 
de l'activitat dels centres oberts.

- descripció de l'avaluació definit i 
temporalitzat. A destacar el protocol 
de traçabilitat.

2222

2-Millores en l'organització de la 
recollida de dades i de l'accessibilitat 
de les mateixes.

- Pla de protecció de dades de 
caràcter personal
- La informació serà guardada  en un 
sistema virtual i compartit. 
- Smartphone per accedir-hi 

1111

3-Millores en relació a la proposta 
d'indicadors de qualitat dels centres 
oberts.

- Defineix quins indicadors avaluaran 
amb temporalitat i professional 
implicat

2222

4-Millores en relació a les eines 
metodològiques

- Estableix un sistema de recollida de 
queixes i suggeriments de millora de 
diferents implicats en el projecte

1111

EULENEULENEULENEULEN    
SOCIOSANITARISOCIOSANITARISOCIOSANITARISOCIOSANITARI
OS SAOS SAOS SAOS SA

5-Millores en la implantació de noves 
tecnologies i programes informàtics 
per gestionar  la informació interna 
dels centres oberts.

- Utilització del Google 0000

TOTALTOTALTOTALTOTAL 6666

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

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA....1111 AAAA....2222 AAAA....3333 TotalTotalTotalTotal
DOBLE VIA SCCL 14 10 7 31313131
ASSOCIACIÓ PER LA 
CREACIÓ D'ESTUDIS I 
PROJECTES

13 9 6 28282828

EULEN SOCIOSANITARIOS SA 9 9 6 24242424

Aquesta puntuació es complementarà amb la que s'obtingui dels criteris objectius establerts al plec administratiu 
i recollits al sobre 3 per acabar obtenint la puntuació final i la proposta d'adjudicació a una de les empreses 
licitadores.

El punt II del plec de clàusules administratives estableix el pressupost màxim total de la licitació en 112.640,00 € 
més 11.264,00 € en concepte d’ IVA (10%) per un total de 123.904,04 € pel període de temps que es contempla 
al plec de clàusules administratives.

D'acord amb l'anomenat plec de clàusules administratives es valorarà la proposta econòmica mitjançant fórmula 
matemàtica. La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada 
quantificades cada una de les ofertes econòmiques presentades :

Pressupost total de l’oferta amb més baixa  
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B=  51 x   ----------------------------------------------------------------
Pressupost total  de l’oferta a valorar

Els resultats obtinguts han estat els següents :

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa PreuPreuPreuPreu    ((((Base ImposableBase ImposableBase ImposableBase Imposable )))) Total BTotal BTotal BTotal B
DOBLE VIA SCCL 112.544,67 € 50505050,,,,78787878
ASSOCIACIÓ PER LA CREACIÓ D'ESTUDIS 
I PROJECTES 112.471, 00 € 50505050,,,,82828282

EULEN SOCIOSANITARIOS SA 112.076,80 € 51515151

ConclusióConclusióConclusióConclusió ::::

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

CriterisCriterisCriterisCriteris
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA BBBB TotalTotalTotalTotal

DOBLE VIA SCCL 31 50,78 81818181,,,,78787878
ASSOCIACIÓ PER LA 
CREACIÓ D'ESTUDIS I 
PROJECTES

28 50,82 78787878,,,,82828282

EULEN SOCIOSANITARIOS 
SA 24 51 75757575

En data 31 de març de 2015 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa DOBLE VIA SCCL amb CIF F-62011812  a presentar la 
documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

En data 10 d'abril de 2015 l'empresa DOBLE VIA SCCL ha presentat la documentació requerida i 
compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 27 de març de 2015, proposa 
l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei d'Intervenció socioeducativa per a 
infants i adolescents a la xarxa de centres oberts de Granollers a l'empesa DOBLE VIA SCCL amb 
CIF F-62011812, que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa, per un import de 112.544.67 
euros (IVA exempt), el que representa una baixa del 0,085 % sobre el preu de licitació.

