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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    22222222    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        2222    de juny dede juny dede juny dede juny 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. Aroa Ortego i Cobos
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Alba Barnusell i Ortuño

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

S'excusa

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
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 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

3333).-).-).-).-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 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 A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DPRESTACIÓ DEL SERVEI DPRESTACIÓ DEL SERVEI DPRESTACIÓ DEL SERVEI D''''EXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCÉS DE DADES DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB    
VARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT

D'acord amb l'informe tècnic emès pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació de data 
29 de maig de 2015 en el qual es justifica la necessitat d'aquesta contractació es proposa aprovar 
l'inici de l'expedient licitatori per a la contractació del servei d'externalització del Centre de Procés de 
Dades de l'Ajuntament de Granollers, amb una durada de 12 mesos i amb possibilitat de pròrroga de 6 
mesos, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 120.000,00 euros més 25.200,00 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 145.200,00 euros, durant el període executiu de 
12 mesos, amb possibilitat de pròrroga de 6 mesos més, desglossat en:

2015
(01/07/15 a 31/12/15)

2016
(01/01/16 a 30/06/16)

Partida pressupostària

Import € IVA 21% Import €  IVA 21%
H260.92020.21603 60.000,00 12.600,00 60.000,00 12.600,00
TOTAL 72.600,00 72.600,00

En cas de pròrroga:

2016
(01/07/16 a 31/12/16)

Partida pressupostària

Import € IVA 21%
H260.92020.21603 60.000,00 12.600,00
TOTAL 72.600,00

El valor estimat total del contracte és de 198.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostaria 
H260.92020.21603, segons detall a continuació:

-Preu licitació contracte: 120.000,00 euros
-Pròrroga contracte: 60.000,00 euros
-Modificació contracte (15% de l'import d'adjudicació):18.000,00 euros

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de serveis, a adjudicar mitjançant procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida indicada per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació per l'exercici 2015 i 2016.

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

El responsable del contracte serà el senyor Albert LLucià, Responsable de Sistemes del Servei de 
Sistemes d'Informació i Comunicació, d'acord amb l'article 52 del Text Refós de la LLei de Contractes 
del Sector Públic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Iniciar l'expedient licitatori i autoritzar la despesa de la contractació del servei 
d'externalització del Centre de Procés de Dades de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 i 
2016, mitjançant procediment obert, per a un import de 120.000,00 euros més 25.200,00 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 145.200,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
H260.92020.21603, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Declarar la plurianualitat del contracte del servei d'externalització del Centre de Procés de 
Dades de l'Ajuntament de Granollers, que s'executarà en els exercicis 2015 i 2016 amb la següent 
distribució: 

2015
(01/07/15 a 31/12/15)

2016
(01/01/16 a 30/06/16)

Partida pressupostària

Import € IVA 21% Import €  IVA 21%
H260.92020.21603 60.000,00 12.600,00 60.000,00 12.600,00
TOTAL 72.600,00 72.600,00

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 el pressupost ordinari dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Designar com a responsable del contracte el senyor Albert LLucià, Responsable de 
Sistemes del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació, d'acord amb l'article 52 del Text Refós 
de la LLei de Contractes del Sector Públic.

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Notificar a l'Àrea de Govern i Economia. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR ELS RECURS TÈCNIC DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR ELS RECURS TÈCNIC DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR ELS RECURS TÈCNIC DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR ELS RECURS TÈCNIC D''''ADHESIÓ ALADHESIÓ ALADHESIÓ ALADHESIÓ AL    """"PROTOCOLPROTOCOLPROTOCOLPROTOCOL     
XARXA LOCAL SITMUNXARXA LOCAL SITMUNXARXA LOCAL SITMUNXARXA LOCAL SITMUN""""    ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DELATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DELATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DELATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL    
CATÀLEG DE SERVEIS DE LCATÀLEG DE SERVEIS DE LCATÀLEG DE SERVEIS DE LCATÀLEG DE SERVEIS DE L''''ANYANYANYANY    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    IIII    
EL CONVENI QUE EL REGULAEL CONVENI QUE EL REGULAEL CONVENI QUE EL REGULAEL CONVENI QUE EL REGULA
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L'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts 
i la formalització de diverses actuacions derivades d 'aquest Pla.

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

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

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

El termini de presentació de les sol·licituds és variable en funció de la classe de recurs (econòmic, 
tècnic o material).  Per a les sol·licituds de recurs tècnic s'estableix el termini màxim fins al dia 30 de 
setembre de 2015.

En data 3 de març de 2015, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, va aprovar la 
sol·licitud del recurs tècnic d 'adhesió al "Protocol Xarxa Local SITMUN", per a l'assistència tècnica a la 
gestió de la informació geogràfica local, el qual no comporta cap despesa econòmica per a 
l'Ajuntament de Granollers.

En data 25 de maig de 2015, i amb número de registre d'entrades, l'Oficina Tècnica de Cartografia i 
SIG Local, de la Diputació de Barcelona, ha notificat a l'Ajuntament de Granollers, l'atorgament de 
l'esmentat recurs tècnic, mitjançant la formalització d'un conveni amb una vigència de quatre anys.

Atès l'informe del Tècnic de Sistemes d’Informació Geogràfica del Servei de Sistemes d’Informació i 
Comunicació, de data 26 de maig de 2015, favorable a acceptar l'esmentat recurs tècnic d'adhesió al 
"Protocol Xarxa Local SITMUN" i a la signatura del conveni que el regula.

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

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

Que a l'article 23.4. de l'esmentat règim regulador del Catàleg de serveis 2015, relatiu a les 
especialitats de resolució i acceptació d’ajuts econòmics, exposa que "L’ajut s’entendrà acceptat pels 
ens destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció de la notificació, no 
han manifestat expressament la seva renuncia, sense perjudici que, en el cas de convenis específics, 
sigui necessari procedir a la seva signatura ."

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Acceptar el recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria del 
Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" per a l'adhesió al "Protocol 
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Xarxa Local SITMUN", per a l'assistència tècnica a la gestió de la informació geogràfica local, el qual 
no comporta cap despesa econòmica per a l'Ajuntament de Granollers, que consta en l'informe que 
s'annexa a l'expedient, de conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar el conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers per 
a l'execució de l'actuació subvencionada detallada al punt anterior, amb el text següent:

Dades identificatives

Codi XGL 15/Y/209009

Ens destinatari Ajuntament de Granollers

NIF P0809500B

Actuació Gestió de la informació geogràfica local 

Tipus de recurs Recurs tècnic

Classe de recurs Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió

Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals

Centre gestor Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Marc 
Castells i Berzosa, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de 
gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 2015, respectivament); assistit pel secretari delegat, 
Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data  
16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/1/2014.

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, representat per l’alcalde, Josep Mayoral Antigas, assistit per la secretaria, 
Ma Àngels Badia Busquets, degudament autoritzats.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 27 de novembre de 2014, va aprovar, en el marc del 
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el Catàleg de serveis 2015, el seu règim 
regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos . 

II. L’ ajuntament de Granollers ha sol·licitat a la Diputació per a  aquest exercici la concertació de recursos 
consistents en “Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió” . 

III. La Llei 14/2010 de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya 
(LISIGE, arts 2 i 18), com a transposició de la Directiva Europea 2007/2/CE (INSPIRE) estableix que totes les 
administracions han de desenvolupar infraestructures i serveis d’informació geogràfica en l’àmbit de la seva 
competència i que les entitats locals han de produir la cartografia topogràfica a escales majors que 1:5.000 i 
qualsevol cartografia temàtica que precisin en l’exercici de les seves competències, així com la informació 
geogràfica equivalent a aquestes escales, dins els seus límits territorials. El Reglament aprovat amb posterioritat 
estableix el termini amb que la informació ha de ser conforme a les especificacions INSPIRE (Reglament núm. 
1089/2010, de desembre de 2010).

IV. En exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 de la llei 7/1985, Reguladora de 
les Bases de Règim Local), la Diputació de Barcelona presta suport, cooperació i assistència als municipis del 
seu àmbit territorial.

V. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 30 d’abril de 1997, s’acordà la posada en 
marxa del servei telemàtic dins l’entorn web de la Diputació de Barcelona. Dins d’aquest entorn web s’inclou 
informació dels diferents programes que la Diputació de Barcelona treballa conjuntament amb els municipis del 
seu àmbit territorial, i alhora els responsables municipals poden gestionar directament determinats productes .

VI. Entre els productes que es treballen conjuntament, la Diputació de Barcelona impulsa l’ús d’eines que els 
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facilitin la gestió integrada del territori, derivat del fet que la majoria de les tasques que es gestionen a nivell local 
tenen referència territorial.

VII. El projecte SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) va ser desenvolupat en el marc  de la 
iniciativa comunitària Interreg IIIB SUDOE i coordinat per la Diputació de Barcelona. La continuïtat i evolució del 
sistema estan assegurats a través de la Xarxa Europea SITMUN, creada amb l’aprovació d’un conveni de 
col·laboració entre diferents administracions , que va ser signat amb data 1 de juny de 2006.

VIII. El Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 29 de setembre de 2005, va aprovar la creació de la 
Xarxa Local SITMUN, com a instrument per promoure l’ús dels sistemes d’informació geogràfica com a eines per 
a la gestió territorial, i alhora promoure l’intercanvi d’experiències dins el món local, i a la qual s’han d’adherir els 
ens destinataris per rebre assistència a la gestió geogràfica local .

IX. L’Òrgan competent de l’ens destinatari ha aprovat l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN .

X. Atès que la Diputació de Barcelona és l’encarregada de vetllar pel manteniment del sistema i el compliment 
de la normativa vigent, resulta voluntat de l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local la posada a disposició dels 
ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de diferents eines i recursos que facilitin la gestió territorial a nivell 
local.

XI. Atès que la Diputació de Barcelona disposa de les eines i recursos necessaris pel manteniment del 
Sistema d’informació Territorial Municipal i d’altres utilitats/eines d’àmbit de gestió geogràfica pels ens locals que 
encomanin la seva gestió en el marc de les funcions d’assistència i cooperació local .

XII. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, subscriuen 
aquest conveni, que es regirà pels següents 

PACTES

1. Objecte del conveni

1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a l’actuació 
següent:

Actuació a realitzar Gestió de la informació geogràfica local

Àmbit de concertació
Garantia de la prestació adequada de 
serveis públics locals

1.2. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens destinatari i de la 
Diputació de Barcelona:

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són objecte d’aquest 
conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local 
i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals .

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la vinculació existent entre les 
actuacions esmentades, la competència de la Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis i els 
objectius d’aquesta Diputació er fer -la efectiva

2. Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents:

Per part de la Diputació:

La prestació del següent suport :

Tipus de recurs Classe de recurs

Recurs tècnic Desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació i gestió

Que consisteix en:

a) Posar a l’abast dels ens locals eines, serveis i recursos emmarcats en l’àmbit de les Infraestructures de 
dades Espacials (IDE) del món local. Entre aquests productes hi ha el SITMUN, visors, geoserveis, metadades i 
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una guia de carrers on-line (internet) amb possibilitat d’impressió en format de guia (amb graella de carrers), que 
es nodreix automàticament de la informació que vagi actualitzant l’Ajuntament a través del mòdul d’actualització 
d’aquesta informació.

b) Posar a l’abast dels ens locals la informació gràfica disponible referida al seu territori a través de la 
implantació del SITMUN. La Diputació, provisionalment, podrà deixar sense servei de consulta a l’Ajuntament per 
motius de migració, manteniment o avaria dels equips informàtics, amb un preavís de 2 dies laborables quan això 
sigui possible.

c) Permetre la consulta de la cartografia disponible a nivell municipal per part del personal de l’ens destinatari 
que s’especifiqui, mitjançant les eines de consulta i accés a la informació facilitades per la plataforma .

d) Permetre l‘actualització de diversos conjunts d’informació geogràfica, a través de mòduls específics 
SITMUN, amb tecnologia web. Una de les informacions cabdals que es permet actualitzar és la que fa referència 
a les adreces per tal de facilitar als Ajuntaments el compliment del Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, 
pel que es modifica el Reglament de població i demarcació de les entitats locals . 

La utilització per part de l’Ajuntament de qualsevol dels mòduls d’actualització, no suposarà cap responsabilitat a 
la Diputació de Barcelona derivada de qualsevol inexactitud pel que fa al grau de revisió i/o actualització de la 
informació geogràfica gestionada.

e) Posar a l’abast dels Ajuntaments un geoportal (portal web d’informació geogràfica) que inclogui tots els 
recursos relacionats amb la Infraestructura de Dades Espacials (IDE) del seu àmbit, facilitant-los el compliment 
de la legislació vigent.

f) Adaptar els conjunts d'informació geogràfica inclosos als Annexos de la Directiva Europea INSPIRE 
(2007/2/CE), que estan emmagatzemats a la base de dades geogràfica corporativa, a les especificacions de 
dades establertes per la CE en el marc d 'aquesta Directiva, en el termini que fixin els Reglaments escaients .

g) Facilitar la publicació de les informacions contemplades als Annexos de la Directiva Europea INSPIRE 
segons el que estableixin les especificacions de dades aprovades, en la mesura que es disposi de la informació 
a la base de dades geogràfica.

h) Coordinar la incorporació de diverses cartografies que resultin dels treballs dels Serveis interns de la 
Diputació, sota la responsabilitat del Servei corresponent . 

i) Incorporar les cartografies obtingudes mitjançant convenis amb empreses i /o institucions.

j) Incorporar les cartografies generades pels propis Ajuntaments, sempre i quant s’adeqüin a uns models de 
dades preestablerts per la Diputació.

k) Centralitzar l’emmagatzematge de la informació facilitada en una base de dades i a prendre les mesures de 
seguretat corresponents, d’acord amb la normativa aplicable a la informació. També es prendran les mesures 
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les consultes com en les transaccions que 
pugui efectuar el propi ens destinatari , per via telemàtica.

l) Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària, disposant d’un servei d’assistència 
que asseguri el correcte funcionalment de tot el sistema, sens perjudici que hi pugui haver talls puntuals de 
servei als efectes de manteniment o actualització de la plataforma .

m) Mantenir i gestionar la base de dades geogràfica , assegurant en tot moment la coherència de la informació. 
Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb mitjans propis, i en cas de ser necessari, amb 
mitjans externs, tot i això, d’acord amb les previsions legals vigents

n) Garantir el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
(LOPD) a què està subjecta la informació alfanumèrica, si s’escau, i el Text Refós de la Llei de Propietat 
Intel·lectual (LPI), aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica, d’acord amb els 
extrems fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”) i quarta (“Protecció de dades de caràcter 
personal”).

o) La Diputació es reserva el dret d’articular mecanismes de seguiment i control, per tal d’assegurar un 
correcte ús del sistema  així com el compliment dels compromisos establerts .

Per part de l’ens destinatari

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni . 
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A més, l’ens destinatari es compromet a:

a) Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles a ser incorporats al SITMUN, en 
el format i estructura que estableixi la Diputació. La incorporació de la cartografia a la plataforma SITMUN no 
comportarà canvi de titularitat.

b) Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant a nivell de nom de carrer com de número de 
portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació mitjançant el format d’intercanvi establert per la Diputació o 
bé a través del mòdul d’actualització d’informació que la Diputació posa al seu abast. La codificació i estructura 
s’adequarà al que estableixin per normativa les administracions de rang superior, fent especial èmfasi al que 
disposi l’INE a nivell Estatal, a través del Reglament de Població. L’ens destinatari es compromet a l’actualització 
del carrerer tant a nivell gràfic com alfanumèric i a informar a la Diputació de la finalització dels treballs de 
depuració inicials. 

c) Informar a la Diputació de Barcelona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma SITMUN, especificant 
els diferents tipus d’accés (consulta, manteniment, descàrrega,...).

d) Comunicar a la Diputació de Barcelona totes les baixes dels usuaris autoritzats o qualsevol canvi en el seu 
correu electrònic, als efectes de no dificultar la tramesa de comunicats .

e) Comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol anomalia que detectin a la informació incorporada , per tal 
de facilitar-ne la seva depuració, tenint en compte però, l’any en què ha estat realitzada. L’ens destinatari serà el 
responsable de les inexactituds que puguin causar danys a tercers .

f) No fer un mal ús de la informació que pugui estar al seu abast a través del SITMUN i respectar els usos 
limitats mitjançant convenis amb altres entitats propietàries de les dades incorporades o, en el seu cas, obtenir 
l’autorització corresponent. 

g) Garantir el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
(LOPD) a què està subjecta la informació alfanumèrica, si s’escau, i el Text Refós de la Llei de Propietat 
Intel·lectual (LPI), aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica, d’acord amb els 
extrems fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”) i quarta (“Protecció de dades de caràcter 
personal”).

