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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     15151515    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        14141414    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
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Aroa Ortego i Cobos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

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

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

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

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A LPROPOSTA RELATIVA A PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A LPROPOSTA RELATIVA A PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A LPROPOSTA RELATIVA A PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A L''''OFICINA DE SUPORT A LAOFICINA DE SUPORT A LAOFICINA DE SUPORT A LAOFICINA DE SUPORT A LA    
INICIATIVA CULTURALINICIATIVA CULTURALINICIATIVA CULTURALINICIATIVA CULTURAL    ((((OSICOSICOSICOSIC)))),,,,    DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DEDEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DEDEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DEDEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA,,,,    PER AL PROJECTE DE DISSENY I LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓPER AL PROJECTE DE DISSENY I LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓPER AL PROJECTE DE DISSENY I LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓPER AL PROJECTE DE DISSENY I LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ    
DE DOCUMENTS DE LA DIRECCIÓ DE BENESTAR SOCIALDE DOCUMENTS DE LA DIRECCIÓ DE BENESTAR SOCIALDE DOCUMENTS DE LA DIRECCIÓ DE BENESTAR SOCIALDE DOCUMENTS DE LA DIRECCIÓ DE BENESTAR SOCIAL....

El 7 d'abril, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, ha publicat la resolució /612/2015, de 27 de març, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural a l’any 2015. Una de les línies 
subvencionables és per a projectes de disseny i implantació d’un sistema de gestió documental a 
arxius d’entitats locals. El termini de presentació entre el 8 i el 22 d'abril de 2015.
 
Aquesta convocatòria es regeix per la resolució  CLT/613/2015, de 27 de març, per la qual es dóna 
publicitat a l’Acord del Consell d'administració de l'OSIC, de 20 de març 2015, pel qual s’aproven les 
bases generals i específiques que han de regir la concessió subvencions en matèria cultural .

L'Arxiu Municipal ha preparat un projecte per acollir-se a aquesta línia de subvenció, titulat: ProjecteProjecteProjecteProjecte     
de disseny i la implantació d’un sistema de gestió de documents a la Direcció de Benestar Socialde disseny i la implantació d’un sistema de gestió de documents a la Direcció de Benestar Socialde disseny i la implantació d’un sistema de gestió de documents a la Direcció de Benestar Socialde disseny i la implantació d’un sistema de gestió de documents a la Direcció de Benestar Social....    
Aquest projecte s’ajusta al requisits de les bases publicades, té un pressupost total de 16.000€ i l’ajut 
que se sol·licita és de 8888....000000000000€€€€....

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

Primer.- Acollir-se a la convocatòria per a la concessió de subvencions en l 'àmbit del patrimoni cultural 
per a l’any 2015, promoguda per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, segons la resolució CLT/612/2015 i CLT/612/2015, de 27 de 
març

Segon.- Aprovar la presentació del Projecte de disseny i la implantació d’un sistema de gestió de 
documents a la Direcció de Benestar Social i la petició d’un ajut per l’import de  8.000€. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A LPROPOSTA RELATIVA A PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A LPROPOSTA RELATIVA A PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A LPROPOSTA RELATIVA A PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A L''''OFICINA DE SUPORT A LAOFICINA DE SUPORT A LAOFICINA DE SUPORT A LAOFICINA DE SUPORT A LA    
INICIATIVA CULTURALINICIATIVA CULTURALINICIATIVA CULTURALINICIATIVA CULTURAL    ((((OSICOSICOSICOSIC)))),,,,    DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DEDEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DEDEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DEDEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ELABORACIÓ DELABORACIÓ DELABORACIÓ DELABORACIÓ D''''INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ DEL FONSINSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ DEL FONSINSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ DEL FONSINSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ DEL FONS    
DOCUMENTAL VIUDA SAUQUETDOCUMENTAL VIUDA SAUQUETDOCUMENTAL VIUDA SAUQUETDOCUMENTAL VIUDA SAUQUET

El 7 d'abril, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, ha publicat la resolució /612/2015, de 27 de març, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural a l’any 2015. Una de les línies 
subvencionables és per a projectes de disseny i implantació d’un sistema de gestió documental a 
arxius d’entitats locals. El termini de presentació és entre el 8 i el 22 d'abril de 2015.
 
Aquesta convocatòria es regeix per la resolució  CLT/613/2015, de 27 de març, per la qual es dóna 
publicitat a l’Acord del Consell d'administració de l'OSIC, de 20 de març 2015, on s’aproven les bases 
generals i específiques que han de regir la concessió subvencions en matèria cultural .

L'Arxiu Municipal ha preparat un projecte per acollir -se a aquesta línia de subvenció, titulat: ElaboracióElaboracióElaboracióElaboració     
dddd''''instruments de descripció del Fons Documental Viuda Sauquetinstruments de descripció del Fons Documental Viuda Sauquetinstruments de descripció del Fons Documental Viuda Sauquetinstruments de descripció del Fons Documental Viuda Sauquet....    Aquest projecte s’ajusta al 
requisits de les bases publicades, té un pressupost total de 15.050€ i l’ajut que se sol·licita és de 
7777....525525525525€€€€....