La clàusula X.2 del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari haurà 
d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que prescriu 
l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500,00 euros. Per tal de donar compliment a aquesta 
prescripció, es relacionen les despeses que s'han produït en concepte de publicitat d'aquest 
procediment obert i tramitació ordinària a continuació:

Assumpte: Licitació contracte de serveis per a la prestació del servei d'Intervenció socioeducativa 
per a infants i adolescents a la xarxa de centres oberts de Granollers

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 11/02/2015
Liquidació: Núm.201502000811L de data 11/02/2015 per import de 221,90 euros

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

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

- Articles 160 i  161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a l 'adjudicació mitjançant procediment obert.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa DOBLE VIA SCCL amb CIF F-62011812, el contracte  de serveis per 



71

a la prestació del servei d'Intervenció socioeducativa per a infants i adolescents a la xarxa de centres 
oberts de Granollers, per un període de 8 mesos i amb possibilitat de pròrroga de 6 mesos, per un 
import de 112.544.67 euros (IVA exempt), el que representa una baixa del 0,085 % sobre el preu de 
licitació, amb aplicació al codi pressupostari H461.23111.22799 i amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel 
contractista, i d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa DOBLE VIA SCCL la quantitat de 221,90 euros, en concepte de 
despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis per a la 
prestació del servei d'Intervenció socioeducativa per a infants i adolescents a la xarxa de centres 
oberts de Granollers. Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al 
compte ES40-2013-0046-89-0200601574 tot indicant el número d'expedient al que pertanyen i enviant 
una comunicació via correu electrònic contractacio@ajuntament.granollers.cat . També es podran 
abonar amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de 
Granollers ubicada al carrer Sant Josep número 7, 2ª planta , en el termini de quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....     Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació, d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP. 

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70€)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars ,clàusula X.2

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Confeccionar els documents comptables d'autorització i disposició de la despesa per a l'any 
2015 a nom de l'empresa adjudicatària per l'import indicat al punt primer del present acord i alliberar el 
crèdit no disposat per import de 11.359,33 euros

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 22 de juny de 2015  per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

27272727).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓAPROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓAPROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓAPROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓ    
PER ALPER ALPER ALPER AL    2015201520152015    DEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓDEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓDEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓDEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓ,,,,    LA COOPERACIÓ I LALA COOPERACIÓ I LALA COOPERACIÓ I LALA COOPERACIÓ I LA    
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ICOL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ICOL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ICOL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALSEN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALSEN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALSEN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS,,,,    ALTRESALTRESALTRESALTRES    
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DPROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DPROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES DPROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D''''IGUALTATIGUALTATIGUALTATIGUALTAT,,,,    SUBSCRIT LSUBSCRIT LSUBSCRIT LSUBSCRIT L''''ANYANYANYANY    
2012201220122012

El Departament de Benestar Social i Família, juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, va definir les condicions generals del Contracte 
Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre aquest Departament i els ens 
locals en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 
per al període 2008-2011, que es van recollir en l'Acord marc signat el 28 de juliol del 2008. 
Posteriorment aquestes condicions es varen concretar amb cada ens local, amb la formalització del 
corresponent Contracte Programa individualitzat.

Tant el Departament com les entitats municipals i els ens locals valoren el contracte programa com 
una eina molt vàlida de relació interadministrativa. Per aquest motiu es va voler donar continuïtat al 
contracte programa per al període 2012-2015, per al qual es pretén que inclogui gradualment tots els 
serveis i programes de l'àmbit competencial del Departament de Benestar social i Família .

Així, el dia 14 de maig del 2012, el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya varen signar l’Acord marc en què es 
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determinaven les condicions i els criteris que regirien els serveis i programes inclosos en aquest 
Contracte programa 2012-2015. Alhora, la Comissió de Seguiment de l’Acord marc per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones, 
constituïda per les entitats municipalistes i l’Institut Català de les Dones, va signar una declaració 
formal interadministrativa en matèria d’igualtat, polítiques de dones i violència masclista, en què es 
manifestava que el Sistema de finançament dels serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) 
s’incloïa també en aquest Contracte programa 2012-2015.

Per part de l'Ajuntament de Granollers es va aprovar el contingut i la signatura del Contracte programa 
2012-2015, per resolució d'alcaldia núm. 749/2012, de data 8 de juny, que va ser ratificada per la 
Junta de Govern Local, de 26 de juny de 2012.

Durant el mes de juliol del 2013, es van signar les addendes de concreció de les condicions per a 
l’exercici 2013 amb cadascun dels ens locals que havien subscrit el Contracte programa 2012-2015.