3. Qualitat de les dades

3.1. L’ens destinatari facilitarà la incorporació de la informació municipal corresponent i tindrà accés a la totalitat 
de les dades incorporades al SITMUN únicament a nivell de consulta i respondrà dels danys causats amb motiu 
de qualsevol altre utilització no prevista en aquest conveni . 

3.2. L’ens destinatari mantindrà actualitzada la informació necessària per al correcte funcionament del Sistema 
d’Informació amb la freqüència i regularitat que estableixi amb caràcter general la Diputació de Barcelona .

3.3. Així mateix, l’ens destinatari exonera a la Diputació de Barcelona de la idoneïtat de la informació cartogràfica 
subministrada, així com de qualsevol eventual inexactitud en l’esmentada informació que poguessin contenir els 
suports informàtics, sense que la Diputació es faci responsable dels danys ocasionats a l’Ajuntament cessionari 
de l’esmentada informació.

4. Protecció de dades de caràcter personal

4.1. El SITMUN es configura com una plataforma tecnològica dissenyada per integrar en un mateix producte 
aquelles informacions que, amb base territorial, incideixen en la gestió municipal.

4.2. El punt de partida del SITMUN està basat en un sistema d’informació geogràfica (SIG) que incorpora 
informació geogràfica tant dels municipis com de caràcter provincial, tot això accessible per mitjà del lloc web 
habilitat a l’efecte per la Diputació de Barcelona .

4.3. La configuració tecnològica del SITMUN permet que el sistema vagi evolucionant, en la mesura que la 
informació disponible pels Ajuntaments sigui compatible, i integrant diferents nivells d’informació, com poden ser: 
el carrerer municipal, el planejament urbanístic, la informació cadastral, les xarxes de serveis,... així com altres 
informacions que estiguin directa o indirectament relacionades amb la gestió del territori .

4.4. També hi ha la possibilitat d’incorporar al SITMUN informació relativa als habitants del municipi, en 
conseqüència cal determinar en el present conveni la incidència que en el desenvolupament del projecte pugui 
tenir la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal .

Així doncs, d’acord amb les previsions incloses al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprovà 
el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
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caràcter personal (LOPD), i sempre que en el SITMUN s’integrin dades personals dels habitants del municipi, 
ambdues parts es comprometen a :

I.- L’ens destinatari, com a responsable dels fitxers i la Diputació de Barcelona com a encarregada del 
tractament, compleixen els requeriments normatius previstos a la normativa sobre Protecció de dades personals 
i la resta de disposicions de desplegament , així com els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació de 
Barcelona en aplicació de la normativa vigent o com a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats .

II.- L’ens destinatari, com a responsable del fitxer, autoritza a la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina 
Tècnica de Cartografia i SIG Local, a contractar a un tercer el tractament i/o l’hostatge de les dades, equips i 
sistemes que intervinguin en el projecte SITMUN, amb l’exclusiva finalitat de facilitar els serveis objecte del 
present conveni. La Diputació de Barcelona formalitzarà mitjançant contracte el dit encàrrec, en el qual es faran 
constar les obligacions que assumirà l’empresa adjudicatària .

III.- La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es detallaran, 
quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquest conveni , o en les instruccions 
expresses que li siguin comunicades per l’ens destinatari .  

El tractament de les dades personals es portarà a terme d’acord amb les previsions següents :

Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la incorporació a la base de dades geogràfica de la 
plataforma SITMUN. 

La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips que intervinguin en el 
tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure de secret atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la 
LOPD.

Correspon a l’ens destinatari l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives necessàries que 
garanteixin que només  els usuaris autoritzats podran accedir al SITMUN .

IV.- La Diputació de Barcelona no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap altra finalitat que no sigui 
per la qual van ser recollides, ni les comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona 
interessada sense l’expressa autorització de l’Organisme responsable de la informació .

V.- La Diputació de Barcelona adoptarà les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007 , 
d’acord amb el nivell de protecció exigit en relació amb la tipologia de les dades objecte de tractament . 

VI.- Correspon a l’ens destinatari, com a responsable del fitxer tenir el fitxer o tractament degudament legalitzat i 
enregistrat en el Registre de fitxers de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades. 

5. Propietat intel·lectual 

5.1. Els gràfics, mapes i dissenys cartogràfics relatius a la topografia i la geografia municipal seran objecte de 
propietat intel·lectual i els seus autors conservaran la plena disposició i els drets d’explotació , amb les limitacions 
que fixa la Llei de Propietat Intel·lectual. No obstant això, mitjançant la formalització d’aquest conveni es regulen 
les condicions de posada en comú i l’accés restringit a la consulta de la informació autoritzada a través d’un 
aplicatiu informàtic en xarxa que gestiona la Diputació de Barcelona , del qual ostenta els drets d’autor .

La Diputació de Barcelona és titular dels drets de propietat intel·lectual del SITMUN, dels mòduls de gestió de la 
informació geogràfica i de qualsevol altre recurs que posi a l’abast dels Ajuntaments, com a objecte d’aquest 
conveni. 

5.2. L’ens destinatari es compromet a fer constar que tant el SITMUN com la resta d’eines que es posen al seu 
abast són propietat de la Diputació de Barcelona quan en faci qualsevol ús amb projecció externa .

5.3. La posada a disposició del SITMUN a l’ens destinatari és de caràcter gratuït com a mesura d’assistència i 
cooperació al municipi.

5.4. Les cartografies incloses al SITMUN estan subjectes a la Llei de Propietat Intel·lectual, i per tant el seu ús 
estarà supeditat al que s’especifiqui en els corresponents convenis de cartografia .

5.5 L’ens destinatari és propietari amb plenitud de drets de les dades i les informacions aportades, sense 
perjudici dels drets previs de propietat intel·lectual sobre aquells continguts (fotografies, plànols, esquemes, 
dibuixos, etc..) que estiguin protegits pel Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, així com per altra normativa de protecció d’aquests continguts (drets d’imatge, 
propietat industrial o protecció de dades de caràcter personal). Respecte d’aquests, cada entitat signatària serà 
responsable del seu ús pacífic davant tercers afectats .
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6. Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura , estenent-se la seva vigència fins a quatre anys, 
i prorrogant-se tàcitament per successius períodes quadriennals, mentre no sigui denunciat. La denúncia del 
conveni per alguna de les parts haurà de realitzar-se amb una antelació mínima d’un mes abans que finalitzi el 
període de vigència. 

7. Identificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la presència de la marca corporativa 
de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació cal seguir les 
normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació .

8. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop 
aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni , formant part integrant del mateix.

9. Incompliment

9.1 L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució .
9.2 La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada 
o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa 
o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu .
9.3 Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

10. Formes d’extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents :
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència .
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries .  
- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves previsions per part 
de la Diputació de Barcelona, així com l’existència de circumstàncies sobrevingudes que alterin l’interès específic 
d’una de les parts en l’objecte del conveni .
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin 
incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de cooperació .

11. Marc normatiu

11.1 Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2013-2015” i el Règim regulador del Catàleg de serveis 2015, constitueixen la llei del present conveni .
11.2 A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada per instrument de 
20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local .
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS).
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, amb caràcter supletori, 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Directiva 2007/2/CE, de 14 de març de 2007, pel que s’estableix una infraestructura d’informació espacial a la 
Comunitat Europea (INSPIRE)
- Reglaments Europeus (ex.1089/2010) on s’estableix que els conjunts d’informació geogràfica i serveis referits 
als Annexos de la Directiva Europea 
- INSPIRE han de ser conformes als documents d’especificacions de dades publicats , en el termini que es fixi.
- Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional d’Interoprabilitat en l’àmbit de 
l’Administració Electrònica
- Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya (LISIGE) 
que transposa la Directiva Europea INSPIRE, on s’estableix que l’administració local ha de produir i publicar la 
informació geogràfica que necessiti en l’exercici de les seves competències .
- Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic
- Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional .
- Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació 
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Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, on es defineix la competència 
municipal en la georeferenciació de les adreces .
- Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel que s’aprova el reglament de Gestió Urbanística per al 
desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el Règim del sòl i ordenació urbana, on s’estableix que les 
Diputacions han de proporcionar ajuda tècnica i financera als municipis en les seves competències 
urbanístiques, mitjançant la seva activitat de cooperació .
- Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya
- Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya .

12. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera instància els 
conflictes i incidències que puguin suscitar -se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu .

13. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud 
corresponent la formularà l’Ajuntament o l’ens destinatari . Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de 
comunicar a tercers la subscripció del present conveni , o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.

14. Responsabilitat enfront tercers

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d’aquest conveni , correspon a l’ens executor material de les actuacions .” 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Facultar a l’Alcalde, senyor Josep Mayoral Antigas, per a la signatura de l'esmentat conveni 
de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, al Servei de Comptabilitat.

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS A    
FAVOR DE LA SENYORA MARÍA MARTÍ ALSINAFAVOR DE LA SENYORA MARÍA MARTÍ ALSINAFAVOR DE LA SENYORA MARÍA MARTÍ ALSINAFAVOR DE LA SENYORA MARÍA MARTÍ ALSINA

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu la transmissió preceptiva de la 
titularitat dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc 
anys de la defunció del titular.

Per aquest motiu, el següent interessat ha sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
02279 88 3 6A 3 Rosario Femenias Gil Maria Martí Alsina 38154272D Jove

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

D'acord amb allò que disposa el Reglament del Cementiri Municipal, article 11, punt 1: "En el termini 
de cinc anys de la mort del titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells a qui 
correspongui per herència hauran de sol·licitar a l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió 
del dret funerari prèvia presentació del títol corresponent i els documents justificatius de la seva 
pretensió". 

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de 1r grau i 2n grau 
satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r grau 
de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos.
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Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de cobrament 
periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu registre, 
padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes 
que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de 
notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin , excepte 
quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les lleis ".

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar la transmissió de la concessió del dret funeraris següent :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
02279 88 3 6A 3 Maria Martí Alsina 38154272D Jove

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar les següents liquidacions de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Transmissions de concessions, i    l'epígraf 6è. per l'expedició del 
títol:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
38154272D Maria Martí Alsina 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present  
exercici (la taxa aprovada  és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 3a), les unitats fiscals 
detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Informar als interessats que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebran pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podran    
recollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a l ''''Oficina dOficina dOficina dOficina d ''''Atenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al Ciutadà     ((((Carrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant Josep ,,,,    7777    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa ).).).).

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Maria Martí Alsina relacionada  en el punt segon de la 
part dispositiva.

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

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Contra els apartats segon i tercer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, 
recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent 
a la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu la transmissió preceptiva de la 
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titularitat dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc 
anys de la defunció del titular.

Per aquest motiu, els següents interessats han sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
04187 122 3 12 3 Dolores Cortes Martos Dolores Villalobos Cortes 37797721G Filla
02255 64 3 6A 3 Lluis Galiano Perales Maria Josefa Galiano Perales 77053005S Germana

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

D'acord amb allò que disposa el Reglament del Cementiri Municipal, article 11, punt 1: "En el termini 
de cinc anys de la mort del titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells a qui 
correspongui per herència hauran de sol·licitar a l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió 
del dret funerari prèvia presentació del títol corresponent i els documents justificatius de la seva 
pretensió". 

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r 
grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos.

Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de cobrament 
periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu registre, 
padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes 
que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de 
notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin , excepte 
quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les lleis ".

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar les transmissions de les concessions dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
04187 122 3 12 3 Dolores Villalobos Cortes 37797721G Filla
02255 64 3 6A 3 Maria Josefa Galiano Perales 77053005S Germana

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar les següents liquidacions de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Transmissions de concessions, i    l'epígraf 6è. per l'expedició del 
títol:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
37797721G Dolores Villalobos Cortes 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
77053005S Maria Josefa Galiano Perales 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del proper 
exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2014 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 
3a), les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Informar als interessats que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebran pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podran    
recollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a l ''''Oficina dOficina dOficina dOficina d ''''Atenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al Ciutadà     ((((Carrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant Josep ,,,,    7777    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa ).).).).

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt segon de la part dispositiva .

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

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Contra els apartats segon i tercer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, 
recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent 
a la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ I RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ I RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ I RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ I RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS    
FUNERARIS DFUNERARIS DFUNERARIS DFUNERARIS D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL AMB TAXA CONSERVACIÓ PERUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL AMB TAXA CONSERVACIÓ PERUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL AMB TAXA CONSERVACIÓ PERUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL AMB TAXA CONSERVACIÓ PER    
LIQUIDARLIQUIDARLIQUIDARLIQUIDAR,,,,    AL SENYOR JORDI ESTRADA GIMÉNEZAL SENYOR JORDI ESTRADA GIMÉNEZAL SENYOR JORDI ESTRADA GIMÉNEZAL SENYOR JORDI ESTRADA GIMÉNEZ

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu la transmissió preceptiva de la 
concessió dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc 
anys de la defunció del titular.

Per aquest motiu, el senyor Jordi Estrada  Giménez Laliga, amb NIF 36514780A i domicili al carrer de 
Veneçuela, 66 de Granollers, ha sol·licitat en data 18/05/2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015010616, la transmissió de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
01445 319 3 4 4 Remedios Giménez Laliga Jordi Estrada Giménez 36514780A Fill

També sol·licita la renúncia de la concessió a favor de l 'Ajuntament del nínxol abans esmentat.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

D'acord amb allò que disposa el Reglament del Cementiri Municipal, article 11, punt 1: "En el termini 
de cinc anys de la mort del titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells a qui 
correspongui per herència hauran de sol·licitar a l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió 
del dret funerari prèvia presentació del títol corresponent i els documents justificatius de la seva 
pretensió". 

L'article 19    del mateix reglament relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    diu: "Podran renunciar els 
titulars de drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de 
Granollers o entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les 
quantitats que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de 
maig de 1984: Valor inicial del nínxol, segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 
2 = Total del valor de la renúncia.".

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. 
Traspassos de concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de 
primer grau i 2n grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos 
entre parents de 3r grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a 
l'epígraf 1r. Punt 3. Els traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, 
satisfaran el 75% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. L'article 7.Acreditació: 4. La sol.licitud de baixa 
o de canvi de nom tindrà efectes a partir del primer dia de l'any natural següent a tots el efectes. I 
l'epígraf 4. Drets de conservació.
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Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar la transmissió de la concessió dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
01445 319 3 4 4 Remedios Giménez Laliga Jordi Estrada Giménez 36514780A Fill

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 319, 
classe 3, quarter 4, pis 4, referència 01445, del Cementiri Municipal,  que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
present exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Jordi Estrada 
Gimenez, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 7è. Transmissions de concessions, que 
ascendeix a 49,28 euros, i l'epígraf 4t. Drets de conservació de l'exercici 2015 que ascendeix  a 12,30 
euros, sumant doncs un total de 61616161,,,,58585858    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 319, classe 3, del quarter 4, per import de 353353353353,,,,58585858    euroseuroseuroseuros, al senyor Jordi 
Estrada Giménez, amb NIF 36514780A, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de 
Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses 
del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1951195119511951)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
500 Ptes / 3,01 € 0,15 € 704 € 707,16 € 353,58 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            353353353353,,,,58585858    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar al senyor Jordi Estrada 
Giménez, amb NIF 36514780A, l'import de 292292292292,,,,00000000    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Jordi Estrada Giménez, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació.

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

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè de la part dispositiva d'aquest acord es podrà 
interposar, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL,,,,    DEL SENYORDEL SENYORDEL SENYORDEL SENYOR    
RAMON MORENO PEREZRAMON MORENO PEREZRAMON MORENO PEREZRAMON MORENO PEREZ     

El senyor Ramon Moreno Perez, amb NIF 38707272C i domicili a Rambla  Alfareros, 46 01 Izq. de 
Almeria, ha sol·licitat en data 12 de març de 2015, amb núm. de registre d'entrada 2015004738, el 
trasllat de totes les restes del nínxol núm. 164, classe 3, quarter 13, pis 5, referència 04950, a la fossa 
comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol esmentat 
a favor de l'Ajuntament.