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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Primer.- Acollir-se a la convocatòria per a la concessió de subvencions en l 'àmbit del patrimoni cultural 
per a l’any 2015, promoguda per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, segons la resolució CLT/612/2015 i CLT/612/2015, de 27 de 
març

Segon.- Aprovar la presentació del Projecte d'elaboració d'instruments de descripció del Fons 
Documental Viuda Sauquet i la petició d’un ajut per l’import de 7.525€. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

5555).-).-).-).-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 PERPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PERPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PERPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER    
LLLL''''ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATERIA FISCAL I TRIBUTÀRIA A LASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATERIA FISCAL I TRIBUTÀRIA A LASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATERIA FISCAL I TRIBUTÀRIA A LASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATERIA FISCAL I TRIBUTÀRIA A L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS I ELS SEUS ENS DEPENENTSGRANOLLERS I ELS SEUS ENS DEPENENTSGRANOLLERS I ELS SEUS ENS DEPENENTSGRANOLLERS I ELS SEUS ENS DEPENENTS,,,,        MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT I DECLARARSENSE PUBLICITAT I DECLARARSENSE PUBLICITAT I DECLARARSENSE PUBLICITAT I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe de data 27 de novembre de 2014 emès per l'Interventor General de l'Ajuntament de 
Granollers, 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 per l'assessorament jurídic 
en matèria fiscal i tributaria a l'Ajuntament de Granollers i els seus ens depenents per a un període de 
dos anys, prorrogable dos anys més.

El pressupost tipus màxim de la contractació es 24.480,00 euros més 5.140,80 euros en concepte 
d'IVA (21%)  fent un total de 29.620,80 euros, establint-se un preu/hora màxim de 136,00 euros (IVA 
exclòs).

2015 2016 2017Partida pressupostària
HHHH130130130130....93101931019310193101....22706227062270622706 Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

7.140,00 € 1.499,40 € 12.240,00 € 2.570,40 € 5.100,00 € 1.071,00 €

TOTAL ANY IVA INCLOS 8.639,40 € 14.810,40 € 6.171,00 €

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                              29.620,80 €

El valor total  estimat de la contractació és de 48.960,00  euros (IVA exclòs), d'acord amb el detall 
següent:
Pressupost màxim de licitació (2 anys) : 24.480 euros.
Prorrogues previstes (2 anys) :    24.480 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 de serveis (categoria 21 de l'Annex II) procediment 
negociat sense publicitat per raó del seu import.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida  H130.93101.22706 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  Francesc Aragón Sánchez, Interventor General 
de l'Ajuntament de Granollers.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article  20 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 privats de serveis 
compresos en la categoria 21 de l'Annex II  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 per l'assessorament jurídic en 
matèria fiscal i tributaria a l'Ajuntament de Granollers i els seus ens depenents, per un període de dos 
anys, prorrogable dos anys més , per a un import màxim de 24.480,00 euros més 5.140,80 euros en 
concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 29.620,80 euros, establint-se un preu/hora màxim de 
136,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària H130.93101.22706, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària ,  de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte de serveis per l'assessorament jurídic en matèria fiscal i 
tributaria a l'Ajuntament de Granollers i els seus ens depenents, per import màxim de 24.480,00 euros 
més 5.140,80 euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 29.620,80 euros, amb la següent 
distribució:

2015 2016 2017Partida pressupostària
HHHH130130130130....93101931019310193101....22706227062270622706 Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

7.140,00 € 1.499,40 € 12.240,00 € 2.570,40 € 5.100,00 € 1.071,00 €

TOTAL ANY IVA INCLOS 8.639,40 € 14.810,40 € 6.171,00 €

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                              29.620,80 €

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per l'assessorament jurídic en matèria 
fiscal i tributaria a l'Ajuntament de Granollers i els seus ens depenents, a adjudicar mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, que s'executarà durant els exercicis 
2015,2016 i 2017, d'acord amb les anualitats i partida pressupostària indicades en el punt segon 
d'aquest acord.

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    H130.93101.22706....

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .
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SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei de Serveis Socials , com a mínim tres. 

APROVAT PER UNANIMITAT

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

6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONSPROPOSTA RELATIVA A A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONSPROPOSTA RELATIVA A A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONSPROPOSTA RELATIVA A A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS    
2015201520152015    DE BARRISDE BARRISDE BARRISDE BARRIS

1111rrrr....    La Junta de Govern Local, en endavant JGL, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de desembre 
de 2014, va aprovar les Bases Específiques i particulars per a la concessió de subvencions pels 
barris, per a cofinançar les despeses derivades de l'execució de projectes i actuacions que tinguin 
com a objectiu principal ajudar a l'acompliment i implementació del Pla d'Actuació Municipal, en allò 
que fa referència a l'associacionisme veïnals, i l'obertura del termini per a la presentació de projectes, 
fins al 31 de gener de 2014, període durant el qual les diferents Associacions de Veïns de Granollers 
han sol·licitat el suport municipal per a les seves activitats i programes . 

2222nnnn....    Per acord de la JGL data 3 de març de 2015 es va modificar les esmentades bases específiques 
(base 19), per tal de suprimir el requisit de què l'import a justificar en relació a la subvenció rebuda 
sigui com a màxim del 50 % i pugui ser del 100 %, i obrir un nou període de convocatòria que va 
finalitzar el 7 d'abril de 2015. No presentant-se, durant aquest nou termini cap nova sol·licitud de 
subvenció.

3333rrrr....    L'Òrgan Avaluador de la convocatòria  es va reunir el 23 de març d'enguany a la seu de la 
Regidoria de  Participació i Relacions Ciutadanes del C Corró  49, primera planta, i atorgà, d'acord amb 
el barem de puntuacions que es publica a les Bases Específiques i particulars que regulen la 
concessió de subvencions de Barris, les puntuacions a les diferents associacions que han sol·licitat 
subvenció i que s'especifiquen a continuació:

Entitat
Puntuació

Subvenció 
corresponent

Import total 
projecte

Can Bassa 17,09 4.584,09 € 10.550,00 €
Can Gili 15,46 4.145,33 € 10.590,00 €
Can Mònic 4,66 2.436,48 € 3.940,00 €
Congost 16,29 4.368,45 € 14.300,00 €
Granollers Centre 7,54 2.020,83 € 6.800,00 €
Granollers Nord 15,57 4.176,29 € 14.601,00 €
L'Hostal 16,76 4.495,81 € 13.747,00 €
Sant Julià de Palou 6,65 1.783,83 € 5.589,00 €
Sota el Camí Ral 12,04 3.229,39 € 3.450,00 €
Tres Torres 13,01 3.489,99 € 13.230,00 €
Ricomà Centre 9,53 2.555,18 € 9.750,00 €
Ponent 17,62 4.725,27 € 10.240,00 €
Lledoner 12,54 3.361,87 € 9.345,00 €
Girona Centre 9,53 2.028,46 € 4.750,00 €
Gent de Sant Miquel 15,05 2.969,32 € 7.270,00 €
Sant Miquel 9,53 1.879,41 € 4.945,00 €

TOTAL: 52.250,00 €

4444tttt....    Atès l'informe favorable del responsable del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes, de data 
2 d'abril de 2015, en relació a la proposta d'atorgament de subvencions feta per l'Òrgan Avaluador, per 
a les diferents entitats, i al qual també es proposa la concessió de bestretes del 100 % de les 
subvencions, degut a que la naturalesa d'aquestes associacions de veïns fa difícil el desenvolupament 
de les activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat 
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social d'alt interès que satisfan, i sense acordar cap aval degut a les raons d'insuficiència financera de 
les entitats i la relació de confiança existent amb l 'Ajuntament de Granollers.

5555èèèè.... Atesa l'existència de crèdit suficient a la partida pressupostària H231.92420.48520 "Subvencions 
Barris".

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

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

2222nnnn....    El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

3333rrrr.... L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 
25 de maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011.

4444tttt....    Les bases específiques de subvencions de Barris, convocatòria 2014, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 17 de desembre de 2013 i modificades per acord del mateix òrgan de data 3 de 
març 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 .-.-.-.- Aprovar l’atorgament de les subvencions per a la programació anual 2015, amb càrrec a la 
partida H231.92420.48520 "Subvencions Barris", a les diferents Associacions de Veïns que es 
relacionen a continuació amb els imports totals de les respectives subvencions :

Entitat
Subvenció 

corresponent
Import total 

projecte
Can Bassa 4.584,09 € 10.550,00 €
Can Gili 4.145,33 € 10.590,00 €
Can Mònic 2.436,48 € 3.940,00 €
Congost 4.368,45 € 14.300,00 €
Granollers Centre 2.020,83 € 6.800,00 €
Granollers Nord 4.176,29 € 14.601,00 €
L'Hostal 4.495,81 € 13.747,00 €
Sant Julià de Palou 1.783,83 € 5.589,00 €
Sota el Camí Ral 3.229,39 € 3.450,00 €
Tres Torres 3.489,99 € 13.230,00 €
Ricomà Centre 2.555,18 € 9.750,00 €
Ponent 4.725,27 € 10.240,00 €
Lledoner 3.361,87 € 9.345,00 €
Girona Centre 2.028,46 € 4.750,00 €
Gent de Sant Miquel 2.969,32 € 7.270,00 €
Sant Miquel 1.879,41 € 4.945,00 €

TOTAL: 52.250,00 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la concessió d'una bestreta per a cada Associació de Veïns per import corresponent 
al 100% del total de la respectiva subvenció d'acord a l'establert al punt anterior, degut a que la 
naturalesa d'aquestes associacions de veïns fa difícil el desenvolupament de les activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt 
interès que satisfan, i sense acordar cap aval degut a les raons d'insuficiència financera de les entitats 
i la relació de confiança existent amb l 'Ajuntament de Granollers.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    L’efectivitat de l'atorgament anterior estarà subjecte a les condicions següents:

a) Les entitats subvencionades hauran de trametre a l'Ajuntament l'acord d'acceptació a la 
subvenció, o de renúncia si s'escau, en el termini màxim de 15 dies a la recepció de la notificació de la 
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concessió.
b) L’ajut econòmic assenyalat ha de servir únicament per finançar el projectes detallats anteriorment, 
per la qual cosa la justificació posterior haurà d’ajustar-se en la seva documentació i memòria 
d’actuació únicament a demostrar-ne la correcta execució. 
c) El procés de justificació es podrà iniciar l’endemà de l’execució del projecte subvencionat i el 
termini màxim de lliurament de la justificació serà el  31 de gener de 2016.
d) En tot el material de difusió i publicitat que correspongui al projecte esmentat caldrà incloure el 
logotip normalitzat de l’Ajuntament de Granollers que es reproduirà sota el lema “amb el suport de” .
e) El pagament de la subvenció esmentada es farà dins el present exercici pressupostari i prèvia 
planificació consensuada dels serveis de Participació i Relacions Ciutadanes i de Tresoreria de 
l'Ajuntament de Granollers tenint en compte tant les dates d’execució del projecte subvencionat com 
de la disponibilitat de pagaments de la Tresoreria Municipal. El pagament es farà efectiu mitjançant 
transferència bancària al compte corrent que l’entitat beneficiària hagi autoritzat a utilitzar al Servei de 
Tresoreria de l’Ajuntament de Granollers mitjançant l’imprès de domiciliació bancària establert per 
aquests tipus de tràmits.
f) En totes aquelles activitats relacionades amb l’ús de materials pirotècnics caldrà que l’entitat 
responsable obtingui l’autorització de l’Ajuntament i compleixi tots els requisits establerts a la 
legislació vigent en aquestes matèries.
g) Les entitats subvencionades contractaran pòlisses de Responsabilitat Civil per a les activitats que 
organitzin.  
h) Les subvencions en espècie que es generin a partir de demandes d'infraestructura, connexions 
elèctriques, impremta... seran respostes individualment en cada cas per part del Servei de Participació 
i Drets de la Persona. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquesta resolució de manera individualitzada a les entitats beneficiàries de les 
subvencions detallades al punt primer d'aquest acord, a Intervenció i al Servei de Comptabilitat 
Municipal.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE L''''ARBRAT PÚBLIC EN ELARBRAT PÚBLIC EN ELARBRAT PÚBLIC EN ELARBRAT PÚBLIC EN EL    
TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSTERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSTERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSTERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 3 de març 
de 2015, es va iniciar l'expedient licitatori, es va aprovar la contractació i es va declarar la 
plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de control integrat de plagues de 
l'arbrat públic en el terme municipal de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
que s'executarà durant els exercicis 2015 a 2017 amb un import màxim de 16.528,93 euros més 
3.471,08 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 20.000,00 euros amb els preus unitaris 
màxims de licitació establerts en el plec de clàusules administratives particulars i la següent 
distribució d'imports per anualitats:

Any període BI IVA TOTAL

2015 De maig a desembre 8.264,46 1.735,54 10.000,00

2016 De gener a desembre 8.264,46 1.735,54 10.000,00

2017 De gener a abril 0,00 0,00 0,00

TOTAL  PERÍODE EXECUTIU    16.528,92 € + 3.471,08 €  d'IVA = 20.000,00 €
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Amb data 11 de març de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

CENTROPLAG,S.L. CIF: B59111559�

RIBAS FITOSANITARIS, SL CIF: B08969404�

ALEMANY FITOSANITARIS, SL CIF: B60143187�

Totes tres empreses han confirmat la rebuda de la invitació i el seu interès en presentar-se a la 
licitació, però finalment l'empresa CENTROPLAG,SL no ha presentat oferta . L'empresa RIBAS 
FITOSANITARIS, SL i l'empresa  ALEMANY FITOSANITARIS,SL han presentat oferta dins del termini 
establert.

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu a l'oferta econòmica avaluable 
mitjançant fórmula matemàtica), el cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds ha emès l'informe 
tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa  , la presentada per l'empresa 
ALEMANY FITOSANITARIS, SL amb CIF B60143187  per un import màxim de 16.528,93 euros més 
3.471,07 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 20.000,00 euros, el que representa una baixa lineal 
del 10% sobre el preu total de les actuacions previstes, per a l'adjudicació del contracte de serveis per 
a la prestació del servei de control integrat de plagues de l'arbrat públic en el terme municipal de 
Granollers , d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica     (%(%(%(%    de baixa lineal sobre els preus unitarisde baixa lineal sobre els preus unitarisde baixa lineal sobre els preus unitarisde baixa lineal sobre els preus unitaris ).).).).    Fins aFins aFins aFins a     100100100100    puntspuntspuntspunts

Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica establerta en el Plec de 
clàusules administratives particulars

Plica Empresa Import de licitació %  Baixa proposada 
sobre preus unitaris

Punts

1 ALEMANY FITOSANITARIS, SLU 16.528,93 10% 100
2 RIBAS FITOSANITARIS, SL 16.528,93 1,48% 14,8

Puntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultant ::::

PLICA EMPRESA TOTAL PUNTS
1 ALEMANY FITOSANITARIS, SLU 100
2 RIBAS FITOSANITARIS, SL 14,8

En data 24 de març de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa ALEMANY FITOSANITARIS, 
SLU amb CIF B60143187 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte i l'empresa 
ALEMANY FITOSANITARIS, SLU la va acceptar el 26 de març de 2015.

L'1 d'abril de 2015, l'empresa ALEMANY FITOSANITARIS, SLU   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 control integrat de plagues de l'arbrat públic en el terme municipal de Granollers per al 
període de l'1/5/2015 al 30/4/2017 a l'empresa ALEMANY FITOSANITARIS, SLU amb CIF B60143187  
per un import màxim de 16.528,93 euros,  més 3.471,07 euros d'IVA (21%), el que fa un total màxim 
de 20.000,00  euros amb una baixa lineal del 10% sobre el preu unitari de les actuacions previstes en 
el plec de clàusules administratives particulars .

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

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

Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
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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 ALEMANY FITOSANITARISALEMANY FITOSANITARISALEMANY FITOSANITARISALEMANY FITOSANITARIS,,,,    SLUSLUSLUSLU amb CIF BCIF BCIF BCIF B60143187601431876014318760143187, el contracte 
de serveis per a la prestació del servei de control integrat de plagues de l'arbrat públic en el terme 
municipal de Granollers  per al període de l'1/5/2015 al 30/4/2017 a l'empresa ALEMANY 
FITOSANITARIS, SLU amb CIF B60143187  per un import màxim de 16.528,93 euros,  més 3.471,07 
euros d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 20.000,00  euros amb una baixa lineal del 10% sobre el 
preu unitari de les actuacions previstes amb subjecció als plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord 
amb els fets i fonaments invocats i amb càrrec a la partida pressupostària H353.17110.21000 d'acord 
amb les següents anualitats:

Any període BI IVA TOTAL

2015 De maig a desembre 8.264,46 1.735,54 10.000,00

2016 De gener a desembre 8.264,46 1.735,54 10.000,00

2017 De gener a abril 0,00 0,00 0,00

TOTAL  PERÍODE EXECUTIU    16.528,92 € + 3.471,08 €  d'IVA = 20.000,00 €

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 
g)

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que  
confeccioni els documents comptables AD pels imports i  anualitats indicats en el primer punt d'aquest 
acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE    
MENJADOR I MONITORATGE DE LMENJADOR I MONITORATGE DE LMENJADOR I MONITORATGE DE LMENJADOR I MONITORATGE DE L''''ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBETESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBETESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBETESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET,,,,    A ADJUDICARA ADJUDICARA ADJUDICARA ADJUDICAR    
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT ....
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Vist l'informe de data 18 de març de 2015 elaborat pel Cap del Servei d'Educació, pel qual es justifica 
la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació del contracte de serveis per a la 
prestació del servei de menjador i monitoratge de l'Escola Municipal Salvador LLobet, a adjudicar 
mitjançant procediment obert.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 391.648,00 euros, IVA exclòs. El 
pressupost tipus anual és de 195.824,00€, IVA exclòs, desglossat en:

- Menús (infants, ocasionals i professors): 119.136,00€ + 10% IVA.
- Servei de monitors:   76.688,00€ (exempt IVA)

S'estableixen uns preus unitaris de sortida màxim de licitació, a continuació indicats:
• Menú infant: 3,42€ + 10% IVA
• Monitoratge infant: 2,28€ exempt IVA
• Menú ocasional infant: 3,72€ + 10% IV

• Monitoratge ocasional infant: 2,48€ exempt IVA
• Monitoratge sense menú: 2,28€ exempt IVA
• Menú professor: 3,42€ + 10% IVA

2015
(de setembre a 

desembre)

2016
(de gener a desembre, 

sense servei juliol i 
agost)

2017
(de gener a agost, sense 

servei juliol i agost)Partida pressupostària

Import IVA 10% Import IVA 10% Import IVA 10%

Menús infants 45.144,00€ 4.514,40€ 112.860,00€ 11.286,00€ 67.716,00€ 6771,60€

Menús ocasionals 595,20€ 59,52€ 1488,00€ 148,80€ 892.80€ 89,28€

Menús professors 1.915,20€ 191,52€ 4788,00€ 478,80€ 2872,80€ 287,28€

Monitoratge sense menú 182,40€ ------ 456,00€ ------ 273,60€ ------

Monitoratge ocasional infant 396,80€ ------ 992,00€ ------ 595,20€ ------

Monitoratge infant 30.096,00€ ------ 75.240,00€ ------ 45.144,00€ ------

TOTAL ANY IVA INCLÒS 83.095,04€ 207.737,60€ 124.642,56€

TOTAL PERÍODE EXECUTIU IVA INCLÒS                                                        415.475,20€

I en cas de pròrroga:

2017
(de setembre a 

desembre)

2018
(de gener a desembre, 

sense servei juliol i 
agost)

2019
(de gener a agost, sense 

servei juliol i agost)Partida pressupostària

Import IVA 10% Import IVA 10% Import IVA 10%

Menús infants 45.144,00€ 4.514,40€ 112.860,00€ 11.286,00€ 67.716,00€ 6771,60€

Menús ocasionals 595,20€ 59,52€ 1488,00€ 148,80€ 892.80€ 89,28€

Menús professors 1.915,20€ 191,52€ 4788,00€ 478,80€ 2872,80€ 287,28€

Monitoratge sense menú 182,40€ ------ 456,00€ ------ 273,60€ ------

Monitoratge ocasional infant 396,80€ ------ 992,00€ ------ 595,20€ ------
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Monitoratge infant 30.096,00€ ------ 75.240,00€ ------ 45.144,00€ ------

TOTAL ANY IVA INCLOS 83.095,04€ 207.737,60€ 124.642,56€

TOTAL PERÍODE EXECUTIU + PRORROGA, IVA INCLÒS                                 830.950,40€

El valor estimat total d'aquesta contractació es calcula en 861.625,60 euros IVA exclòs, que incorpora 
el període executiu i les possibles pròrrogues i la possible modificació del contracte , desglossat en:

Import període executiu: 391.648,00€

Import període pròrroga: 391.648,00€

Import 20% modificació:   78.329,60€

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, 3/2011, de 14 de novembre, és el 
contracte de serveis, categoria 17 de l'Annex II i procediment obert, amb classificació empresarial però 
no està subjecte a regulació harmonitzada, tot i que es procedent el recurs especial de contractació.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida pressupostària H418.32630.22703
per fer front a la despesa derivada d’aquesta contractació per als exercicis afectats .

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

El responsable del contracte serà el senyor Carles Lax, cap de l'oficina de projectes educatius, amb 
les funcions previstes a l 'article 52 del TRLCSP.

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

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

LLei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis ,

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

de la LLei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la 
contractació a realitzar.

Article 40.1.b 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 susceptibles de recurs 
especial.

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

LLei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

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

LLei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

Refós de la LLei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Iniciar l'expedient licitatori i autoritzar la despesa de la contractació del servei de menjador i 
monitoratge de l'Escola Municipal Salvador LLobet per un període executiu de 2 anys, mitjançant 
procediment obert  per a un import  de 391.648,00 euros, IVA exclòs, de conformitat amb els fets i 
fonaments invocats.
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SegonSegonSegonSegon....    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de menjador i 
monitoratge de l'Escola Municipal Salvador LLobet, que s'executarà en els exercicis 2015, 2016 i 
2017, d'acord amb la següent distribució:

2015
(de setembre a 

desembre)

2016
(de gener a desembre, 

sense servei juliol i 
agost)

2017
(de gener a agost, sense 

servei juliol i agost)Partida pressupostària

Import IVA 10% Import IVA 10% Import IVA 10%

Menús infants 45.144,00€ 4.514,40€ 112.860,00€ 11.286,00€ 67.716,00€ 6771,60€

Menús ocasionals 595,20€ 59,52€ 1488,00€ 148,80€ 892.80€ 89,28€

Menús professors 1.915,20€ 191,52€ 4788,00€ 478,80€ 2872,80€ 287,28€

Monitoratge sense menú 182,40€ ------ 456,00€ ------ 273,60€ ------

Monitoratge ocasional infant 396,80€ ------ 992,00€ ------ 595,20€ ------

Monitoratge infant 30.096,00€ ------ 75.240,00€ ------ 45.144,00€ ------

TOTAL ANY IVA INCLOS 83.095,04€ 207.737,60€ 124.642,56€

TOTAL PERÍODE EXECUTIU IVA INCLÒS                                               415.475,20€

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

QuartQuartQuartQuart....     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 pressupostària 
H418.32630.22703.

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB, al perfil del contractant de la 
web municipal i al e-tauler.