El mes de setembre del 2014, el Departament de Benestar Social i Família i l 'ajuntament de Granollers 
van signar el Protocol addicional de concreció dels acords per al 2014. En ell s’incorporen per primera 
vegada diverses actuacions en matèria de joventut, dependents de la Direcció General de Joventut, 
entre les quals hi figuren els serveis de suport a les Oficines joves .

El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ha presentat a 

l’Ajuntament de Granollers el protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa, 

subscrit l’any 2012, amb la fitxa econòmica corresponent al 2015. El finançament dels serveis 

presenta variacions a l’alça respecte al 2014 pel que fa als imports, segons s’indica a continuació:

1. S’actualitzen els mòduls dels professionals de la fitxa 1 Serveis bàsics d’atenció social, d’acord 

amb les condicions fixades pel personal de la Generalitat de Catalunya, establint el mòdul per a 

treballadors/res socials i educadors/res socials en 34.141,74€/any.

2. S’incrementa en 3.750 € la dotació del programa d’acollida i integració de persones estrangeres 

immigrades per al desenvolupament de les accions contemplades en el Decret 150/2014, de 18 de 

novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya , segons 

les necessitats i programació del territori de Granollers .

Així mateix, en l’addenda corresponent a l’any 2015 queda reflectida la clàusula de garantia en les 

termes consensuats entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya .

Vist l'informe favorable emès pel director de serveis de Benestar Social .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, pel que a les relacions interadministratives, l'assistència i la cooperació de la 
Generalitat amb els ens locals.

L'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel 
número 17 de l'article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració local, en relació amb la disposició addicional novena de la referida Llei 27/2013, de 
27 de desembre, estableix que si la Generalitat de Catalunya delega competències o subscriu 
convenis de col·laboració amb les entitats locals que impliquin obligacions financeres o compromisos 
de pagament a càrrec de la Comunitat autònoma, serà necessari que aquestes obligacions incloguin 



73

una clàusula de garantia del compliment d'aquests compromisos. Aquesta clàusula autoritzarà 
l'Administració General de l'Estat a aplicar retencions en les transferències que corresponen a 
Catalunya en aplicació del seu sistema de finançament.

L'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, contempla la possibilitat de subscriure convenis i protocols 
amb d'altres administracions públiques en l'àmbit de les seves competències i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú. 

El Contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers, 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, 
subscrit el 12 de juny de 2012.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovació del Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte Programa per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i 
l'Ajuntament de Granollers, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012, així com les fitxes que incorpora i consten a l 'expedient, el text 
íntegre del qual és el següent:

""""REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una banda, l’Honorable senyora Neus Munté i Fernàndez, consellera de Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya, en ús de les competències que li corresponen d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de 

desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i el Decret 200/2010, 

de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com el seu àmbit de competències.

I de l’altra, l'Il·lustríssim senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde president de l'Ajuntament de Granollers , en ús de 

les competències que li atribueix l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

1. Que el 14 de maig del 2012 es va signar l’Acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 

entre el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació 

de Municipis de Catalunya en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 

d’igualtat per al període 2012-2015. Alhora, la Comissió de Seguiment de l’Acord marc per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones, constituïda per les entitats 

municipalistes i l’Institut Català de les Dones, va signar una declaració formal interadministrativa en matèria 

d’igualtat, polítiques de dones i violència masclista, en què es manifestava que el Sistema de finançament dels 

serveis d’informació i atenció a les dones  (SIAD) s’incloïa també en aquest Contracte programa 2012-2015.

2. Que en aquest Acord marc es va fonamentar la relació interadministrativa entre el Departament de 
Benestar Social i Família i els ens locals, i  durant els mesos de maig i juny del 2012, es varen signar 104 
contractes programa entre el Departament de Benestar Social i Família  i els ajuntaments dels municipis de més 
de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals, on es concretaren els serveis i programes 
inclosos, així com les condicions i els criteris per a la seva prestació i els indicadors per efectuar -ne l’avaluació. 
3. Que al 2013 i al 2014 el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya varen signar les addendes de l’Acord marc per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat, corresponents a cada exercici .
4. En base a aquests acords generals, els ens locals que havien subscrits originàriament el contracte 
programa, van signar els protocols addicionals corresponents als exercicis  2013 i al 2014. 
5. Que és voluntat de totes les parts recollir en el present document els acords sobre les condicions generals 
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que han de regir els protocols addicionals al contracte programa per a l’exercici  2015.
6. Que, el 2015, el Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
i la Federació de Municipis de Catalunya han signat l’Addenda de concreció dels acords per al  2015.  
7. Que és voluntat de les parts signatàries del present document subscriure aquests acords generals per 

aquest exercici 2015.

ACORDENACORDENACORDENACORDEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    ObjecteObjecteObjecteObjecte     
Concretar els acords generals per a l’exercici 2015 del Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i 

la col•laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 

subscrit per les parts el 12 de juny de 2012.

SegonSegonSegonSegon....        Marc de relació i obligacions que se’n derivenMarc de relació i obligacions que se’n derivenMarc de relació i obligacions que se’n derivenMarc de relació i obligacions que se’n deriven

Al 2015 es donarà continuïtat als serveis i programes inclosos en els protocols addicionals corresponents a 

l’exercici 2014. Per aquells serveis i programes que s’iniciessin al  2014,  segueixin en funcionament i en calgui la 

seva continuïtat, s’assumirà la recurrència de la despesa per a tot l’exercici  2015. 

S’actualitzen els mòduls dels professionals de la fitxa 1 Serveis bàsics d’atenció social, referents comunitaris, i la 

fitxa 19 Equips d’atenció a la infància i l’adolescència, d’acord amb les condicions fixades pel personal de la 

Generalitat de Catalunya.

Els mòduls resultants són els següents : 

Personal tècnic superior dels EAIA i coordinadors i coordinadores comarcals dels serveis socials bàsics: 

40.492,13€/any

Treballadors/res socials i educadors/res socials: 34.141,74€/any

Referent comunitari: 42.030,35€/any
S’incrementa la dotació global dels programes d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades per al 

desenvolupament de les accions contemplades en el Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis 

d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, segons les necessitats i programació de 

cada territori.

Es manté el suport als ens locals en relació a mesures addicionals de lluita contra la pobresa, especialment en 

l’atenció a la infància i adolescència en situació de risc i les seves famílies : 

- Obertura de centres oberts a l’estiu i servei d’àpats en aquests centres, segons la detecció de necessitats i 

demanda de cada territori.

- Priorització de l’aportació que el Departament de Benestar Social i Família destina  per a contribuir a les 
despeses de les ajudes d’urgència social, per atendre les necessitats referents a l’alimentació, higiene personal, 
vestimenta d’infants i adolescents en situació de risc. Aquesta aportació, que per al 2014 es va concretar en 5 
milions d’euros, s’incrementarà en funció de l’evolució de les necessitats .

El 2015 no es fixarà un percentatge diferenciat de finançament del SAD segons costos de producció i costos de 

provisió i es continuarà treballant en la identificació d’aquests conceptes per valorar la implementació d’aquests 

mesura en exercicis futurs. 

Les aportacions econòmiques del Departament de Benestar Social i Família, que consten a les fitxes dels 
diferents serveis, es podran fer efectives mitjançant fons propis o fons conveniats amb altres administracions . 

Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest Contracte programa, la Generalitat de Catalunya 

ha de compensar a l’ens local amb els imports previstos en les fitxes corresponents d’acord amb el procediment 

de justificació i avaluació que es detallen en el mateix Contracte programa. Així mateix, l’ens local ha de justificar 

l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions que es fixen en el contracte programa i trametre a la 

Generalitat de Catalunya juntament amb aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant 

l’abonament de l’import corresponent, perquè aquesta en al termini màxim de dos mesos, des de la recepció de 
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l’escrit de proposta, notifiqui la conformitat a l’Ajuntament, el que comportarà el reconeixement de l’obligació de 

pagament i la condició de deute vençut , líquid i exigible.

Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en els termes 

previstos en el contracte programa o, en el seu defecte, reconeguda automàticament per silenci, i transcorreguts 

quatre mesos sense que s’hagi efectuat el pagament, l’ens local podrà comunicar-ho a l’Administració General 

de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local. 

No obstant això, si en els termes previstos en el contracte programa, la Generalitat de Catalunya comunica a 
l’ens local la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’esmenar o rectificar l’error. 
Rebuda la nova documentació, la Generalitat en el termini de dos mesos des de la recepció d’aquesta  ha de 
notificar la seva conformitat, d’acord amb els paràgrafs anteriors, o disconformitat i si és conforme, dins del 
termini de quatre mesos següents a la notificació , ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini 
sense que s’hagi efectuat el pagament i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf 
anterior, l’ens local podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article  57 
bis de la citada Llei 7/1985.