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

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

D'acord amb  allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "Podran renunciar els titulars de drets de 
les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o entitat a 
que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984: Valor 
inicial del nínxol, segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 164, classe 3, quarter 13, pis 5, referència 
04950, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 164, 
classe 3, quarter 13, pis 5, referència 04950, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
present exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Ramon Moreno 
Perez, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 4t. Drets de consevació de l'exercici 2015 
que ascendeix a 12,30 euros, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de restes a la fossa 
comuna, que ascendeix a 54,08 euros, sumant doncs un total de 66666666,,,,38383838    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 164, classe 3, del quarter 13, per import de 490490490490,,,,19191919    euroseuroseuroseuros, al senyor Ramon 
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Moreno Perez, amb NIF 38707272C, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern 
del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostària de despeses del 
Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1993199319931993)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
59.800 Ptes / 359,41 € 17,97 € 603,00 € 980,38 € 490,19 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            490490490490,,,,19191919    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l 'apartat quart, i retornar al senyor Ramon Moreno Perez, 
amb NIF 38707272C, l'import de 423423423423,,,,81818181euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Ramon Moreno Perez, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació.

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

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè de la part dispositiva d'aquest acord es podrà 
interposar, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL,,,,    DE LA SENYORADE LA SENYORADE LA SENYORADE LA SENYORA    
ANA Mª SOLER CLAVERASANA Mª SOLER CLAVERASANA Mª SOLER CLAVERASANA Mª SOLER CLAVERAS

La senyora Ana Mª Soler Claveras, amb NIF 77058150P i domicili al Passeig de la Muntanya, 27 03 
02 de Granollers, ha sol·licitat en data 13 de maig de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015010087, el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 195, classe 3, quarter 2, pis 4, referència 
01618, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del 
nínxol esmentat a favor de l'Ajuntament.

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

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

D'acord amb  allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "Podran renunciar els titulars de drets de 
les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o entitat a 
que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984: Valor 
inicial del nínxol, segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
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la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 195, classe 3, quarter 2, pis 4, referència 
01618, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 195 
classe 3, quarter 2, pis 4, referència 01618, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora  Ana Mª Soler 
Claveras, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 4t. Drets de consevació de l'exercici 2015 
que ascendeix a 12,30 euros, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de restes a la fossa 
comuna, que ascendeix a 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros, sumant doncs un total de 66666666,,,,38383838    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 195, classe 3, del quarter 2, per import de 353353353353,,,,58585858    euroseuroseuroseuros, a la senyora Ana 
Mª Soler Claveras, amb NIF 77058150P, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de 
Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses 
del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1956195619561956)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
500 Ptes / 3,01 € 0,15 € 704,00 € 707,16 € 353,58 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            353353353353,,,,58585858    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Ana Mª Soler 
Claveras, amb NIF 77058150P, l'import de 287287287287,,,,20202020    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Ana Mª Soler Claveras, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació.

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

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè de la part dispositiva d'aquest acord es podrà 
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interposar, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIBUIXAPROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIBUIXAPROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIBUIXAPROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIBUIX    
SOBRE EDUCACIÓ VIÀRIASOBRE EDUCACIÓ VIÀRIASOBRE EDUCACIÓ VIÀRIASOBRE EDUCACIÓ VIÀRIA        ----    CURSCURSCURSCURS    2014201420142014----2015201520152015,,,,    ORGANITZAT PER LA POLICIA LOCAL DEORGANITZAT PER LA POLICIA LOCAL DEORGANITZAT PER LA POLICIA LOCAL DEORGANITZAT PER LA POLICIA LOCAL DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Des del curs 67/68, de forma ininterrompuda, la Policia local de Granollers imparteix cursos 
d'Educació Viària entre els nens i joves de les escoles de la nostra ciutat , de diferents nivells.

Com cada any, per tal de clausurar el curs d’Educació Viària del curs escolar 2014-2015, impartit pels 
monitors de la Policia Local, es convoca el XXVIII Concurs de Dibuix sobre Educació Viària. 

El jurat estarà format per la regidor/a de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, quatre regidors/es en 
representació de cada formació política amb presència a l'Ajuntament, el cap de Policia Local, Sr Lluís 
Colomer i Carbonell i el promotor de l 'Educació Viària a Granollers, Francesc Campaña i Olivan.

El dia 15 de juny,  a les 13.00 hores, el jurat efectuarà la selecció de 10 dibuixos entre els finalistes del 
total de dibuixos participants en una categoria, i 2 dibuixos del total dels presentats pels alumnes del 
Centre d'Educació Especial Montserrat Montero, en l'altra categoria, de la qual cosa n'aixecarà l'acta 
corresponent.

Els dibuixos premiats restaran exposats al públic durant els  dies 16 i 17 de juny d'enguany a la sala 
d’actes de la Policia Local de Granollers, situada al carrer de la Princesa, 55. 

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 convocatòria i les bases del XXVIII concurs d'Educació Viària, curs 2014-15, 
organitzat per la Policia Local de Granollers , que a continuació literalment es transcriuen:

""""BASESBASESBASESBASES

1. Podran participar-hi tots els alumnes que durant l’any escolar 2014/2015 cursin 5è de Primària 
en qualsevol centre escolar de Granollers i també, en concurs a part, els alumnes del Centre 
d'Educació Especial Montserrat Montero.

2. Els dibuixos hauran d'estar relacionats amb els continguts de l'Educació Viària impartida a 
l'escola.

3. Resta obert el Concurs des de la data d'aquesta convocatòria fins el dia 12 de juny a les 14:00 
hores. Durant aquest termini es podran lliurar els dibuixos a les dependències de la Policia Local de 
Granollers, a qualsevol hora de qualsevol dia, sempre que es lliuri a l'atenció de l'equip de Monitors 
d’Educació Viària. També es podran lliurar directament als nostres monitors a l 'escola.

4. Els dibuixos es podran fer sobre qualsevol mena de paper de mida full de dibuix, i en un o 
diferents colors, a tinta, llapis, aquarel·la, etc.

5. Al peu del dibuix hauran de figurar escrits amb claredat: el nom complet de l'alumne/a, curs al 
què pertany i el Centre Escolar al què assisteix.
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6. Els dibuixos restaran en propietat de la Policia Local, la qual els podrà utilitzar com cartells, 
il·lustracions, etc.

7. Els dibuixos seran originals, no entraran en concurs els que siguin còpia de qualsevol il·lustració 
o imatge de qualsevol lloc.

8. La participació en el concurs pressuposa l'acceptació de totes les bases. Seran automàticament 
exclosos aquells dibuixos que no s'ajustin a les bases.

CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES ::::

S'estableixen dues categories.

SELECCIÓSELECCIÓSELECCIÓSELECCIÓ::::

Es convidarà a formar part del Jurat  a un regidor/a representant de cada formació política amb 
presència a l'Ajuntament, per a fer la selecció de 10 dibuixos entre els finalistes del total de dibuixos 
participants en una categoria i 2 dibuixos del total dels presentats pels alumnes del Centre d'Educació 
Especial Montserrat Montero en l'altra categoria.

El dia 13 de juny, el jurat que més avall es detalla, n'efectuarà la selecció, de la qual cosa n'aixecarà 
l'acta corresponent.

Els dibuixos premiats restaran exposats al públic durant els dies 16 i 17 de juny d'enguany a la sala 
d'actes de la Policia Local de Granollers, situada al carrer de la Princesa, 55.

El jurat : 
Alcalde o el regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Regidors/es: pendents de confirmació
Cap de Policia: Sr Lluís Colomer i Carbonell
Promotor de l'Educació Viària a Granollers: Francesc Campaña i Olivan

El lliurament dels premis comptarà amb la presència de l 'Il·lustre alcalde de Granollers, Josep Mayoral 
i Antigas i amb la resta de membres del Jurat.
                       
PREMISPREMISPREMISPREMIS::::    una bicicleta amb casc i onze aparells tecnològics digitals ( dues tauletes digitals, dos MP4 
2 GB, tres càmeres fotogràfiques digitals, dos càmeres vídeo esportives i dos aparells ràdio CD). El 
primer classificat tindrà opció a triar entre tots els premis i així fins l 'últim accèssit.
1111rrrr
2222nnnn
3333rrrr
7777    accèssitsaccèssitsaccèssitsaccèssits
1111rrrr    ((((Centre dCentre dCentre dCentre d ''''Educació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat Montero ))))
2222nnnn((((Centre dCentre dCentre dCentre d ''''Educació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat Montero ))))

* Posteriorment, serà publicada la llista de premiats al  9 NOU, o a qualsevol altre mitjà de comunicació 
que decideix col·laborar-hi."

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Delegar l'adjudicació dels premis al regidor/a delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil.
TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Donar publicitat d'aquestes bases mitjançant inserció al web municipal . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR I AMPLIAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR I AMPLIAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR I AMPLIAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR I AMPLIAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I    
INSTAL·LACIÓ DE LA TECNOLOGIA AMB IDENTIFICADOR PER RADIOFREQÜÈNCIA RFID A LAINSTAL·LACIÓ DE LA TECNOLOGIA AMB IDENTIFICADOR PER RADIOFREQÜÈNCIA RFID A LAINSTAL·LACIÓ DE LA TECNOLOGIA AMB IDENTIFICADOR PER RADIOFREQÜÈNCIA RFID A LAINSTAL·LACIÓ DE LA TECNOLOGIA AMB IDENTIFICADOR PER RADIOFREQÜÈNCIA RFID A LA    
BIBLIOTECA DE ROCA UMBERT DE GRANOLLERSBIBLIOTECA DE ROCA UMBERT DE GRANOLLERSBIBLIOTECA DE ROCA UMBERT DE GRANOLLERSBIBLIOTECA DE ROCA UMBERT DE GRANOLLERS    ((((BRUBRUBRUBRU))))    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
IDENTIFICATION CARE SIDENTIFICATION CARE SIDENTIFICATION CARE SIDENTIFICATION CARE S ....LLLL

La Junta de Govern Local de 3 de febrer de 2015, va adjudicar a l'empresa IDENTIFICATION CARE 
S.L amb CIF B-65244956 el contracte del subministrament i instal·lació de la tecnologia amb 
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identificador per radiofreqüència RFID a la biblioteca de Roca Umbert de Granollers (BRU) per import 
de 21.900,00 euros més 4.599,00 en concepte d'IVA, fent un total de 26.499,00 euros.

En data 12 de febrer es va formalitzar el contracte núm. 25/2015 mitjançant document administratiu.

La Diputació de Barcelona va fer una estimació d'enxipar 47.000 documents de BRU, dada que es va 
incorporar en el plec de condicions tècniques. No obstant la directora de la biblioteca Roca Umbert 
manifesta que no es podia haver previst  en el moment de fer la licitació i que és imprescindible per 
poder posar en funcionament  plenament el RFID comprar 8.000 etiquetes (7.000 llibres + 1000 
àudios) 

L'empresa IDENTIFICATION CARE S.L amb CIF B-65244956 ha presentat instància en data 26 de 
maig de 2015 Núm. Registre 2015000679  manifestant que accepten la modificació del contracte del 
subministrament i instal·lació de la tecnologia amb identificador per radiofreqüència RFID a la 
biblioteca de Roca Umbert de Granollers (BRU) per import de 1.634,00 € més 343.14 € en concepte 
del 21% d'IVA que fa un total de 1.977,14 € amb els preus unitaris següents:

- Etiquetes de llibres (50 x 50 mm): 0,15 € (IVA exclòs)

- Etiquetes de CD (116 mm): 0,30 € (IVA exclòs)

Per aquest motiu, i d'acord amb l'informe tècnic emès per la responsable del Servei de Cultura i per la 
responsable del contracte, de  data 21 de maig de 2015 es proposa modificar el contracte del 
subministrament i instal·lació de la tecnologia amb identificador per radiofreqüència RFID a la 
biblioteca de Roca Umbert de Granollers (BRU) formalitzat amb l'empresa IDENTIFICATION CARE 
S.L en el sentit d'ampliar en  8.000 etiquetes (7.000 llibres + 1000 àudios) del contracte, per import de 
1.634,00 € més 343.14 € en concepte del 21% d'IVA que fa un total de 1.977,14 € i que significa una 
ampliació del 7,46.% del preu adjudicat

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

- Article 219 i 296 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic,, de contractes del sector públic, pel que fa a les modificacions dels contractes que no 
afectin a les seves condicions essencials

 - Articles 105 i 107 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, pel que fa als termes i forma de modificació dels contractes

- Clàusula IX del plec de clàusules administratives particulars pel que fa a la modificació del 
contracte.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Modificar i ampliar el contracte del subministrament i instal·lació de la tecnologia amb 
identificador per radiofreqüència RFID a la biblioteca de Roca Umbert de Granollers (BRU) formalitzat 
amb l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L amb CIF B-65244956, en el sentit de comprar 7000 
etiquetes de llibres i 1000 etiquetes de CD per import total de 1.634,00 € més 343.14 € en concepte 
del 21% d'IVA que fa un total de 1.977,14 € i que significa una ampliació del 7,46.% del preu 
adjudicat., amb els preus unitaris següents

- Etiquetes de llibres (50 x 50 mm): 0,15 € (IVA exclòs)

- Etiquetes de CD (116 mm): 0,30 € (IVA exclòs)

 i d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Regularitzar el document comptable AD núm.12015000002728 en el sentit d'incrementar 
l'import indicat en el punt primer.

TercerTercerTercerTercer .... Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm 25/2015 formalitzat amb data 12 
de febrer de 2015

QuartQuartQuartQuart....     



1072

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''AMPA IES CELESTÍ BELLERA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIAMPA IES CELESTÍ BELLERA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIAMPA IES CELESTÍ BELLERA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIAMPA IES CELESTÍ BELLERA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI    
DDDD''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER    
A LA LA LA L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, 
en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius, es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Projecte esportiu 2.000,00 € 618,00 €AMPA Celestí 
Bellera

G60613924
Projecte anglès 1.000,00 € 500,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2015.

En data 24 d'abril de 2015 amb número de registre d'entrada 7849 l'entitat va comunicar que en el 
desenvolupament del projecte d'anglès hi va haver un estalvi de 376,36€ motivat per una menor 
despesa de l'execució del projecte i demanava una modificació de l'acord de Junta de Govern Local 
del 23 de setembre de 2014.

La Junta de Govern Local de 5 de maig de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
del projecte anglès, que passava a tenir un cost de 623,64€ i no de 1.000,00€.

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Projecte esportiu 2.000,00 € 618,00 €Ampa Celestí 
Bellera

G60613924
Projecte anglès 623,64 € 500,00 €

Vist l'informe emès en data 8 de maig de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han 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 les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

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

- Article 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, pel que fa al 
termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 23 de setembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Projecte esportiu 2.000,00 € 618,00 € 2.900,00 €AMPA Celestí 
Bellera

G60613924
Projecte anglès 623,64 € 500,00 € 623,64 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'AMPA Celestí Bellera.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ESCOLA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIESCOLA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIESCOLA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIESCOLA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI    
DDDD''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER    
A LA LA LA L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, 
en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius, es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Escola Ferrer i 
Guàrdia

Q5855720H L'hort a l'escola 857,70 € 393,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2015.

En data 2 de març de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3864 l'Escola Ferrer i Guàrdia va 
presentat la justificació requerida.

En data 23 de març de 2015 amb núm. de registre d'entrada 5564   l'entitat comunica que en el 
desenvolupament del projecte hi ha hagut un estalvi de 405,87€ motivat per una menor despesa en la 
compra del motocultor i compostador i demanava una modificació de l'acord de Junta del 23 de 
setembre de 2014.

La Junta de Govern de 28 d'abril de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
del projecte L'hort a l'escola que passava a tenir un cost de 414,13€ i no de 857,70€

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit
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subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Escola Ferrer i 
Guàrdia

Q5855720H L'hort a l'escola 414,13 € 393,00 €

Vist l'informe emès en data 11 de maig de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han 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 les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

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 
de les subvencions públiques.