SisèSisèSisèSisè....    Notificar a l'Àrea de  Govern i Economia.
 
APROVAT PER UNANIMITAT
 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ    """"SUPORTSUPORTSUPORTSUPORT    
AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSAL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSAL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSAL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS""""    PER PART DE LAPER PART DE LAPER PART DE LAPER PART DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA     2015201520152015

El 12 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar l'acord pel qual 
s'aprova la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació "Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals" en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", orientat a finançar serveis bàsics. 

En l'acord entre altres qüestions es regulen els criteris d 'acceptació, execució i justificació.

Concretament regula que pel que fa l'acceptació és necessari que els beneficiaris, com a molt tard, el 
30 d'abril de 2015 manifestin expressament l'acceptació de l'ajut i de tots els termes de la concessió i 
les condicions de la seva execució, a través, del model normalitzat disponible a la Seu Electrònica 
Corporativa. 
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L'import de la subvenció és de 14141414....168168168168    €€€€ i la forma del pagament serà la següent: l'equivalent al 50% 
contra presentació de l'acceptació i la diferència restant un cop presentada la justificació de l'activitat 
objecte d'ajut.

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. Acceptar la quantitat de 14141414....168168168168    €€€€    concedida per la Diputació de Barcelona    corresponent a la 
concessió del fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” en el 
marc del Catàleg de servei 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

SEGON. Imputar aquesta quantitat a la partida H416.46122 – Diputació suficiència alimentària 0-3 
anys.

TERCER. Prendre el compromís de justificar les despeses de l'actuació segons l'article quart de 
l'acord pres per la Diputació, fins el 31 de març de 2016.

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

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE CESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE CESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE CESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE CESSIÓ,,,,    CONSUMSCONSUMSCONSUMSCONSUMS    
I MANTENIMENT DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN LI MANTENIMENT DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN LI MANTENIMENT DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN LI MANTENIMENT DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA EN L''''EDIFICIEDIFICIEDIFICIEDIFICI     
MUNICIPAL SITUAT AL CARRER PRAT DE LA RIBAMUNICIPAL SITUAT AL CARRER PRAT DE LA RIBAMUNICIPAL SITUAT AL CARRER PRAT DE LA RIBAMUNICIPAL SITUAT AL CARRER PRAT DE LA RIBA ,,,,    84848484,,,,    CORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

aaaa))))    LIQUIDACIÓ DE CESSIÓLIQUIDACIÓ DE CESSIÓLIQUIDACIÓ DE CESSIÓLIQUIDACIÓ DE CESSIÓ ,,,,    CONSUMS I MANTENIMENTCONSUMS I MANTENIMENTCONSUMS I MANTENIMENTCONSUMS I MANTENIMENT

En data 9 de desembre de 2009 l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Normalització 
Lingüística van signar un conveni regulador de la cessió d'ús de les dependències situades al carrer 
Prat de la Riba, núm. 84.

La clàusula tercera de l'esmentat conveni estableix que "el cost dels serveis que generi (neteja, aigua i 
electricitat), que són de caràcter general de l'edifici s'imputaran proporcionalment a la superfície 
ocupada anualment i en finalitzar l'any es liquidarà el preu de la cessió més els consums i el 
manteniment mitjançant relació de despeses certificades per l'interventor, que es deduirà del deute 
fins a la seva amortització’. 

La clàusula quarta, per la seva banda, regula que el cost de l'ús d'aquestes dependències serà de 
18.000,00 euros més IVA, revisable anualment d'acord amb la variació de l'IPC. L'evolució del preu del 
cessió, en aplicació d'aquesta clàusula es detalla a continuació:

PERÍODEPERÍODEPERÍODEPERÍODE Var IPCVar IPCVar IPCVar IPC ANYANYANYANY
VALOR SENSEVALOR SENSEVALOR SENSEVALOR SENSE     

IVAIVAIVAIVA
IVAIVAIVAIVA TOTALTOTALTOTALTOTAL A càrrec CPNLA càrrec CPNLA càrrec CPNLA càrrec CPNL

2009 18.000,00 3.240,00 21.240,00 13131313....806806806806,,,,00000000
des08-des09 0,80% 2010 18.144,00 3.265,92 21.409,92 13131313....916916916916,,,,45454545
des09-des10 3,00% 2011 18.688,32 3.363,90 22.052,22 14141414....333333333333,,,,94949494
des10-des11 2,40% 2012 19.136,84 4.018,74 23.155,58 15151515....051051051051,,,,12121212
des11-des12 2,90% 2013 19.691,81 4.135,28 23.827,09 15151515....487487487487,,,,61616161
des12-des13 0,30% 2014 19.750,88 4.147,69 23.898,57 15151515....534534534534,,,,07070707

Per tant, el cost d'ús de la instal·lació per a l'anualitat 2014 és de 19.750,88 euros més 4.147,69 euros 
en concepte d'IVA (21%), després d'aplicar l'augment de l'IPC produït durant el període que va de 
desembre de 2012 a desembre de 2013.

La distribució de superfícies de l'edifici municipal on es troba la seu del CPNL, situada al carrer Prat 
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de la Riba, és la que es detalla a continuació:

Planta baixaPlanta baixaPlanta baixaPlanta baixa 282

Planta primeraPlanta primeraPlanta primeraPlanta primera 461

Planta segonaPlanta segonaPlanta segonaPlanta segona 461

Planta cobertaPlanta cobertaPlanta cobertaPlanta coberta 461

Total superfície dTotal superfície dTotal superfície dTotal superfície d ''''úsúsúsús 1.665

El CPNL ocupa íntegrament els 461 m2 de la primera planta, més 243 metres de la segona, cosa que 
representa el  42,28  % de la superfície total de l'edifici.