TercerTercerTercerTercer ....    JustificacióJustificacióJustificacióJustificació

La justificació del Contracte programa s’ha d’efectuar en les mateixes condicions que al  2014, amb l’excepció del 

SAD dependència en el qual la gestió de la liquidació s’ha de fer d’acord amb les hores efectivament realitzades i 

a partir del cost total del servei, calculat segons els criteris que s’especificaran . 

L’import màxim que s’ha de tenir en compte per calcular la liquidació continua essent l’establert en el 2014 i que 
en el cas de:

a) l'import dels Costos del servei de SAD Dependència sigui igual o superior al nombre d'hores efectivament 
realitzades multiplicat pel mòdul hora, l'import total de finançament del Departament de Benestar Social i Família 
serà igual al nombre d'hores efectivament realitzades multiplicat pel mòdul hora pel percentatge de finançament 
del Departament a l'ens local.

b) l'import dels Costos del servei de SAD Dependència sigui inferior al nombre d'hores efectivament realitzades 
multiplicat pel mòdul hora, l'import total de finançament del Departament de Benestar Social i Família serà igual 
als Costos del servei de SAD Dependència  multiplicat pel percentatge de finançament del Departament a l'ens 
local.

Aquestes hores efectivament realitzades no poden ser superiors a les hores que consten en els PIA tramitats per 
l’ens local,  validats pel Departament i introduïts en el Sistema Informàtic SIDEP .

QuartQuartQuartQuart ....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

La vigència d’aquest protocol addicional és des del moment de la seva signatura i amb efectes de l’1 de gener 

fins al 31 de desembre del 2015, sens perjudici de les actuacions que es desprenguin de l’avaluació del 2015, 

que s’han d’executar el 2016, i també sens perjudici que pugui ser revisada d’acord amb el desplegament 

normatiu de la Llei de serveis socials, la Llei de pressupostos i altra normativa relacionada .

CinquèCinquèCinquèCinquè....    ResolucióResolucióResolucióResolució
Són causes de resolució d’aquest protocol :

- La finalització del període de vigència.

- El mutu acord de les parts.
- L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb tres mesos d’antelació .

SisèSisèSisèSisè....    Jurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competent

La informació, la documentació i les dades que es puguin recollir com a conseqüència de les actuacions objecte 

d’aquest protocol addicional se sotmeten a la normativa de protecció de dades que preveu la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal .

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del Conveni es resolen per acord de 
les parts en el marc de la Comissió d’Avaluació i Seguiment. En cas contrari, es poden sotmetre a la jurisdicció 
contenciosa administrativa.
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Contracte programa, les parts el signen per duplicat i a 

un sol efecte."

SegonSegonSegonSegon....    Acceptar les aportacions econòmiques concedides pel Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, en el marc Protocol addicional de concreció per al 2015 del 
Contracte Programa referit, amb càrrec a les aplicacions d'ingressos del pressupost vigent que es 
detallen a continuació:

FitxesFitxesFitxesFitxes Nom del projecteNom del projecteNom del projecteNom del projecte
Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     

((((€€€€))))
AplicacióAplicacióAplicacióAplicació     

pressupostàriapressupostàriapressupostàriapressupostària

Professionals equips bàsics (TS i ES) 450.670,97 € 2015/H461.45020

SAD social 138.369,69 € 2015/H461.45023

SAD dependència 152.809,00 € 2015/H461.45067

Ajuts d’urgència social 41.607,00 € 2015/H461.45025

Fitxa 1

Projecte specific: SIRIUS 18.000,00 € 2015/H461.45028

Fitxa 2 Servei de centre obert 93.000,00 € 2015/H461.45024

Fitxa 7 Acollida i integració a persones estrangeres immigrades 45.290,00 € 2015/H250.45027

Fitxa 9 Servei de transport adaptat 37.979,06 € 2015/H461.45065

Fitxa 21 Programa d’atenció social drogodependències 15.082,68 € 2015/H452.45086

Fitxa 23 Òrgans de participació de serveis socials sense import

Fitxa 28 Servei d’Informació i atenció a dones - SIAD 34.500,00 € 2015/H403.45067