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

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

- Article 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, pel que fa al 
termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 23 de setembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Escola Ferrer i 
Guàrdia

Q5855720H L'hort a l'escola 414,13 € 393,00 € 414,13 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'escola Ferrer i Guàrdia.

TERCER.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 JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
AGEVO EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAGEVO EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAGEVO EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAGEVO EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, 
en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius, es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:
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EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

AGEVO G60827961 Aules Universitàries 6.800,00 € 843,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions 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 i amb el número de registre d'entrada 3546 AGEVO ha presentat la 
justificació requerida.

En data 23 d'abril de 2015 amb núm. de registre d'entrada 7629   l'entitat va comunicar que en el 
desenvolupament del projecte hi ha hagut un estalvi de 1680,25€ motivat per un menor cost en les 
conferències programades  i demanava una modificació de l'acord de Junta del 23 de setembre de 
2014.

La Junta de Govern de 5 de maig de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
del projecte Aules Universitàries que passava a tenir un cost de  5.119,74€ i no de 6.800€

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

AGEVO G60827961 Aules Universitàries 5.119,74 € 843,00 €

Vist l'informe emès en data 11 de maig de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han 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 les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

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 
de les subvencions públiques.

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

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

- Article 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, pel que fa al 
termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
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data 23 de setembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

AGEVO G60827961 Aules Universitàries 5.119,74 € 843,00 € 5.119,74 €

SEGON. Notificar  aquest acord a l'entitat AGEVO.

TERCER.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 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 LCONCEDIDA LCONCEDIDA LCONCEDIDA L''''ENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ PER EL DESENVOLUPAMENTENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ PER EL DESENVOLUPAMENTENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ PER EL DESENVOLUPAMENTENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ PER EL DESENVOLUPAMENT    
DDDD''''ACTIVITATS DINS EL PROJECTEACTIVITATS DINS EL PROJECTEACTIVITATS DINS EL PROJECTEACTIVITATS DINS EL PROJECTE     """"CARLES RIERACARLES RIERACARLES RIERACARLES RIERA """"    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 2 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar a l'entitat  Societat Coral Amics de la Unió una subvenció nominativa per import de 
3.000,00 € pel desenvolupament d'activitats dins el projecte "Carles Riera" per a l'any 2014 i en data 3 
de desembre de 2014 es va signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions 
de l'entitat beneficiària. 

La clàusula setena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 31 de març de 2015.

En data 29 d'abril de 2015 amb número de registre d'entrada 8294 l'entitat Societat Coral Amics de la 
Unió ha presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 18 de maig de 2015 per la cap del Servei d'Educació 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  3 de desembre 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 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 quarta 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 a la realització del 
projecte el Conte de Nadal d'Albert Guinovart, signat en data 3 de desembre de 2014, pel que fa al 
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termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es 
va concedir la subvenció.

Clàusula setena del conveni de col·laboració aprovat per la Junta de Govern Local, de 2 de �

desembre 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. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida l'entitat Societat Coral Amics de 
la Unió per el desenvolupament d'activitats dins el projecte "Carles Riera" per a l'any 2014, per acord 
de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2014  per a l'any 2014 en els termes que 
s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Societat Coral  Amics 
de la Unió 

G58327438 El Conte de Nadal d'Albert 
Guinovart

14.946,70 € 3.000,00 € 14.679,70 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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 LCONCEDIDA LCONCEDIDA LCONCEDIDA L''''ENTITAT ASSOCIACIÓ AMICS DE LENTITAT ASSOCIACIÓ AMICS DE LENTITAT ASSOCIACIÓ AMICS DE LENTITAT ASSOCIACIÓ AMICS DE L''''ORQUESTRA DE CAMBRA PELORQUESTRA DE CAMBRA PELORQUESTRA DE CAMBRA PELORQUESTRA DE CAMBRA PEL    
DESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT D ''''ACTIVITATS DINS EL PROJECTEACTIVITATS DINS EL PROJECTEACTIVITATS DINS EL PROJECTEACTIVITATS DINS EL PROJECTE     """"CARLES RIERACARLES RIERACARLES RIERACARLES RIERA """"    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 2 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar a l'entitat  Associació Amics de l'Orquestra de Cambra una subvenció nominativa per 
import de 3.000,00 € pel desenvolupament d'activitats dins el projecte "Carles Riera" per a l'any 2014 i 
en data 3 de desembre de 2014 es va signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les 
obligacions de l'entitat beneficiària. 

La clàusula setena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 31 de març de 2015.

En data 28 d'abril de 2015 amb número de registre d'entrada 8184 l'entitat Associació Amics de 
l'Orquestra de Cambra ha presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 12 de maig de 2015 per la cap del Servei d'Educació 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  3 de desembre 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 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 .
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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 quarta 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 a la realització del 
projecte Educació Música i Ciutat, signat en data 3 de desembre 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.

Clàusula setena del conveni de col·laboració aprovat per la Junta de Govern Local, de 2 de �

desembre 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. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida l'entitat Associació Amics de 
l'Orquestra de Cambra per el desenvolupament d'activitats dins el projecte "Carles Riera" per a l'any 
2014, per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2014  per a l'any 2014 en els 
termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Amics de l'OCG G65718124 Educació, Música i Ciutat 3.000,00 € 3.000,00 € 3.700,00€

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

En sessió de data 17 de febrer de 2015 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
van aprovar les Bases específiques del Servei d'Educació que regeixen la convocatòria de l'any 2015 
per a la concessió de subvencions, i l'obertura del termini per a la presentació de projectes, fins el 16 
de març de 2015, període durant el qual les diferents entitats i associacions de Granollers han 
sol·licitat el suport municipal per a les seves activitats i programes, a través de les respectives 
sol·licituds.

Dins el termini establert a tal efecte, un total de 16 entitats i/o associacions han presentat una 
sol·licitud de subvenció per a projectes subvencionables .

L'òrgan avaluador de la convocatòria es va reunir el dia 4 de maig de 2015 d'enguany a la seu de la 
regidoria de d'educació, intregat per: Pietat Sanjuán Trujillo, regidora d'Educació, Maria Marín 
Martínez, tècnica del Servei d'Educació i Libo Luna Márquez, cap del servei d'Educació fent les 
funcions de secretaria de l'òrgan avaluador i va proposar atorgar a favor de les entitats i associacions 
que han sol·licitat subvenció, i que cumpleixen els requisits previstos a les bases específiques, les 
puntuacions corresponents d'acord amb els criteris de valoració fixats a les pròpies bases, i els 
imports de les subvencions que els hi correspon d'acord amb les respectives puntuacions, tal i com 
s'especifica a continuació:

Entitat Projecte Nombre 
d'associats a 
l'entitat. En el cas 

Activitat 
educativa 
oberta a la 

Vinculació a 
Granollers.

Que l'activitat 
s'organitzi 
entre 

Total
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d'escoles o 
associacions de 
mares i pares les 
línies educatives.

ciutadania. diferents 
entitats.

AMPA Ferrer i 
Guàrdia

Rua de carnestoltes 2 2 2 2 8

Biblioteca 4 2 6AMPA Mestres 
Montaña

Taller de robòtica 4 2 6

Rua de Carnaval 4 2 2 2 10AMPA Salvador 
Espriu

Festa de fí de curs 4 2 6

AMPA Salvador 
Llobet

La força de les 
famílies:RUA

4 2 2 2 10

AMPA  Lledoner Fem del pati un espai 
per compartir

4 2 6

AMPA Carles 
Vallbona

Impuls mútiple a les 
llengües fora de l'aula

4 2 2 8

AMPA  Anna Mogas Cross 4 2 2 2 10

Escola Ferrer i 
Guàrdia

L'expressió artística al 
Ferrer i Guàrdia

2 2 2 6

Fent partícips a les 
famílies del projecte 
matemàtic de l'escola

4 2 6Escola Lledoner

Aprofundint en el treball 
a l'hort

4 2 6

Escola Mestres 
Montaña

Les famílies a l'escola. 
Xerrades 
pedagògiques

4 2 6

Escola Pereanton Música i cinema 2 2 2 6

Escola Ponent Tallers d'estudi assistit 4 2 6

Escola Salvador 
Espriu

Coneixement del medi 
ambient

4 2 6

IES Celestí Bellera Intercanvi projecte Moll 4 2 6

AGEVO Aules universitàries 2 2 2 2 8

L'Escola Granollers, és un centre educatiu nou que sorgeix de la fusió de les escoles Pau Vila i 
Fàtima. Aquesta fusió ha estat una decisió del Departament d'Ensenyament motivada pel decrement 
en la demanda de places d'Educació Infantil.

Els dos centres Pau Vila i Fàtima deixaran de  funcionar un cop finalitzi el curs escolar 2014-2015 i  el 
nou centre a efectes oficials (del Departament d'Ensenyament) comença l'1 de juliol.

La persona que exercirà les funcions de directora del nou centre va creure oportú presentar-se a la 
convocatòria tot i no comptar amb NIF fins l'1 de juliol del 2015.

L'informe emès en data 20 de maig de 2015 per la cap del servei d'Educació informa favorablement 
sobre la seva concessió, en relació a la proposta d'atorgament de subvencions feta per l'Òrgan 
Avaluador, i a la concessió de bestretes del 100% de les subvencions, degut a que la naturalesa 
d'aquestes entitats i/o associacions fa difícil el desenvolupament de les seves activitats programades 
sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt interès que 
satisfan, i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades i en no existir 
desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i responsabilitats, 
d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

Existeix crèdit suficient autoritzat per atendre aquesta despesa (A 12015000001858), amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària H411.32620.48200.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret
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La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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. 

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. 

Les Bases específiques del Servei d'Educació que regeixen la convocatòria de l'any 2015 per a la 
concessió de subvencions per a projectes, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 17 de 
febrer 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 ::::    

PRIMER. Aprovar la concessió de les següents subvencions, en el marc de la convocatòria del Servei 
d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes educatius per a l'any 2015, de 
conformitat amb el detall següent:

Entitat/Associació NIF Actuació 
subvencionada 

Cost 
actuació

Import 
concedit

% 
subvencionat

AMPA Ferrer i Guàrdia G58910035 Rua de Carnestoltes 1.180,00 € 500,00 € 42,37%

Taller de robòtica 4.440,00 € 870,00 € 19,59%AMPA Mestres 
Montaña

G58345786

Biblioteca 1.320,00 € 700,00 € 53,03%

Rua Carnaval 800,00 € 500,00 € 62,50%AMPA Salvador Espriu G59651398

Festa fí de curs 1.200,00 € 500,00 € 41,66%

AMPA Salvador Llobet G59154856 La força de les 
famílies: RUA

1.900,00 € 1.170,00 € 61,57%

AMPA  Lledoner G63881189 Fent del pati un  espai 
per compartir

1.500,00 € 800,00 € 53,33%

AMPA Carles Vallbona G60246162 Impuls múltiple a les 
llengües fora de l'aula

875,00 € 500,00 € 57,14%

AMPA  Anna Mogas G58663428 Cross 4.000,00 € 1.450,00 € 36,25%

Escola Ferrer i Guàrdia Q5855720H L'expressió artística al 
Ferrer i Guàrdia

989,90 € 500,00 € 50,51%

Jardins ecològics 754,00 € 754,00 € 100,00%Escola Granollers Al juliol

Ponts a la feina 898,00 € 898,00 € 100,00%

Escola Lledoner Q0801475E Fent partícips a les 
famílies del projecte 
matemàtic de l'escola

1.510,00 € 750,00 € 49,66%

Escola Lledoner Q0801475E Aprofundint en el 
treball de l'hort

670,00 € 370,00 € 55,22%

Escola Mestres 
Montaña

Q5856045I Les famílies a 
l'escola:xerrades 
pedagògiques

800,00 € 800,00 € 100,00%

Escola Pereanton Q5855908I Música i Cinema 928,00 € 500,00 € 53,87%

Escola Ponent Q5856218B Tallers estudi assistit 1.040,00 € 870,00 € 83,65%

Escola Salvador Espriu Q5856066E Coneixement del medi 
ambient

5.810,15 € 870,00 € 14,97%

Institut Celestí Bellera Q5850031E Intercanvi Projecte 
Moll

6.600,00 € 870,00 € 13,18%
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AGEVO G60827961 Aules universitàries 6.800,00 € 1.000,00 € 14,70%

SEGON. Deixar pendents d'atorgament, fins que el centre no tingui el NIF actual, les sol·licituds 
següents:

Data i núm de registreData i núm de registreData i núm de registreData i núm de registre EntitatEntitatEntitatEntitat ////AssociacióAssociacióAssociacióAssociació ProjecteProjecteProjecteProjecte ImportImportImportImport

Jardins ecològics 754,00 €16/3/2015 núm 4942 Escola Granollers

Ponts a la feina 898,00 €

TERCER. Disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de cada entitat i/o associació 
beneficiària, amb càrrec a l'aplicació pressupostària H411.32620.48200 (A 12015000001858).

QUART. Disposar que, per a l'efectivitat de la subvenció, caldrà l'acceptació expressa i sense 
reserves per part de l'entitat i/o associació beneficiària, tant de la subvenció com de les condicions i 
càrregues amb les quals s'ha concedit, en el termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament, 
mitjançant la presentació del document normalitzat que li serà facilitat per l 'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈ. Aprovar la concessió d'una bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada a cada 
entitat i/o associació beneficiària, d'acord a l'establert al punt primer del present acord, a que la 
naturalesa d'aquestes entitats i/o associacions fa difícil el desenvolupament de les seves activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt 
interès que satisfan, i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades, i en no 
existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

SISÈ. Establir que l'entitat i/o associació beneficiària resta obligada a presentar la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a l'actuació subvencionada, dins el termini i amb la forma que assenyalen 
les bases específiques, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers.

SETÈ. Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat i/o associació beneficiària, i al 
Servei de Comptabilitat municipal.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL MIXT PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL MIXT PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL MIXT PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL MIXT PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS    
ADSCRITS AL SERVEI DADSCRITS AL SERVEI DADSCRITS AL SERVEI DADSCRITS AL SERVEI D''''ESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  AMB UN ÚNIC CRITERIPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  AMB UN ÚNIC CRITERIPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  AMB UN ÚNIC CRITERIPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  AMB UN ÚNIC CRITERI    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 de febrer 
de 2015, es  va iniciar l'expedient licitatori, es va autoritzar la despesa del contracte ,  es van aprovar 
els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per al 
contracte mixt de serveis per a la prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius 
municipals adscrits al Servei d'Esports municipals de l'Ajuntament de Granollers, declarant-ne la seva 
plurianualitat, per un import total de licitació de 234.564,00 euros més 49.258,44 euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total de 283.822,44, mitjançant procediment obert subjecte a regulació ha
rmonitzada i tramitació ordinària.

Les empreses que han presentat oferta son:

Plica Empresa Data Registre Num. registre entrada
1 NETEGES CORAL,SL 17.04.2015 7230
2 AMBILIM PROFESSIONAL SERVICES, SA 20.04.2015 7258
3 LIMPIEZAS PILO, SL 20.04.2015 7264
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4 INSTITUTO DE GESTION SANITARIA,SA 20.04.2015 7348
5 MULTIANAU, SL 22.04.2015 7536
6* SELMAR,SA 23.04.2015 7685
7** SEGURARZAR SERVEIS 23.04.2015 7659

*  La plica núm. 6  va enviar per Correus la seva proposta, dins el termini establert.
** La plica núm. 7  va ser presentada presencialment al registre fora de termini

La Mesa de Contractació va excloure l'empresa SEGURARZAR SERVEIS (plica num. 7) per haver 
presentat la oferta presencialment al registre general de l'Ajuntament de Granollers, fora del termini 
establert a la convocatòria, publicat en el BOPB  i va admetre a la resta de pliques (1 a 6).