L'Ajuntament, segons conveni, cobreix el 35 % de la despesa, per la qual cosa, només repercutirà al 
Consorci el 65 % dels consums, cessió i manteniment de l'edifici. Aquest import es deduirà del deute 
contret amb el Consorci.

El cost total de cessió, consums i manteniment de l'edifici segons el quadre que s'adjunta és de 
33.856,52 € euros. El cost, per tant, a imputar en la deducció del deute és de     22222222....006006006006,,,,73737373 euroseuroseuroseuros....

La liquidació en concepte de cessió i consums de l 'any 2014 és la següent:

TOTALTOTALTOTALTOTAL RepercussióRepercussióRepercussióRepercussió     
CPNLCPNLCPNLCPNL    65656565    %%%%

BaseBaseBaseBase    
ImposableImposableImposableImposable

IVAIVAIVAIVA

Cost ús de la instal·lació 19.750,88€ + 21 % IVA 23.898,57 € 15.534,07 € 12.838,07 2.696,00

Cost dels consums i 
manteniment ( 42,28%)

42,28% de 10.905,55+ 
21% IVA

5.579,45 € 3.626,64 € 2.997,22 629,42

Altres manteniments 3.618,59€ + 21%IVA 4.378,50 € 2.846,02 € 2.352,08 493,94

TotalTotalTotalTotal 33333333....856856856856,,,,52525252    €€€€ 22222222....006006006006,,,,73737373    €€€€ 18181818....187187187187,,,,38383838 3333....819819819819,,,,35353535

bbbb))))    SITUACIÓ DEL DEUTE AMB EL CPNL ASITUACIÓ DEL DEUTE AMB EL CPNL ASITUACIÓ DEL DEUTE AMB EL CPNL ASITUACIÓ DEL DEUTE AMB EL CPNL A     31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2014201420142014....

A data 31 de desembre de 2014, el deute que l'Ajuntament de Granollers té amb el Consorci de 
Normalització Lingüística és de 56.020,13  €.

En data 2 de febrer  de 2014 i registre d'entrada núm. 2056 el CPNL presenta liquidació anual de 
l'exercici 2014. De l'estat de liquidació presentat resulta un saldo favorable per a l'Ajuntament de 
5.283,52 euros. Aquest import minora el deute acumulat assenyalat al paràgraf anterior (56.026,13€), 
resultant un deute acumulat a 31 de desembre de 2014 de 50505050....736736736736,,,,61616161    euroseuroseuroseuros.

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

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

PRIMER. Aprovar el reintegrament de 5.283,52 €, de saldo favorable a l'Ajuntament resultant de la 
liquidació de l'exercici 2014 del Consorci de Normalització Lingüística a registrar a l'aplicació 
pressupostària d'ingrés H413.38903 "Reintegrament aportació CNL exercicis anteriors".

SEGON. Aprovar liquidació al Consorci de Normalització Lingüística, en concepte de cessió, consums 
i manteniment per un import total de 22222222....006006006006,,,,73737373 euroseuroseuroseuros    (IVA inclòs),    a registrar l'aplicació 
pressupostària d'ingrés H413.54105 "Utilització instal·lacions Prat de la Riba", corresponent a l'any 
2014, d'acord amb l' exposat anteriorment i segons el detall següent:  

TOTALTOTALTOTALTOTAL RepercussióRepercussióRepercussióRepercussió     
CPNLCPNLCPNLCPNL    65656565    %%%%

BaseBaseBaseBase    
ImposableImposableImposableImposable

IVAIVAIVAIVA

Cost ús de la instal·lació 19.750,88€ + 21 % IVA 23.898,57 € 15.534,07 € 12.838,07 2.696,00
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Cost dels consums i 
manteniment ( 42,28%)

42,28% de 10.905,55+ 
21% IVA

5.579,45 € 3.626,64 € 2.997,22 629,42

Altres manteniments 3.618,59€ + 21%IVA 4.378,50 € 2.846,02 € 2.352,08 493,94

TotalTotalTotalTotal 33333333....856856856856,,,,52525252    €€€€ 22222222....006006006006,,,,73737373    €€€€ 18181818....187187187187,,,,38383838 3333....819819819819,,,,35353535

TERCER. Aprovar la despesa i el reconeixement de l'obligació de 22222222....006006006006,,,,73737373 €    en concepte 
d'aportació destinada a reduir el deute contret amb el Consorci per a la Normalització Lingüística,,,,    que 
queda pendent en 28.729,88 €. Aquest import anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària de despeses 
H411.32713.46799 "Conveni Consorci Normalització Lingüística ".

QUART. Compensar l'ingrés derivat de la liquidació que s'aprova en concepte de cessió, manteniment 
i consums, amb el pagament de la despesa reconeguda en concepte d'aportació destinada a reduir el 
deute contret.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Consorci de Normalització Lingüística .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM....    240240240240////2015201520152015    
RELATIVA A SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DUES ACTIVITATS DEL CATÀLEGRELATIVA A SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DUES ACTIVITATS DEL CATÀLEGRELATIVA A SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DUES ACTIVITATS DEL CATÀLEGRELATIVA A SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DUES ACTIVITATS DEL CATÀLEG    
DDDD''''ACTIVITATS DE SUPORT A LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES PER LACTIVITATS DE SUPORT A LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES PER LACTIVITATS DE SUPORT A LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES PER LACTIVITATS DE SUPORT A LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES PER L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

D'acord amb el punt segon de la resolució d'alcaldia núm. 240/2015 relativa a sol·licitar a la Diputació 
de Barcelona dues activitats del Catàleg d'activitats de suport a la funció educativa de les famílies per 
l'any 2015, que diu que se'n donarà compte a la propera Junta de Govern Local.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 23.2b) de la LRBRL sobre les competències plenàries que poden ésser objecte de delegació.�

Proposta de delegació de funcions de l'alcalde en la Junta de Govern Local, del Ple del dia 5 de juliol �

de 2011 (Resolució 672/2011, de 16 de juny).