Fitxa 32 Servei d’Oficines Joves 1.800,00 € 2015/H441.45014

TOTALTOTALTOTALTOTAL    2015201520152015 1111....029029029029....108108108108,,,,40404040    €€€€

TercerTercerTercerTercer ....    Facultar al senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde de l'Ajuntament de Granollers, per a la 
signatura del present protocol addicional.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar el present acord al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i al Servei de Comptabilitat de l 'Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ 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''''ENTITAT ASSOCIACIÓ RESSÓENTITAT ASSOCIACIÓ RESSÓENTITAT ASSOCIACIÓ RESSÓENTITAT ASSOCIACIÓ RESSÓ----TALLER DE COMUNICACIÓ DE GENT GRANTALLER DE COMUNICACIÓ DE GENT GRANTALLER DE COMUNICACIÓ DE GENT GRANTALLER DE COMUNICACIÓ DE GENT GRAN    
PER LA PUBLICACIÓ DPER LA PUBLICACIÓ DPER LA PUBLICACIÓ DPER LA PUBLICACIÓ D''''UNA REVISTA MENSUAL DE PARTICIPACIÓ PER A LA GENT GRANUNA REVISTA MENSUAL DE PARTICIPACIÓ PER A LA GENT GRANUNA REVISTA MENSUAL DE PARTICIPACIÓ PER A LA GENT GRANUNA REVISTA MENSUAL DE PARTICIPACIÓ PER A LA GENT GRAN    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 8 de juliol de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat Associació  RessòAssociació  RessòAssociació  RessòAssociació  Ressò----Taller de comunicació de gent granTaller de comunicació de gent granTaller de comunicació de gent granTaller de comunicació de gent gran una subvenció per import de 
1.050 € destinada a finançar la impressió de la revista que pública mensualment l 'entitat.

El punt setè de l'acord de concessió preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2015.

En data 19 de febrer de 2015 amb números de registre d'entrada 2015003006 l'entitat AssociacióAssociacióAssociacióAssociació         
RessòRessòRessòRessò----Taller de comunicació de gent granTaller de comunicació de gent granTaller de comunicació de gent granTaller de comunicació de gent gran  ha presentat la justificació requerida.
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Vist l'informe emès en data 24 de març de 2015 pel  cap de servei de Serveis Socials que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i acredita la correcta execució de l 'actuació subvencionada.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 11.1a) de l'Ordenança Municipal de Subvencions.

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

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

- Article 22.2a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

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

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

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

- El punt setè de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar per la 
Junta de Govern Local de 8 de juliol de 2014, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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 la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat    Associació  RessòAssociació  RessòAssociació  RessòAssociació  Ressò----Taller deTaller deTaller deTaller de    
comunicació de gent grancomunicació de gent grancomunicació de gent grancomunicació de gent gran per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2015  per a 
l'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

Nom de l'entitat NIF Data i Nº 
registre

Actuació subvencionada Import 
concedit

Import 
justificat

  Associació RESSÔ   G63611149  19/02/2015
2015003006

  Impressió de la revista             
mensual any 2014

  1.050,00€   2.907,12 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A CONCEDIR UNA AMPLIACIÓ DEL TERMINI ESTABLERT PER ADICTAMEN RELATIU A CONCEDIR UNA AMPLIACIÓ DEL TERMINI ESTABLERT PER ADICTAMEN RELATIU A CONCEDIR UNA AMPLIACIÓ DEL TERMINI ESTABLERT PER ADICTAMEN RELATIU A CONCEDIR UNA AMPLIACIÓ DEL TERMINI ESTABLERT PER A    
PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA A LA FUNDACIÓPRESENTAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA A LA FUNDACIÓPRESENTAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA A LA FUNDACIÓPRESENTAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA A LA FUNDACIÓ    
HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS LHOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS LHOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS LHOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ    """"ALBERG DEALBERG DEALBERG DEALBERG DE    
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TRANSEÜNTSTRANSEÜNTSTRANSEÜNTSTRANSEÜNTS """"

1. En sessió de data 21 d'octubre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar a la Fundació Hospital - Asil de Granollers una subvenció nominativa, per un import de 
9.150,00 €, per tal de donar suport a l'actuació "Alberg de Transeünts" per a l'any 2014. 