Desprès de la corresponent obertura pública dels sobres núm. 2 (relatius a l'oferta econòmica),  el cap  
del Servei d'Esports ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa a la Mesa de Contractació, l'oferta 
econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa MULTIANAU, SL amb CIF B50819507  per 
un import total màxim de 232.772,60 euros més  48.882,24  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa 
un total màxim  de 281.654,84 per als dos anys de període executiu. L'import anual de 116.386,30 
euros està  desglossat en:

A1.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabte per un import anual de 107.500,00 euros més IVA, 
el que representa una baixa del 0,44% respecte al pressupost de licitació , d'acord amb el desglós 
d'imports per instal·lació a continuació indicat :

InstalInstalInstalInstal ....laciólaciólaciólació     ////equipamentequipamentequipamentequipament Import anualImport anualImport anualImport anual     ((((IVA exclòsIVA exclòsIVA exclòsIVA exclòs ))))
Pavelló municipal del Tub 10.403,23 €
Pavelló municipal d'Esports 9.709,68 €
Pistes municipals d'atletisme 10.403,23 €
Camp de futbol de Ponent 8.669,35 €
Camp de futbol de Can Gili 5.548,39 €
Pavelló municipal de Can Bassa 9.016,13 €
Pavelló CB Granollers 11.790,32 €
Camp de futbol de la Font Verda 7.629,03 €
Pistes de petanca Granollers 1.733,87 €
Camp de futbol 1r.de maig 8.669,35 €
Camp municipal de futbol C/Girona 11.443,55 €
Pavelló municipal del Congost 12.483,87 €
TOTAL 107.500,00 €

A2.-  Neteges extres post partits (majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim de 8.100,00 euros + IVA per any i amb un preu/hora de 
9,00 euros més IVA.

A3.- Subministrament de mopes i catifes per un import de 786,30 euros més 165,12 euros en concepte 
d'IVA, que fa un total de 951,42 euros/any amb els següents preus unitaris:
216 mopes a l'any a    0,05 euros/unitat 
33 catifes a l'any     a 23,50 euros/unitat

d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica . (. (. (. (fins afins afins afins a     100100100100    puntspuntspuntspunts))))
AAAA....1111.... Neteja de manteniment (fins a 60 punts) 
Es valora de forma proporcional, tot aplicant la fórmula :
A1= 60 * (pressupost anual de l'oferta amb més baixa/ pressupost anual de l'oferta a valorar)

A1.- Proposta econòmicaPlica Empresa
Import anual % Baixa

TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS

1 NETEGES CORAL,SL 103.659,00 4 55,18
2 AMBILIM PROFESSIONAL SERVICES, SA 101.777,47 5,74 56,20
3 LIMPIEZAS PILO, SL 106.353,40 1,5 53,78
4 INSTITUTO DE GESTION SANITARIA,SA 100.765,29 6,68 56,77
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5 MULTIANAU, SL 107.500,00 0,44 53,21
6 SELMAR,SA 95.333,53 11,71 60

AAAA....2222....  Preu/hora netejador/a neteges extres post partits ( fins a 25 punts)
Es valora de forma proporcional, tot aplicant la fórmula :
A2= 25 * (preu unitari/hora de l'oferta més econòmica/ preu unitari/hora a valorar)

Pica Empresa Preu/hora (IVA exclòs) PUNTS
1 NETEGES CORAL,SLl 13,30 16,92
2 AMBILIM PROFESSIONAL SERVICES, SA 12,00 18,75
3 LIMPIEZAS PILO, SL 12,75 17,65
4 INSTITUTO DE GESTION SANITARIA,SA 11,48 19,60
5 MULTIANAU, SL 9 25
6 SELMAR,SA 11,82 19,04

AAAA....3333.... Preus unitaris mopes i catifes ( fins a 15 punts)
Es valora de forma proporcional, tot aplicant les fórmules :
A3.1= 7 * (preu unitari/mopa de l'oferta més econòmica/ preu unitari/mopa a valorar)
A3.2= 8 * (preu unitari/catifa de l'oferta més econòmica/ preu unitari/catifa a valorar)
La suma de A3.1 + A3.2 dona la puntuació resultant de l'apartat A3

Pica Empresa A.3.1 preu mopa Punts A3.2 preu 
catifa

Punts

1 NETEGES CORAL,SL 0,90 0,39 24,06 6,23
2 AMBILIM PROFESSIONAL SERVICES, SA 1,54 0,23 24,20 6,20
3 LIMPIEZAS PILO, SL 1,77 0,20 25,00 6
4 INSTITUTO DE GESTION SANITARIA,SA 1,77 0,20 25,00 6
5 MULTIANAU, SL 0,05 7 23,50 6,38
6 SELMAR,SA 1,25 0,28 18,75 8

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

PuntuacióPica Empresa
A1 A2 A3.1 A3.2

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

1 NETEGES CORAL,SL 55,18 16,92 0,39 6,23 78,72
2 AMBILIM PROFESSIONAL SERVICES, 

SA
56,20 18,75 0,23 6,20 81,38

3 LIMPIEZAS PILO, SL 53,78 17,65 0,20 6 77,63
4 INSTITUTO DE GESTION SANITARIA,SA 56,77 19,60 0,20 6 82,57
5 MULTIANAU, SL 53,21 25 7 6,38 91919191,,,,59595959
6 SELMAR,SA 60 19,04 0,28 8 87,32

En data 13 de maig de 2015 , la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa  MULTIANAU, SL  amb CIF B50819507  a presentar la 
documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa MULTIANAU, SL  ha presentat la documentació requerida amb data 21 de maig de 
2015 i  compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, la cap de 
l'Oficina Central de Contractació i Compres  la ha acceptada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 20 de maig de 2015, proposa 
l'adjudicació del contracte mixt  de serveis per a la prestació del servei de neteja de varis equipaments 
esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers per a 24  mesos, amb 
efectes des de l'1 de juliol de 2015 fins al 30 de juny de 2017  a l'empesa MULTIANAU, SL amb CIF 
B50819507, que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa,   per un import total màxim  de 
232.772,60 euros més  48.882,25  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total màxim  de 
281.654,85 per als dos anys de període executiu. L'import anual de 116.386,30 euros està  desglossat 
en:
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A1.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabte per un import anual de 107.500,00 euros més IVA, 
el que representa una baixa del 0,44% respecte al pressupost de licitació , d'acord amb el desglòs 
d'imports per instal·lació a continuació indicat :

InstalInstalInstalInstal ....laciólaciólaciólació     ////equipamentequipamentequipamentequipament Import anualImport anualImport anualImport anual     ((((IVA exclòsIVA exclòsIVA exclòsIVA exclòs ))))
Pavelló municipal del Tub 10.403,23 €
Pavelló municipal d'Esports 9.709,68 €
Pistes municipals d'atletisme 10.403,23 €
Camp de futbol de Ponent 8.669,35 €
Camp de futbol de Can Gili 5.548,39 €
Pavelló municipal de Can Bassa 9.016,13 €
Pavelló CB Granollers 11.790,32 €
Camp de futbol de la Font Verda 7.629,03 €
Pistes de petanca Granollers 1.733,87 €
Camp de futbol 1r.de maig 8.669,35 €
Camp municipal de futbol C/Girona 11.443,55 €
Pavelló municipal del Congost 12.483,87 €
TOTAL 107.500,00 €

A2.-  Neteges extres post partits (majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim de 8.100,00 euros + IVA per any i amb un preu/hora de 
9,00 euros més IVA.

A3.- Subministrament de mopes i catifes per un import de 786,30 euros més 165,12 euros en concepte 
d'IVA, que fa un total de 951,42 euros/any amb els següents preus unitaris:
216 mopes a l'any a    0,05 euros/unitat 
33 catifes a l'any     a 23,50 euros/unitat

amb càrrec  a la partida pressupostària H422.34200.22700 d'acord amb la següent distribució 
d'imports i anualitats:

Per a l'exercici 2015 ( de juliol a desembre) la quantitat màxima de 69.390,96 euros (IVA inclòs) �

amb el desglós a continuació indicat:
a) neteges de dilluns a dissabte 53.750,00 € + 11.287,50 € d'IVA = 65.037,50 €
b) neteges extres post-partits     3.240,00 € + 680,40 € d'IVA =             3.920,40 €
c) subministrament de mopes i catifes 357,90 € +75,16  € d'IVA =         433,06 €

Per a l'exercici 2016 ( de gener a desembre) la quantitat màxima  de 140.827,42 euros (IVA inclòs) �

amb el desglós a continuació indicat:
a) neteges de dilluns a dissabte 107.500,00 € + 22.575,00 € d'IVA = 130.075,00 €
b) neteges extres post-partits    8.100,00 € + 1.701,00 € d'IVA =               9.801,00 €
c) subministrament de mopes i catifes  786,30 € + 165,12€ d'IVA =           951,42 €

Per a l'exercici 2017 ( de gener a juny) la quantitat màxima de 71.436,46 euros (IVA inclòs) amb el �

desglós a continuació indicat:
a) neteges de dilluns a dissabte 53.750,00 € + 11.287,50 € d'IVA = 65.037,50  €
b) neteges extres post-partits   4.860,00  € + 1.020,60 € d'IVA =           5.880,60  €
c) subministrament de mopes i catifes 428,40  € +89,96 € d'IVA =         518,36 €

Atès que la clàusula X.2 apartat g) 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 1.600,00 euros.

Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert i tramitació ordinària.

Assumpte: "Licitació del contracte mixt de serveis de neteja de varis equipaments esportius municipals 
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adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament"
Diari Oficial: Inserció al BOE  núm. 63  de data 14 de març de 2015 per import de 905,28 euros�

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 16 de març de 2015�

        Liquidació: Núm. 201502001636L de data 16/3/2015 per import de                             289,60 euros
       TOTALTOTALTOTALTOTAL                                                                                                 1.194,88,001.194,88,001.194,88,001.194,88,00     euroseuroseuroseuros

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

Article 16 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 subjectes a regulació 
harmonitzada.

Article 151 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 153 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 notificació de l'adjudicació del contracte.

Article 154 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 publicitat de la formalització del contracte .

Article 156 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....     Excloure la proposta presentada per l'empresa  SEGURARZAR SERVEIS (plica num. 7) en 
el procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  mixt per a la prestació del servei de 
neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de 
Granollers,  per presentar la documentació fora del termini assenyalat en l'anunci de licitació publicat 
al BOPB núm. de data 16/3/2015 i al BOE núm. 63 de data 14/3/2015, d'acord amb els articles 80 i 
83,6 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 MULTIANAUMULTIANAUMULTIANAUMULTIANAU,,,,SLSLSLSL amb CIF BCIF BCIF BCIF B50819507508195075081950750819507, el contracte mixt per a la 
prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports 
de l'Ajuntament de Granollers per 24 mesos, amb efectes des de l'1 de juliol de 2015 fins al 30 de juny 
de 2017  per un import total màxim de 232.772,60 euros més  48.882,24  euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total màxim  de 281.654,84 per als dos anys de període executiu. L'import anual de 
116.386,30 euros està  desglossat en:

A1.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabte per un import anual de 107.500,00 euros més IVA, 
el que representa una baixa del 0,44% respecte al pressupost de licitació , d'acord amb el desglós 
d'imports per instal·lació a continuació indicat :

InstalInstalInstalInstal ....laciólaciólaciólació     ////equipamentequipamentequipamentequipament Import anualImport anualImport anualImport anual     ((((IVA exclòsIVA exclòsIVA exclòsIVA exclòs ))))
Pavelló municipal del Tub 10.403,23 €
Pavelló municipal d'Esports 9.709,68 €
Pistes municipals d'atletisme 10.403,23 €
Camp de futbol de Ponent 8.669,35 €
Camp de futbol de Can Gili 5.548,39 €
Pavelló municipal de Can Bassa 9.016,13 €
Pavelló CB Granollers 11.790,32 €
Camp de futbol de la Font Verda 7.629,03 €
Pistes de petanca Granollers 1.733,87 €
Camp de futbol 1r.de maig 8.669,35 €
Camp municipal de futbol C/Girona 11.443,55 €
Pavelló municipal del Congost 12.483,87 €
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TOTAL 107.500,00 €

A2.-  Neteges extres post partits (majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim de 8.100,00 euros + IVA per any i amb un preu/hora de 
9,00 euros més IVA.

A3.- Subministrament de mopes i catifes per un import de 786,30 euros més 165,12 euros en concepte 
d'IVA, que fa un total de 951,42 euros/any amb els següents preus unitaris:
216 mopes a l'any a    0,05 euros/unitat 
33 catifes a l'any     a 23,50 euros/unitat

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 amb 
càrrec  a la partida pressupostària H422.34200.22700 d'acord amb la següent distribució d'imports i 
anualitats:

Per a l'exercici 2015 ( de juliol a desembre) la quantitat màxima de 69.390,96 euros (IVA inclòs) �

amb el desglós a continuació indicat:
a) neteges de dilluns a dissabte 53.750,00 € + 11.287,50 € d'IVA = 65.037,50 €
b) neteges extres post-partits     3.240,00 € + 680,40 € d'IVA =             3.920,40 €
c) subministrament de mopes i catifes 357,90 € +75,16  € d'IVA =         433,06 €

Per a l'exercici 2016 ( de gener a desembre) la quantitat màxima  de 140.827,42 euros (IVA inclòs) �

amb el desglós a continuació indicat:
a) neteges de dilluns a dissabte 107.500,00 € + 22.575,00 € d'IVA = 130.075,00 €
b) neteges extres post-partits    8.100,00 € + 1.701,00 € d'IVA =               9.801,00 €
c) subministrament de mopes i catifes  786,30 € + 165,12€ d'IVA =           951,42 €

Per a l'exercici 2017 ( de gener a juny) la quantitat màxima de 71.436,46 euros (IVA inclòs) amb el �

desglós a continuació indicat:
a) neteges de dilluns a dissabte 53.750,00 € + 11.287,50 € d'IVA = 65.037,50  €
b) neteges extres post-partits   4.860,00  € + 1.020,60 € d'IVA =           5.880,60  €
c) subministrament de mopes i catifes 428,40  € +89,96 € d'IVA =         518,36 €

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Liquidar a l'empresa  MULTIANAU, SL la quantitat de         1.194,88,00 euros,  en concepte de 
despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte mixt  plurianual per a 
la prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers que s'executarà en els exercicis 2015 a 2017. Aquestes 
despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte ES 40 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  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, 7 2a. planta de Granollers, dins de l'horari de dilluns a 
divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies. No s'admet metàl·lic.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini màxim de 5 dies 
naturals posteriors als 15 dies  hàbils comptats  des d'aquesta notificació, previ al pagament de la 
corresponent taxa (86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars,clàusula X.2  apartat h).    

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. 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.

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ....   Publicar aquest acord d'adjudicació  del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , i posteriorment la formalització del contracte en el perfil del 
contractant ,  en el BOPB, en el BOE  i en el DOUE, d'acord al que estableix l'article 154 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic.



1087

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....        Confeccionar els documents comptables AD i  ADFUTS corresponents a nom de l'empresa 
adjudicatària pels imports indicats en el segon punt i notificar-ho a l'Àrea de Govern i Economia, 
departament de comptabilitat per tal que alliberi l'import de 539,17 euros del document comptable 
A4776; l'import de 1.083,80 euros (anualitat 2016) del document comptable A4847 i l'import de 544,62 
euros (anualitat 2017) del document comptable A4847.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 3 d'agost de 2015 per les dependències del 
Servei  de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

DESÈDESÈDESÈDESÈ....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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SERVEIS ESPORTIUS A LA CIUTAT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE MANTENIMENT ISERVEIS ESPORTIUS A LA CIUTAT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE MANTENIMENT ISERVEIS ESPORTIUS A LA CIUTAT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE MANTENIMENT ISERVEIS ESPORTIUS A LA CIUTAT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE MANTENIMENT I    
ALLOTJAMENT DE LALLOTJAMENT DE LALLOTJAMENT DE LALLOTJAMENT DE L ''''APPAPPAPPAPP

La Junta de Govern Local del dia 24 de febrer de 2015 va aprovar la contractació  i es va iniciar la 
licitació per adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, el 
contracte de subministrament d’una aplicació per a smartphones – APP- per a la gestió d’activitats, 
equipaments i serveis esportius a la ciutat de Granollers i del servei de manteniment i allotjament de 
l'APP,  per a un període de 3 anys amb possibilitat de 12 mesos mes de pròrroga, i amb un pressupost 
total de 16.200 € més 3.402 € en concepte d'IVA que fa un total de 19.602 € i d'acord amb el detall 
següent:

Any Base imposable IVA TOTALSubministrament
H420.34000.62720 

2015 9.000,00 € 1.890,00 € 10.890,00€

Any Base imposable IVA TOTAL
1 maig a 31 desembre’16 1.520,00 € 319,20 € 1.839,20 €

 2017 2.280,00 € 478,80 € 2.758,80 €
1 gener a 30 abril 2018 760,00 € 159,60 € 919,60 €

Servei de 
Manteniment

H422.34200.21200
Total 4.560,00 € 957,6 € 5.517,6 €

Any Base imposable IVA TOTAL
1 maig a 31 desembre’16 880,00 € 184,80 € 1.064,80 €

 2017 1.320,00 € 277,20 € 1.597,20 €
1 gener a 30 abril 2018 440,00 € 92,40 € 532,40 €

Servei d'Hostatge
H422.34200.21200 

Total 2.640,00 € 554,40 € 3.194,40 €

2.- En data 27 de febrer de 2015 es van convidar a les tres empreses facilitades pel servei d 'esports:
· BEREPUBLIC NETWORKS SL
· FLAMINGO PARTNERS
· YESWEPLAY

amb un termini de presentació de pliques fins el 6 de març de 2015

3. - Mitjançant correu electrònic en data 27 de febrer de 2015 BEREPUBLIC NETWORKS SL 
(B64081706)  comunica la impossibilitat de participar en el procés de licitació, . En la mateixa data 
FLAMINGO PARTNERS comunica mitjançant correu electrònic que acaben de tancar projectes i no 
disposen de recursos necessaris per participar a la licitació .