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

PRIMER. Donar compte de la resolució de l'alcalde núm. 240/2015 relativa a sol·licitar a la Diputació 
de Barcelona dues activitats del Catàleg d'activitats de suport a la funció educativa de les famílies per 
l'any 2015, que literalment es    transcriu;

""""Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a sol·licitar a la Diputació de Barcelona dues activitats del Catàleg d'activitats de suport a 
la funció educativa de les famílies per l 'any 2015,

FetsFetsFetsFets    ::::

El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla de Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, així com el seu Protocol general, que té com finalitat establir el marc general i el procediment 
d'implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència .

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers del dia 17 de juliol de 2012 va acordar adherir-se al 
Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

En data 27 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona va aprovar el 
Catàleg de serveis de l'any 2015 dins del Pla de Xarxa de Governs Locals  2012-2015.
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La Xarxa d'AMPA de Granollers a través del Servei d'Educació està interessada en sol·licitar les activitats de 
suport a la funció educativa de les famílies que ofereix la Diputació de Barcelona. En concret sol·licita les 
activitats "El viatge de primària a secundària", "Com parlem, escoltem i sentim a casa? I fora de casa?", 
"Acompanyar els vostres fills i filles adolescents" Aquestes dues activitats es portaran a terme un cop iniciat 
el curs 2015/16 i formaran part de les activitats conjuntes i coordinades entre les AMPA de Granollers .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. L'article 27. Suport formatiu a les famílies de la llei 12/2009 del 10 de juliol, d'Educació diu que "El Govern 
ha de promoure l'intercanvi d'experiències sobre les estratègies amb què les famílies eduquen llurs fills. 
Aquests programes s'han de promoure tant des de l'àmbit de l'escola i les associacions de mares i pares 
d'alumnes com des dels ens locals i altres àmbits i institucions socials ".

2. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, a l'article 12. Respecte i suport 
a les responsabilitats parentals regula que :

Els pares i les mares tenen responsabilitats comunes en l'educació i el desenvolupament dels fills �

menors d'edat. Les polítiques d'atenció i protecció dels infants i els adolescents han d'incloure les 
actuacions necessàries per a l'efectivitat de llurs drets, tenint en compte que el benestar dels infants i 
els adolescents està íntimament relacionat amb el de llurs famílies .
Els poders públics han de proporcionar la protecció i l'assistència necessàries a les famílies perquè �

puguin assumir plenament llurs responsabilitats .

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m 'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona les activitats de suport a les famílies "El viatge de primària a 
secundària", "Com parlem, escoltem i sentim a casa? I fora de casa?", "Acompanyar els vostres fills i filles 
adolescents" a través del Catàleg d'activitats de suport a la funció educativa de les famílies .

SEGON. Donar compte d'aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local .

TERCER. Acceptar les condicions recollides en les bases per a l'atorgament d'ajuts en el marc del catàleg 
de serveis i activitats 2015.

QUART. Contra aquest acte administratiu no es podrà interposar cap recurs en via administrativa. No 
obstant això, de conformitat amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, es podrà efectuar el requeriment a què es refereix l'esmentat precepte en el 
termini de dos mesos comptats des de l 'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de 
la recepció d'aquesta notificació.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERSAGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERSAGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERSAGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'Agrupació Excursionista Granollers, per un import de 2.500,00€ destinada a  l'activitat ordinària de 
l'entitat.

En data 9 de març de 2015, amb número de registre d'entrada 2015/4438, el senyor Carles García 
Pérez, en representació de l'Agrupació Excursionista Granollers presenta la següent documentació i 
sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Projecte de les activitat que desenvoluparà l 'entitat 
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
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- Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

L'informe emès en data 26 de març de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització de la subvenció atès que aquesta 
activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport, que alhora és una finalitat 
pública.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions...

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Agrupació Excursionista 
Granollers amb NIF G-58201575, per un import de 2.500,00 € destinada a l'activitat ordinària de 
l'entitat amb un pressupost de despesa de 8.500,00.€ el que representa un finançament del 29,41% 
del cost de l'activitat, d'acord amb les condicions següents;
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PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció     
L'objecte d'aquesta subvenció és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 a favor de l'entitat beneficiària, en el marc del 
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de 
subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l'entitat i on 
s'expliquen també les activitats que l'entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 9 de març de 2015.
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 8.500,00 € corresponents a : 

DespesesDespesesDespesesDespeses IngressosIngressosIngressosIngressos
Compra de material 5.000,00 Subv Ajuntament 3.000,00

Publicitat 500,00 inscripcions 2.500,00
Transports 3.000,00 Socis 3.000,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL 8888....500500500500,,,,00000000 TOTALTOTALTOTALTOTAL 8888....500500500500,,,,00000000

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a l'activitat ordinària de l'Agrupació és de 
2.500,00 €, el que representa un finançament del  29,41% del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El logotip de l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipògràfics a aprovats que seran facilitats a 
l'entitat pel servei municipal corresponent .
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SisèSisèSisèSisè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del  100 %.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat. 
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de 
2.500,00. € segons disponibilitat de Tresoreria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DesèDesèDesèDesè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i que són els següents: 
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles 
que ho haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció . 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè de les condicions 
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d'aquesta subvenció. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment 
de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la 
impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat 
subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonament la 
concessió de la subvenció. 
g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals.
En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es preveu 
a aquesta mateixa normativa. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 2.500,00 € amb càrrec a 
la partida H421.34150.48408 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar a l'Agrupació Excursionista de Granollers que el servei gestor de la subvenció 
atorgada serà el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment de 
les condicions establertes per a la subvenció serà el cap del Servei d 'Esports.

QUART. Notificar aquest acord a l'Agrupació Excursionista de Granollers i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

LA SECRETÀRIA 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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