2. El punt setè del règim regulador aplicable, establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció, preveu que l'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de les 
actuacions subvencionades abans del dia 28 de febrer 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. 

3. En data 27 de febrer de 2015 i amb número de registre d'entrada 2015003799, el senyor Rafael 
Lledó Rodríguez, en nom i representació de la Fundació Hospital - Asil de Granollers, ha presentat 
una instància a aquest Ajuntament sol·licitant una pròrroga no superior a 45 dies per poder presentar 
la justificació de la subvenció, per no disposar dels comptes tancats corresponents al 2014 en el 
moment de la finalització del termini establert .

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

5. El cap del Servei de Serveis Socials ha emès un informe favorable sobre l'ampliació de l'esmentat 
termini per a presentar la justificació de l'actuació subvencionada, per un període de 45 dies naturals, 
a comptar des de l'endemà del dia 28 de febrer de 2015.  

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. El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció 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.

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 .-.-.-.- Concedir una ampliació del termini establert per a presentar la justificació de la subvenció 
nominativa atorgada a la Fundació Hospital Asil de Granollers l'any 2014 per a l'actuació "Alberg de 
transeünts", per un període de 45 dies naturals a comptar des de l'endemà del dia 28 de febrer de 
2015, d'acord amb els fets i els fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a la Fundació Hospital  - Asil de Granollers.

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

TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

30303030).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L''''ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCALACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCALACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCALACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL    
ELELELEL    24242424    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2015201520152015    RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTSRELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTSRELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTSRELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS    
ATORGATS EN EL MARC DELATORGATS EN EL MARC DELATORGATS EN EL MARC DELATORGATS EN EL MARC DEL    """"PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LESPROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LESPROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LESPROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES    
LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALLLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALLLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALLLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL" (" (" (" (CURSCURSCURSCURS    12121212////13131313))))        EN EL MARC DEL PLAEN EL MARC DEL PLAEN EL MARC DEL PLAEN EL MARC DEL PLA    """"XARXAXARXAXARXAXARXA    
DE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL SENTITEN EL SENTITEN EL SENTITEN EL SENTIT    
DDDD''''ESMENAR LESMENAR LESMENAR LESMENAR L ''''IMPORT TOTAL JUSTIFICATIMPORT TOTAL JUSTIFICATIMPORT TOTAL JUSTIFICATIMPORT TOTAL JUSTIFICAT

El 24 de març de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació de la concessió definitiva 
dels ajuts atorgats en el marc del "Programa complementari de finançament de les llars d'infants de  
titularitat municipal" (curs 12/13)  en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la 
Diputació de Barcelona.

El 17 d'abril de 2015 la Diputació de Barcelona mitjançant correu electrònic ens requereix una esmena 
d'aquesta justificació ja que els imports referents a les despeses de personal de les nòmines de la 
Sra. Margarita Alerm ja s'havien justificat anteriorment. El termini màxim per esmenar els defectes és 
de 10 dies a partir de l'endemà de la recepció de l'escrit.  

Es realitzen les modificacions requerides i finalment es justifiquen 94949494....830830830830,,,,60606060    €€€€ que corresponen al 
cost d'empresa de dues coordinadores d'escola bressol (Antonia Mayoral i M. Isabel Viedma). Les 
dades han estat facilitades pel Servei de RRHH, dels quals els llistats que s 'adjunten han estat signats 
pel cap de l'oficina de gestió de Recursos Humans. S'ha considerat innecessari justificar totes les 
despeses que genera el funcionament de les tres escoles bressols municipals ja que la quantia de la 
subvenció ni les bases de la convocatòria ho requereixen.

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

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

PRIMER. Declarar d'urgència la proposta.

SEGON. Justificar la quantitat de 94949494....830830830830,,,,60606060    €€€€ concedida per la Diputació que Barcelona    corresponent 
al “Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal” (curs 12/13)  
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d'acord amb el següent;

ProgramaProgramaProgramaPrograma Import demanatImport demanatImport demanatImport demanat Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat
Programa complementari de finançament de 
les llars d'infants de titularitat municipal

104.484,51 € 81.015,49 € 94.830,60 €

TERCER. Aprovar i trametre novament a la Diputació de Barcelona el formulari "P411" de justificació 
de despeses "Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal" 
amb l'esmena requerida.

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

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

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

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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