4.- En finalitzar el termini cap de les empreses convidades presenta oferta .
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5.- D'acord amb l'informe tècnic emès pel Cap del Servei d'esports de data 25 de maig 2015 que 
consta en aquest expedient, resulta procedent declarar deserta la licitació per manca d 'ofertes

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

- Articles 64.2 i 145.1 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 presentació de les propostes dels licitadors que han 
d'ajustar-se allò que estableix el plec de clàusules administratives particulars .

- Articles 170, 173, 174, 176 a 178 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 tramitació de l'expedient de contractació 
del 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.-.-.-.-    Declarar desert el procediment obert endegat per adjudicar el contracte de subministrament 
d’una aplicació per a smartphones – APP- per a la gestió d’activitats, equipaments i serveis esportius a 
la ciutat de Granollers i del servei de manteniment i allotjament de l'APP per manca d'ofertes, de 
conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Notificar al Servei de Comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que anul·li el 
document comptable d'autorització de la despesa de l'any 2015 i les dels exercicis futurs d'acord amb 
el detall següent

AAAA TOTALTOTALTOTALTOTALSubministramentSubministramentSubministramentSubministrament
2015 2015000003416 10.890,00€

Manteniment i hostatgeManteniment i hostatgeManteniment i hostatgeManteniment i hostatge AAAA TOTALTOTALTOTALTOTAL
2016 2015000003417 2904,00 €
 2017 2015000003419 4356,00 €
2018 2015000003420 1452,00 €
TotalTotalTotalTotal 4444....560560560560,,,,00000000    €€€€ 5555....517517517517,,,,6666    €€€€

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT 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 ''''ASSOCIACIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC DE GRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
favor de l'Associació de Patinatge Artístic de Granollers, per un import de 2.032,80 € destinada a la 
participació del club en l 'escola esportiva municipal.

En data 14 de maig de 2015 i amb número de registre d'entrada 630, la senyora Antonia López Pulido, 
en representació de l'entitat Associació Patinatge Artístic de Granollers, presenta la següent 
documentació i sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de la participació de l'Associació de Patinatge Artístic Granollers en l'escola �

esportiva municipal dins el curs escolar  2014-2015 (període de gener a maig de 2015)
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 20 de maig pel cap del Servei d'Esports, indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització de la següent subvenció atès que 
aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport, que alhora és una 
finalitat pública. 
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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'Associació Patinatge Artístic de 
Granollers amb NIF G-62964200, per un import de 2032,80€ destinada a l’aportació de material 
esportiu en la seva participació participació en les escoles esportives municipals amb un pressupost 
de despesa de 2032,80€ el que representa un finançament del 100% del cost de l’activitat, d'acord 
amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
L'objecte d'aquesta subvenció és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 a favor de l'entitat beneficiària, en el marc del 
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de 
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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 14 de maig de 2015.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 2032,80€ € corresponents a:

FITXAFITXAFITXAFITXA    3333....    PRESSUPOST PREVISTPRESSUPOST PREVISTPRESSUPOST PREVISTPRESSUPOST PREVIST     DEL PROJECTE oDEL PROJECTE oDEL PROJECTE oDEL PROJECTE o         
ACTIVITATACTIVITATACTIVITATACTIVITAT ::::    

DespesesDespesesDespesesDespeses IngressosIngressosIngressosIngressos
Compra de material 2032,80€ Subv Ajuntament 2

0
3
2
,
8
0
€

TOTAL 2032,80€ TOTAL 2
0
3
2
,
8
0
€

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la compra de material esportiu per part 
del club en la seva participació en les escoles esportives municipals és de 2032,80€, el que representa un 
finançament del 100% del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció no és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
la mateixa finalitat. 
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

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

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 �
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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.

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 
2.032,80 € 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.
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.

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

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de 2.032,80€ amb càrrec a la partida 
H421.34112.48453 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar a l'Associació Patinatge Artístic 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 
dels pactes d'aquest subvenció serà el cap del Servei d'Esports.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i a l'Àrea Econòmica.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
21212121).-).-).-).-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....    467467467467////2015201520152015    
RELATIVA A LRELATIVA A LRELATIVA A LRELATIVA A L''''ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DELADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL    
SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES I ACCIONS DEL SERVEISERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES I ACCIONS DEL SERVEISERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES I ACCIONS DEL SERVEISERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES I ACCIONS DEL SERVEI    
DE JOVENTUT I LA GESTIÓ DEL SERVEI DEL PROJECTE DE SALES DDE JOVENTUT I LA GESTIÓ DEL SERVEI DEL PROJECTE DE SALES DDE JOVENTUT I LA GESTIÓ DEL SERVEI DEL PROJECTE DE SALES DDE JOVENTUT I LA GESTIÓ DEL SERVEI DEL PROJECTE DE SALES D ''''ESTUDIESTUDIESTUDIESTUDI....

D'acord amb el punt tercer de la resolució d'alcaldia núm. 467/2015 de data 27 de maig de 2015, en el 
qual diu donar compte de l'acord en la propera sessió a celebrar per la Junta de Govern Local,  
relativa a l'adjudicació a l'empresa DOBLE VIA, SCCL, amb CIF: F62011812 del contracte de serveis 
per a la prestació del servei de gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del servei de 
joventut i la gestió del servei del projecte de sales d'estudi, per al període de 5 mesos, per un import 
de 57.851,74 euros exempts d'IVA, d'acord amb l'article 20. Uno.8, 13 i 14 de la Llei de l'Impost sobre 
el Valor Afegit, el que representa una baixa del 0 % respecte del preu de licitació, amb càrrec a les 
partides pressupostàries:

Amb càrrec a la partida pressupostària H440/33720/22799 de l'exercici 2015 la quantitat de �

51.450,00 euros.
Amb càrrec a la partida pressupostària H441/33722/22706 de l'exercici 2015 la quantitat de �

6.401,74,00 euros.

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

05-07-2011 (Resolució núm. 673, de 11-06-2011)

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.... Donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 467/2015 relativa a l'adjudicació a l'empresa 
DOBLE VIA, SCCL, amb CIF: F62011812 del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del servei de joventut i la gestió del servei del 
projecte de sales d'estudi, per al període de 5 mesos, per un import de 57.851,74 euros exempts 
d'IVA, d'acord amb l'article 20. Uno.8, 13 i 14 de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, el que 
representa una baixa del 0 % respecte del preu de licitació, que literalment es transcriu:

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

Expedient 35/15 relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de gestió i 
dinamització comunitària de projectes i accions del servei de joventut i la gestió del servei del projecte 
de sales d'estudi, per al periode de 5 mesos, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària.,

FetsFetsFetsFets    ::::

Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 321/15 de data 7 d'abril 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 per a la contractació  del servei per a la prestació del servei de gestió i 
dinamització comunitària de projectes i accions del servei de joventut i la gestió del servei del projecte 
de sales d'estudi, pel període de 5 mesos, per un valor màxim estimat de 57.851,74 euros més 
12.148,87 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 70.000,60 euros (IVA inclòs), 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

Amb data 30 d'abril de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

TASCA Projectes d'animació sociocultural CIF: B59533190
DOBLE VIA, SCCL CIF: F62011812
EDUVIC, SCCL CIF: F60709896
ENCÍS, SCCL CIF: F60137411

L'empresa EDUVIC, SCCL ens ha comunicat, mitjançant e-mail que consta en aquest expedient, que 
no es presentarien a aquest  procediment. Les altres dues empreses no s'han pronunciat al respecte i 
únicament s'ha presentat l'empresa DOBLE VIA, SCCL.

Després de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu a l'oferta econòmica avaluable 
mitjançant fórmula matemàtica), el cap de l'Àrea de Serveis a la Persona ha emès l'informe tècnic en 
el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l'empresa DOBLE 
VIA, SCCL amb CIF: F62011812 per un import de 57.851,74 exempt d'IVA, d'acord amb l'article 
20.Uno.8, 13º i 14º de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, que representa una baixa del 0% 
respecte al preu de licitació, per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del servei de joventut i la gestió del servei del 
projecte de sales d'estudi, per al període de 5 mesos (de l'1 de juny de 2015 al 31 d'octubre de 2015), 
d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta econòmica i tècnica avaluable automàticamentProposta econòmica i tècnica avaluable automàticamentProposta econòmica i tècnica avaluable automàticamentProposta econòmica i tècnica avaluable automàticament     ((((fins afins afins afins a     100100100100    puntspuntspuntspunts))))

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

a= 100 * (Pressupost total de l'oferta més baixa/Pressupost total de l'oferta a valorar)

Plica Empresa Import de licitació  Import Proposat %  Baixa Punts
1 DOBLE VIA, SCCL 57.851,74 57.851,74 0 100



1094

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

 AMB FORMULA MATEMÀTICAPLICA EMPRESA
A

TOTAL

1 DOBLE VIA, SCCL 100 100100100100

En data 14 de maig de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa DOBLE VIA, SCCL amb CIF: 
F62011812 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

El dia 27 de maig de 2015, l'empresa DOBLE VIA, 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 gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del servei de joventut i la gestió del 
servei del projecte de sales d'estudi per al període de 5 mesos a l'empresa DOBLE VIA, SCCL amb 
CIF: F62011812 per un import de 57.851,74 euros exempt d'IVA, d'acord amb l'article 20.Uno.8, 13º i 
14º de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit , el que representa una baixa del 0% respecte al preu de 
licitació.

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

Article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la classificació de les ofertes i l 'adjudicació del contracte.

Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa al procediment negociat.

Articles 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la formalització del contracte.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa DOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIADOBLE VIA,,,,    SCCL amb CIFSCCL amb CIFSCCL amb CIFSCCL amb CIF::::    FFFF62011812620118126201181262011812, el contracte de serveis per 
a la prestació del servei de gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del servei de 
joventut i la gestió del servei del projecte de sales d 'estudi, per al període de 5 mesos per un import de 
57.851,74 euros exempts d'IVA, d'acord amb l'article 20.Uno.8, 13º i 14º de la Llei de l'Impost sobre el 
Valor Afegit , el que representa una baixa del 0%  respecte al preu de licitació, 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 les partides 
pressupostàries:

Amb càrrec a la partida pressupostària H440/33720/22799 de l'exercici 2015 la quantitat de �

51.450,00 euros. 
Amb càrrec a la partida pressupostària H441/33722/22706 de l'exercici 2015 la quantitat de �

6.401,74 euros.

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. Donar compte de la resolució d'aquest acord en la propera Comissió Informativa i Junta de 
Govern Local.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes 
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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....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'alliberi el 
crèdit no disposat del document comptable A 28233 partida pressupostària H440/33720/22799 l'import 
de 10.804,50€ i partida pressupostària H441/33722/22706 l'import de 1.344,36€, i es confeccionin 
nous documents comptables d'acord amb els imports indicats en el primer punt d'aquest acord.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LES TARIFES DE PREUS PELS DIFERENTSAPROVACIÓ DE LES TARIFES DE PREUS PELS DIFERENTSAPROVACIÓ DE LES TARIFES DE PREUS PELS DIFERENTSAPROVACIÓ DE LES TARIFES DE PREUS PELS DIFERENTS    
SERVEIS QUE HAN DE REGIR LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUES  DES DE LSERVEIS QUE HAN DE REGIR LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUES  DES DE LSERVEIS QUE HAN DE REGIR LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUES  DES DE LSERVEIS QUE HAN DE REGIR LA CASA DE COLÒNIES DE ROQUES BLANQUES  DES DE L''''1111    
DE JUNY FINS ELDE JUNY FINS ELDE JUNY FINS ELDE JUNY FINS EL     31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2015201520152015....

Amb data  29 de setembre de 2012 es va formalitzar el contracte num. 280/12 Exp. 19/12 del contracte 
administratiu especial de serveis per a la gestió de la casa de colònies de Roques Blanques, propietat 
de l'Ajuntament de Granollers amb l'empresa GESTIONS DECOLÒNIES, SL amb CIF B60301140 i 
domicili social al carrer Llevant, 23 edifici A local 3 de Les Franqueses del Valles (08520), amb una 
durada de 10 anys amb efectes des de l'1 d'octubre de 2012 fins al 30 de setembre de 2022 i amb 
possibilitat de pròrroga de mutu acord per a 10 anys més.

D'acord amb la clàusula  desena del contracte formalitzat, el contractista té l'obligació  de complir amb 
les prescripcions descrites en els plecs de clàusules administratives i tècniques .  La clàusula desena 
del plec de prescripcions tècniques regula que l'Ajuntament de Granollers haurà d'aprovar la proposta 
raonada de les tarifes proposades pel contractista pels diferents serveis i usuaris durant el mes de 
setembre de cada any, per tal que, un cop aprovades, siguin d'aplicació a partir de l'1 de gener de 
l'any següent segons es transcriu literalment:

"Els/les usuaris/àries del servei abonaran directament a l’adjudicatari els preus pels diferents serveis, 
que es correspondran a les tarifes aprovades anualment per l'Ajuntament de Granollers.

Els preus i les tarifes aplicables seran aprovats per l'Ajuntament de Granollers de forma anual, i 
sempre   atenent als preus de mercat. 

Els licitadors hauran de presentar una proposta raonada de les tarifes pels diferents serveis i 
usuaris/àries durant el mes de setembre de cada any, per tal que, un cop aprovades, siguin 
d'aplicació a partir del dia 1 de gener de l'any següent. 

Els paràmetres establerts per a les tarifes bàsiques d'allotjament i esmorzar (llençols i IVA inclosos) 
es poden fonamentar de manera orientativa en la realitat de les tarifes vigents proposades per la 
XANASCAT (Xarxa Nacional de casa de colònies de Catalunya).

La temporada alta es contempla entre els mesos de  d'abril i mitjans de setembre (ambdós inclosos). 
Amb això, la temporada baixa la conformen la resta de períodes de l'any. Tots els períodes es 
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trobaran subjectes a ampliacions o a reduccions en funció de les necessitats del servei. Els licitadors 
podran proposar canvis en aquesta determinació de temporades. 

Tanmateix, els licitadors hauran de presentar en la seva proposició una proposta raonada de 
despeses i barems en cas d'anul·lació i/o anul·lacions parcials de reserves. 

Els licitadors hauran de presentar les propostes corresponents de tarifes per a cadascun dels serveis 
complementaris previstos en el marc de la seva proposta de serveis i activitats per a l’execució del 
servei.

Les tarifes hauran de ser aprovades anualment per l'Ajuntament de Granollers. "

En data 7 de maig de 2015, l'empresa GESTIONS DE COLONIES, SL ha presentat una instància amb 
la proposta de les tarifes de preus per aplicar a la Casa de Colònies Roques Blanques, d'acord amb el 
detall següent:

HabitacionsHabitacionsHabitacionsHabitacions         4444    places no compartidesplaces no compartidesplaces no compartidesplaces no compartides     ((((2222,,,,    3333    oooo    4444    paxpaxpaxpax))))    ssss////IVAIVAIVAIVA ssss////IVAIVAIVAIVA IVA inclIVA inclIVA inclIVA incl ....

Allotjament a partir de 2 anys 16,00 € 17,60 €
Esmorzar adult + de 15 anys 3,50 € 3,85 €
Esmorzar infantil de 6 a 15 anys 1,50 € 1,65 €
Esmorzar baby de 2 a 5 anys 0,00 € 0,00 €
Sopar o dinar adult + de 15 anys 10,00 € 11,00 €
Sopar o dinar infantil de 6 a 15 anys 5,00 € 5,50 €
Sopar o dinar baby de 2 a 5 anys 2,50 € 2,75 €
HabitacionsHabitacionsHabitacionsHabitacions     6666----8888----10101010----12121212    places no compartidesplaces no compartidesplaces no compartidesplaces no compartides ssss////IVAIVAIVAIVA IVA inclIVA inclIVA inclIVA incl ....

Allotjament a partir de 2 anys 15,00 € 16,50 €
Esmorzar adult + de 15 anys 3,50 € 3,85 €
Esmorzar infantil de 6 a 15 anys 1,50 € 1,65 €
Esmorzar baby de 2 a 5 anys 0,00 € 0,00 €
Sopar o dinar adult + de 15 anys 9,00 € 9,90 €
Sopar o dinar infantil de 6 a 15 anys 4,50 € 4,95 €
Sopar o dinar baby de 2 a 5 anys 2,27€ 2,50 €
Àpats familiarsÀpats familiarsÀpats familiarsÀpats familiars
Dinar adult + de 15 anys 11,00 € 12,10 €
Dinar infantil de 6 a 15 anys 8,50 € 9,35 €
Dinar baby de 2 a 5 anys 5,50 € 6,05 €

*Els menors de 2 anys no paguen allotjament ni esmorzar, sols sopar i dinar
*Les habitacions no es comparteixen amb altres grups
*Suplement llençol, manta o tavallola a 1,00 € la unitat

Contracte exclusivitat: Mínim a pagar 80 places
El preu no inclou: ni transport, IVA vigent (10%), ni despeses mèdiques.

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

plec de prescripcions tècniques particulars i plec de clàusules administratives particulars que �

regulen el contracte
contracte num. 280/12 clàusula cinquena pel que fa a la delegació de competències a la Junta de �

Govern Local de la resolució de qualsevol tràmit posterior 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.-.-.-.-  Aprovar les tarifes proposades per l'empresa GESTIÓ DECOLÒNIES, SL per a la gestió de 
la casa de colònies de Roques Blanques, d'aplicació des de l'1 de juny fins al 31 de desembre de 
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2015, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Notificar aquest acord a l'empresa GESTIÓ DECOLÒNIES,SL

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 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 ONCOVALLÈS FUNDACIÓ DCONCEDIDA A ONCOVALLÈS FUNDACIÓ DCONCEDIDA A ONCOVALLÈS FUNDACIÓ DCONCEDIDA A ONCOVALLÈS FUNDACIÓ D''''AJUDA ONCOLÒGICAAJUDA ONCOLÒGICAAJUDA ONCOLÒGICAAJUDA ONCOLÒGICA,,,,    EN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LA    
PRÒRROGA PER A LPRÒRROGA PER A LPRÒRROGA PER A LPRÒRROGA PER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERS I LDE GRANOLLERS I LDE GRANOLLERS I LDE GRANOLLERS I L''''ENTITAT BENEFICIÀRIA PER DUR A TERME ACTIVITATS DEENTITAT BENEFICIÀRIA PER DUR A TERME ACTIVITATS DEENTITAT BENEFICIÀRIA PER DUR A TERME ACTIVITATS DEENTITAT BENEFICIÀRIA PER DUR A TERME ACTIVITATS DE    
PREVENCIÓ EN POBLACIÓ GENERAL I DPREVENCIÓ EN POBLACIÓ GENERAL I DPREVENCIÓ EN POBLACIÓ GENERAL I DPREVENCIÓ EN POBLACIÓ GENERAL I D''''ATENCIÓ A LES PERSONES AMB MALALTIAATENCIÓ A LES PERSONES AMB MALALTIAATENCIÓ A LES PERSONES AMB MALALTIAATENCIÓ A LES PERSONES AMB MALALTIA    
ONCOLÒGICAONCOLÒGICAONCOLÒGICAONCOLÒGICA

1. En sessió de data 26 de setembre de 2011 de la Junta de Govern Local es va aprovar la 
formalització d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat Oncovallès 
Fundació d'Ajuda Oncològica, per dur a terme activitats de prevenció en població general i d'atenció a 
les persones amb malaltia oncològica, que es va prorrogar per a l'any 2014 per acord de la Junta de 
Govern Local, en sessió de data 11 de març de 2014.

Entre els compromisos establerts a l'esmentat conveni, l'Ajuntament de Granollers es compromet a 
atorgar a l'entitat una subvenció nominativa anual d'un import de 1.000,00 €, per tal de donar suport al 
desenvolupament d'aquestes activitats.  

2. En aquest sentit, en el marc de l'esmentada pròrroga del conveni, que es va aprovar per la Junta de 
Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió de data 11 de març de 2014, es va atorgar a 
l'entitat Oncovallès Fundació d'Ajuda Oncològica, amb NIF J64107188, la subvenció nominativa 
establerta, per un import de 1.000,00 €, en concepte de suport al desenvolupament de les activitats 
programades per l'any 2014.

3. L'apartat cinquè de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció preveu que l'entitat 
beneficiària ha de presentar la justificació de la subvenció rebuda en el termini d'un mes des de la 
finalització de la pròrroga.

4. En data 9 de febrer de 2015, amb número de registre d'entrada 2015002305, l'entitat Oncovallès 
Fundació d'Ajuda Oncològica ha presentat la justificació requerida, que ha estat complementada en 
data 4 de maig de 2015, amb número de registre d'entrada 2015008942, a petició del servei gestor.

5. Vist l'informe tècnic emès al respecte 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 d'atorgament.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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:

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.

2. L'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la 
justificació de les subvencions públiques .

3. L'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.
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4. Els 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 .

5. L'apartat cinquè de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar 
per la Junta de Govern Local d'11 de març 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 .

6. El pacte 2.8 del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i Oncovallès Fundació 
d'Ajuda Oncològica, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 26 de setembre 
de 2011, preveu expressament que l'entitat haurà de presentar la justificació de despeses en relació a 
la subvenció atorgada en el termini d'un mes des de la seva finalització.

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 nominativa atorgada a l'entitat Oncovalles Fundació 
d'Ajuda Oncològica, amb NIF J64107188, per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març 
de 2014, per a l'any 2014, en els termes que s'indiquen a continuació: 

ActuacióActuacióActuacióActuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat
Suport al desenvolupament de les activitats programades per l 'any 2014, en el marc 
de la pròrroga per a l'any 2014 del conveni de col·laboració entre l 'Ajuntament de 
Granollers i l'entitat beneficiària per dur a terme activitats de prevenció en població  
general i d'atenció a les persones amb malaltia oncològica

1.000,00 € 1.203,59 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar el present 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
 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LES ADDENDES PER A LAPROVACIÓ DE LES ADDENDES PER A LAPROVACIÓ DE LES ADDENDES PER A LAPROVACIÓ DE LES ADDENDES PER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015    AL IVAL IVAL IVAL IV    
CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓGRANOLLERS I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓGRANOLLERS I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓGRANOLLERS I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓ,,,,    
LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALSLA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALSLA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALSLA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE SERVEIS SOCIALS

És voluntat de l'Ajuntament de Granollers, així com del Consell Comarcal del Vallès Oriental, garantir i 
facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes l'accés a aquells serveis que tendeixen a afavorir un 
desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat, aconseguir la integració 
de tots els ciutadans en la societat i afavorir la solidaritat i la participació ciutadana .

Per aquest motiu, en sessió de data 12 de juny de 2012 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament 
de Granollers es va aprovar la signatura del IV conveni interadministratiu de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis 
socials pel període 2012-2015, amb l'objecte d'establir la col·laboració entre les parts per a la 
programació, la coordinació, la prestació i el finançament total o parcial dels projectes, programes i 
accions en matèria de serveis socials establerts, per tal de garantir la continuïtat en la concertació de 
les polítiques públiques de serveis socials .

El pacte tercer d'aquest conveni estableix que els projectes, els programes i les accions que són 
objecte de col·laboració s'incorporen a aquest conveni mitjançant una addenda anual, en la qual 
s'estableixen els objectius, el pressupost i les previsions de finançament de cadascun dels projectes .

En data 7 de maig de 2015 té entrada al registre de l'Ajuntament de Granollers, amb núm. de registre 
E/001906-2015, notificació de l'acord d'aprovació del contingut i la signatura de les addendes per a 
l'any 2015 al IV conveni interadministratiu de col·laboració esmentat amb anterioritat, aprovat per la 
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Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental  2015/4, de 22 d'abril de 2015.

En aquest sentit, d'acord amb l'addenda 2015 al conveni, els annexos i la previsió de despesa són els 
següents:

Annexos
Fons solidaritat 

ajuntaments
Consell 

Comarcal
Diputació 
Barcelona

Departament 
BSF Total (€)

1. Finançament complementari dels serveis socials de 
segon nivell 12.465,97 20.528,49 - - 32.994,46

2. Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès 
Oriental - - 4.580,91 19.330,00 23.910,91

3. Borsa de traductors 1.016,03 - 5.642,89 4.516,03 11.174,95
4. Programa d'intercanvi de xeringues 3.131,27 - - - 3.131,27
5. Teleassistència mòbil per a les víctimes de violència 
de gènere - - - - -

6. Punt de Trobada 51.390,17 - - - 51.390,17
7. Acolliment d'urgència per a dones/acolliment en 
casos  de violència de gènere i en situacions de 
desprotecció social

2.314,00 - - 8.176,86 10.490,86

8. Centre d'acolliment residencial d'estada limitada 4.538,50 - - - 4.538,50
9. Encaix - servei de col·laboració entre famílies - - - 20.000,00 20.000,00

Els pactes sisè i següents del conveni disposen que els programes, els projectes i les accions que 
s'incorporen s'han de finançar amb les assignacions que el Consell Comarcal faci amb càrrec a les 
aportacions, les subvencions o les donacions que li siguin atorgades per aquests conceptes; les que 
pel mateix concepte li assigni, voluntàriament, l'Ajuntament; i pel Fons de Solidaritat en la quantia 
restant. En aquest sentit, d'acord amb l'addenda 2015 al conveni, l'aportació que li pertoca satisfer a 
l'Ajuntament de Granollers en concepte de quota de participació en el Fons de Solidaritat per al 
finançament dels projectes esmentats, ascendeix a un import màxim de 4.396,66 €, d'acord amb el 
detall següent: 

Annexos
Fons solidaritat 

ajuntaments Granollers (€)

1. Finançament complementari dels serveis socials de segon nivell 12.465,97 1.850,95
2. Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental - -
3. Borsa de traductors 1.016,03 150,86
4. Programa d'intercanvi de xeringues 3.131,27 464,93
5. Teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere - -
6. Punt de Trobada 51.390,17 -
7. Acolliment d'urgència per a dones/acolliment en casos de violència de gènere i en 
situacions de desprotecció social 2.314,00 1.157,00

8. Centre d'acolliment residencial d'estada limitada 4.538,50 772,92
9. Encaix - servei de col·laboració entre famílies - -

Total: 74.855,94 4.396,66

El pacte dotzè del mateix conveni disposa també, que l'ajuntament fa efectiva la quota de participació 
en el Fons de Solidaritat en dos pagaments anuals que es realitzaran:

1r pagament: un cop aprovada l'addenda econòmica pel Consell Comarcal, el 50% de a.
l'aportació (2.198,33 €).
2n pagament: un cop aprovada la liquidació dels projectes de l'addenda econòmica, de la b.
qual es trametrà còpia a l'Ajuntament.

El servei del Punt de Trobada corresponent a l'annex 6 de l'addenda el presten els ajuntaments de 
Granollers i Mollet del Vallès. En aquest cas, l'Ajuntament de Granollers en fa la prestació als 
municipis que pertanyen al partit judicial de Granollers. Per a la prestació d'aquest servei, el Consell 
Comarcal preveu l'aportació a l'Ajuntament de Granollers d'un import de 40.699,17 €, amb càrrec del 
fons de solidaritat del conveni. 

És d'interès de les parts formalitzar l'addenda referida, que entrarà en vigor en la data de la seva 
signatura i estendrà els seus efectes entre l '1 de gener i el 31 de desembre de 2015.

Vist l'informe favorable emès pel cap del Servei de Serveis Socials sobre l'aprovació i signatura de 
l'esmentada addenda, i atès que a l'aplicació pressupostària 2015/H461.23130.46500 hi ha crèdit 
suficient per a satisfer aquesta despesa.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. El IV conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el 
finançament de serveis socials, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 12 de juny 
de 2012, pel qual s'estableix els termes de col·laboració entre les parts per a la programació, la 
coordinació, la prestació i el finançament total o parcial dels projectes, els programes i les accions en 
matèria de serveis socials establerts .

2. 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. 

3. L'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que fa als convenis de cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú.

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

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar l'addenda per a l'any 2015 al IV conveni interadministratiu de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, la 
programació i el finançament de serveis socials, d'acord amb els fets i els fonaments de dret invocats, 
el text íntegre del qual és el següent:

"R E U N I T S

D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel senyor 
Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental de la corporació .

I, de l’altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l’Ajuntament de Granollers, assistit per la 
senyora Àngels Badia Busquets, secretària general accidental de la corporació .

I N T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut del que disposa l’acord de delegació de 
competències al president del Ple del Consell Comarcal , en sessió de 17 de setembre de 2003.

L’alcalde president, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 53.1 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.

El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter estatal.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda , i

M A N I F E S T E N

1. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers vàrem signar el IV conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació , la programació i el finançament dels serveis socials .

2. Que el pacte tercer de l’esmentat conveni estableix que els projectes, els programes i les accions que són 
objecte de col·laboració s’incorporen a aquest conveni mitjançant una addenda anual, en la qual 
s’estableixen els objectius, el pressupost i les previsions de finançament de cadascun dels projectes .

Aquest mateix pacte disposa que el Consell Comarcal proposa i elabora anualment el contingut de les 
respectives addendes i l’Ajuntament les ha d’aprovar cadascun dels anys .
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3. Que ambdues parts tenen interès a formalitzar l’addenda per a l’any 2015 a aquest conveni de 
col·laboració.

D’acord amb el que s’exposa, les parts compareixents, en la representació que exerceixen, formalitzen 
aquesta addenda amb subjecció als següents ,

P A C T E S

1. Objecte

Aquesta addenda al IV conveni de col·laboració interadministrativa esmentat a la manifestació primera té per 
objecte l’actualització i la concreció de la col·laboració entre ambdues parts per a la programació, la 
coordinació, la prestació i el finançament dels projectes, els programes i les accions en matèria de serveis 
socials per a l’any 2015 que s’incorporen com a annex núm. 1, núm. 2, núm.3, núm. 4, núm. 5, núm. 6, núm. 
7, núm. 8 i núm. 9.

2. Durada

Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2015.

I, en prova de conformitat i d’acceptació , ambdues parts signen aquest document .

ANNEXANNEXANNEXANNEX    1111....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    FINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELLFINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELLFINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELLFINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELL     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència és un equip tècnic multidisciplinar i especialitzat que recull i 
globalitza la informació, valora, fa el seguiment i emet les propostes tècniques que puguin beneficiar més els 
infants, de qui té encarregada la seva atenció individualitzada. És l’equip de referència de la família natural i 
del noi/a en alt risc social, sobre el qual ha d’incidir per tal de procurar modificar les condicions adverses de 
risc. 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
El suport administratiu és del tot necessari per als professionals de l’equip ja que atenen un nombre elevat de 
casos, que comporten una atenció i unes gestions específiques. El suport administratiu es fa càrrec, entre 
d’altres, de les tasques següents: recepció de trucades telefòniques, tramesa de cartes i citacions als 
usuaris, control d’entrades i sortides de documentació de l’EAIA, tasques d’arxiu i altres tasques 
administratives. 

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA): 1 coordinadora, 3 treballadors socials, 3 pedagogs, 3 
psicòlegs, 3 educadors socials i 1 administratiu. 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2015 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    32.994,46 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
----    Fons de solidaritat: 12.465,97 € 
----    Consell Comarcal: 20.528,49 € 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    2222....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    PLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTALPLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTALPLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTALPLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
Des de 1997 i fins al 2004, el Consell Comarcal i els ajuntaments de Granollers i de Mollet del Vallès van 
signar un conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per 
portar a terme el Pla comarcal d’integració dels immigrants al Vallès Oriental . 

A partir de l’any 2005, el Consell Comarcal concorre a la convocatòria anual de subvencions adreçades a ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones 
estrangeres immigrades. 

El 6 de juny de 2006, en la reunió de regidors de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, es va informar de les 
línies estratègiques proposades en les sessions tècniques dels mesos de gener i març de  2006, que van tenir 
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lloc a Can Borrell de Mollet del Vallès, i dels objectius del Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès 
Oriental. 

Des de l’any 2006 es treballa en el desenvolupament d’aquestes línies estratègiques . 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Suport als municipis en relació amb l’acollida, la igualtat i l’acomodació de la nova ciutadania del Vallès 
Oriental, potenciant la convivència, la igualtat d’accés als recursos col·lectius, la cohesió comunitària i el 
suport contra l’exclusió. 

En relació amb les polítiques d’acollidaEn relació amb les polítiques d’acollidaEn relació amb les polítiques d’acollidaEn relació amb les polítiques d’acollida ::::    

A. Donar suport als ajuntaments per: 
Dotar d’informació i eines útils per aconseguir que el procés d’incorporació de les persones �

empadronades sigui com més normalitzat millor. 
Donar a conèixer les característiques de la societat catalana i apropar el món local (organització, �

serveis, tràmits, espais, etc.) a les persones nouvingudes i generar processos per tal que se sentin 
implicades i en vulguin formar part activa. 
Promoure la participació de les entitats d’immigrants i de la societat en general en els processos �

d’acollida. 
Dotar d’informació i eines els responsables polítics a fi de millorar la qualitat de vida de tots els �

ciutadans.
Promoure accions per tal de facilitar l'acollida i integració a tota persona nouvinguda, apropant les �

persones i facilitant codis culturals . 
Informar tant les persones com els serveis i entitats dels recursos al seu abast, ja siguin de la �

comarca com d’altres administracions públiques .
Oferir un servei d'assessorament jurídic per tal de facilitar a les persones nouvingudes la gestió de �

tràmits i entesa de la seva situació en relació a la documentació i circumstàncies personals 
excepcionals. 

B. Executar aquestes actuacions incloses en el Pla comarcal : 
En relació a les polítiques d’acollida: 

Informe anual estadístic de la comarca �

Borsa de traductors �

Coneixement de l’entorn i de la societat catalana  �

En relació amb les polítiques d’igualtat: 
Col·laboració amb el servei de Dona del Consell Comarcal del Vallès Oriental  �

En relació a les polítiques d’acomodació: 
Treball transversal dins del Consell Comarcal del Vallès Oriental  �

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
- Electes i tècnics locals i comarcals 
----    Entitats i agents socials 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2015

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    23.910,91 € 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
----    Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social Família. Direcció General per a la Immigració: 
19.330,00 €. 
----    Diputació de Barcelona. Àrea de diversitat i ciutadania: 4.580,91 € 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    3333....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    BORSA DE TRADUCTORSBORSA DE TRADUCTORSBORSA DE TRADUCTORSBORSA DE TRADUCTORS     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
En el marc del Pla comarcal de convivència i ciutadania del Vallès Oriental per a l’any 2006, en les sessions 
tècniques dels mesos de gener i març de 2006, quatre grups de treball (acollida, cohesió i convivència, treball 
i educació) integrats per professionals d’àmbits i serveis diferents van proposar, entre d’altres, disposar d’un 
servei de traducció àgil i proper. 

Des de l’any 2006 es compta amb el servei de traducció comarcal . 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Facilitar la interpretació i el diàleg entre les persones nouvingudes amb dificultats comunicatives per la seva 
recent arribada i els serveis de la comarca . 
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ADREÇATADREÇATADREÇATADREÇAT::::    
Als serveis municipals. 

CIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉS ::::    
Els serveis formulen la sol·licitud del servei al Consell Comarcal del Vallès Oriental, segons el model 
establert. La sol·licitud i circuit d’accés es troba a la pàgina web  www.vallesoriental.cat. 

REQUISITSREQUISITSREQUISITSREQUISITS ::::    
Fer menys de dos anys de residència a Catalunya i no entendre el català ni el castellà . 

PRESTACIONSPRESTACIONSPRESTACIONSPRESTACIONS ::::    
Com a màxim es faran tres sessions per usuari . Aquesta condició només pot ser modificada si el professional 
que fa la sol·licitud presenta un informe justificant la necessitat . 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2015 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    11.174,95 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
----    Generalitat de Catalunya. 
Departament de Benestar Social i Família. Direcció General per a la Immigració: 4.516,03 €  
----    Fons de solidaritat: 1.016,03 € 
----    Diputació de Barcelona 5.642,89 €

ANNEXANNEXANNEXANNEX    4444....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUESPROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUESPROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUESPROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
El Servei Català de la Salut ofereix als governs locals la possibilitat de prevenir els problemes derivats de 
conductes de risc amb el Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX). El PIX ofereix als toxicòmans per via 
parenteral uns punts d’intercanvi on poden rebre xeringues noves i poden retornar les xeringues usades de 
manera anònima i gratuïta. 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Prevenir les malalties infectocontagioses associades al consum de drogues per via parenteral  �

Afavorir l’adquisició d’hàbits i conductes més saludables  �

Disminuir la tendència a compartir xeringues �

Potenciar el canvi de via de consum �

Utilitzar del preservatiu en les relacions sexuals  �

Apropar el drogodependent a la xarxa sanitària  �

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
Les persones drogodependents actives consumidores de drogues per via parenteral  

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2015 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    3.131,27 € 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
Fons de solidaritat: 3.131,27 €

ANNEXANNEXANNEXANNEX    5555....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DETELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DETELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DETELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE    
GÈNEREGÈNEREGÈNEREGÈNERE    

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere . 

El Consell de Ministres va aprovar el 7 de maig de 2004 un pla de mesures urgents per a la prevenció 
d’aquest tipus de violència. Es va encarregar a l’IMSERSO la cobertura del servei de teleassistència a les 
víctimes de violència de gènere. 

És una modalitat de servei que, amb la tecnologia adient, ofereix a les víctimes que tenen l’ordre de 
protecció, una atenció immediata i a distància, que assegura una resposta ràpida les 24 hores del dia, els 
365 dies de l’any. 
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La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, publicada al DOGC el 2 
de maig de 2008, defineix el concepte de violència masclista com les conductes de domini, control i abús de 
poder dels homes sobre les dones. 

L’article 7 d’aquesta llei especifica que els poders públics han de seguir criteris d’actuació, entre d’altres, el 
foment dels instruments de col·laboració i cooperació entre les distintes administracions públiques per a totes 
les polítiques públiques d’eradicació de la violència masclista i, en especial, el disseny, el seguiment i 
l’avaluació de les mesures i dels recursos que s’han d’aplicar . 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Garantir una atenció immediata i adequada davant de situacions d’emergència . �

Proporcionar seguretat i tranquil·litat a la dona usuària del servei i als familiars que en depenen . �

Potenciar l’autoestima i la qualitat de vida de les usuàries del servei . �

Ajudar a disminuir la sobrecàrrega que pateixen les dones en aquesta situació . �

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
Les dones víctimes de violència de gènere que tenen l’ordre de protecció  

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2015 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    sense cost 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, Delegació del 
Govern per a la Violència de Gènere en col·laboració amb la Federación Española de Municipios y 
Províncias. 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    6666....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    PUNT DE TROBADAPUNT DE TROBADAPUNT DE TROBADAPUNT DE TROBADA     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
Són nombroses les sentències en els processos de separació i divorci en què el jutge estableix el temps i el 
lloc on el pare o la mare no custodi i el fill poden trobar-se i compartir el temps assignat, o fer el lliurament i el 
retorn del nen. Alhora, tot sovint es disposa que la devolució del menor es faci en dependències dels 
ajuntaments i sota la supervisió dels professionals de serveis socials . 

L’Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de Mollet del Vallès i Creu Roja Vallès Sud presten el servei de 
Punt de trobada on el pare o la mare poden trobar-se amb els seus fills en un espai específic i neutral, 
lliurar-los i retornar-los amb la supervisió dels professionals dels serveis socials . 

El servei és extensible a les visites amb el pare i la mare dels menors tutelats per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència . 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Oferir un espai neutral confortable on sigui possible : �

----    Lliurar i retornar els fills entre els pares amb dificultats pel compliment del règim de visites . 
----    Revisar i modificar les actituds envers els aspectes relacionats amb la cura dels fills . 
----    Reduir el nombre de denúncies per l’incompliment en el règim de visites . 
----    Millorar la forma en què els fills poden compartir el temps amb el progenitor no custodi . 
Observar i informar l’autoritat judicial, la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència i �

l’EAIA del desenvolupament de les trobades i dels intercanvis . 

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
Famílies en què el jutge ha disposat la utilització del servei per lliurar i retornar el menor o fer les �

visites del progenitor no custodi . 
Famílies de nens tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència . �

CIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉS ::::    
Sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers quan la demanda provingui dels jutjats de 
Granollers, ja sigui directament o a través dels serveis socials dels municipis del partit judicial de Granollers . 

Sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament de Mollet del Vallès quan la demanda provingui dels jutjats de 
Mollet del Vallès, ja sigui directament o a través dels serveis socials dels municipis del partit judicial de Mollet 
del Vallès. 

Quan la demanda provingui de l’EAIA, l’adreçarà als serveis socials de l’Ajuntament de Granollers o de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en funció del partit judicial del municipi de residència del pare o de la mare 
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que sigui més beneficiós pel menor. 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2015

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    51.390,17 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
Fons de solidaritat: Total 51.390,17 € segons el detall següent: 

La previsió de l’aportació del fons de solidaritat a l’Ajuntament de Granollers per a la prestació d’aquest servei 
és de 40.699,17 €. 

La previsió de l’aportació del fons de solidaritat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la prestació d’aquest 
servei és d’un import mínim de 3.524 €, que inclou l’atenció de 5 casos; a partir del sisè cas, 597,25 € per a 
cadascun d’ells amb un màxim de dotze casos més . 

NotaNotaNotaNota: Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta addenda els ajuntaments que disposin del recurs de punt de 
trobada en la data de signatura de l’addenda . 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    7777....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    ACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONESACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONESACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONESACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONES ....    
ACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIALACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIALACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIALACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIAL    

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
Fins a l’any 2003, les necessitats d’allotjament d’urgència de les dones es cobrien oferint l’estada en un hotel 
o una pensió. Un grup de treball format per professionals dels serveis socials d’atenció primària i 
especialitzada va treballar en la definició i en la proposta d’un servei d’acolliment d’urgència per a dones 
víctimes de violència de gènere, amb la finalitat d’oferir un espai adequat amb professionals que acullin i 
atenguin les dones en situació d’urgència . 

Des de l’any 2003 el Consell Comarcal signa anualment un conveni o contracte amb entitats socials, 
mitjançant el qual es facilita i es regula l’accés a la Casa d’Acollida Montseny  (CAM). 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Acollir les famílies (dona amb o sense fills/es) en un ambient contenidor i segur �

Donar suport socioeducatiu a la unitat familiar  �

Ajudar a la dona i als seus fills/es a comprendre la seva situació �

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
Les dones víctimes de la violència de gènere o en situació de desprotecció social , amb o sense fills/es. 

Per violència de gènere s’entén qualsevol acte de violència física o psicològica exercida sobre la dona . 

Per desprotecció social s’entén qualsevol altra circumstància d’urgència, precarietat econòmica i aïllament 
social en què es pugui trobar la dona i que , a criteri dels serveis socials bàsics , requereixi atenció immediata. 

CIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉS ::::    
En els casos en què la dona ha d’abandonar el domicili de manera urgent els professionals dels serveis 
socials bàsics valoren, en primer lloc, la possibilitat que la dona vagi al domicili d’un familiar o d’un amic, 
sempre que no representi un perill . Si aquesta via no és possible, es recorre a l’acolliment d’urgència. 

Les derivacions es faran de la manera següent : 
a) Municipis que han aprovat un protocol d’actuació en relació a les dones víctimes de violència de 
gènere, a través de serveis socials bàsics o a través de la policia local . 
b) Municipis que no han aprovat un protocol d’actuació en relació a les dones víctimes de violència de 
gènere -Aiguafreda, Castellcir, Castellterçol, Granera, Sant Quirze Safaja, Vallromanes, sempre a través 
dels serveis socials bàsics. 

El Consell Comarcal informarà als serveis socials bàsics a qui s 'han d'adreçar per concretar l'estada a la casa 
d'acollida.

Els ajuntaments derivants: 
- S’han d’adreçar a la casa d'acollida per via telefònica. Els professionals de la casa d'acollida valoren si el 
perfil és l’adient i confirmen les possibilitats d’obtenir plaça. En cas que pugui ingressar, es pacta el moment 
d’ingrés. 
- Han de formalitzar la demanda per fax o per correu electrònic segons el full de sol·licitud facilitat des de la 
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casa d'acollida, on han de constar: 
Les dades de la dona i, si escau, dels menors al seu càrrec: nom, cognoms, edat, telèfon i adreça. �

Les dades del professional dels serveis socials bàsics que faci la demanda i del que sigui el referent �

de la dona al municipi. 
La data prevista de sortida i les gestions que ha de fer la dona en el període d’estada a la casa . �

Han d’acceptar el full de compromís on s’expliciten les responsabilitats de la casa d'acollida i del �

professional derivant durant el temps d’estada . 
Han d’emetre un informe segons el model facilitat per la casa d'acollida, en un màxim de 24 h �

després d’haver fet la demanda. 

En el cas d'enviament de les dades per correu electrònic, els serveis socials bàsics garantirà un enviament 
segur de les dades.

L’Ajuntament haurà d’assegurar i facilitar que en el moment de l’ingrés la dona pugui cobrir econòmicament 
les despeses excloses del conveni  (medicaments, desplaçaments, bolquers, etc.) 

Els serveis socials bàsics derivants són els responsables de fer el seguiment de la dona, de cercar els 
recursos alternatius que en possibilitin la sortida de la casa d'acollida, i de facilitar els acompanyaments que 
la dona requereixi. 

La casa d'acollida elaborarà una valoració global de la família, segons la situació personal. Aquesta valoració 
es retorna als serveis socials bàsics que estiguin fent el seguiment de la situació . 

TEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADA ::::    
El temps d’estada inicial, que no cal esgotar, és de 15 dies, amb possibilitat de renovació per temps variable. 
El Consell Comarcal es fa càrrec de les despeses fins el 15e dia. A partir del 16e dia, inclòs, se’n fa càrrec 
l’Ajuntament.

El Consell Comarcal informarà als serveis socials bàsics del cost per persona i dia d'estada a la casa 
d'acollida.

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2015 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    10.490,86 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
Ajuntament de Granollers: 1.157,00 € 
Ajuntament de Mollet del Vallès: 1.157,00 € 
Departament de Benestar Social i Família: 8.176.86 € 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    8888....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    CENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADACENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADACENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADACENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADA     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
El servei d’acolliment residencial d’estada limitada i d’assistència supleix temporalment la llar familiar en 
casos puntuals d’urgència (agressió, violència, llançament, esfondrament), quan no es disposa en aquell 
moment de suport familiar ni recursos econòmics propis per resoldre el problema . 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès és titular d’un centre residencial d’estada limitada des de març de 2003. El 
reglament del servei preveu que els altres municipis de la comarca la utilització del Centre, sempre que hi 
hagi disponibilitat de places i amb un acord específic previ , pels altres municipis de la comarca. 

OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU ::::    
Cobrir temporalment les necessitats bàsiques d’allotjament en cas d’urgència social  

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
Les persones i les famílies que, tot i valer-se per elles mateixes les activitats de la vida diària, tenen 
necessitat de caràcter conjuntural de ser allotjades : 

Les persones i les famílies víctimes d’una catàstrofe en el seu habitatge  �

Les persones i les famílies provinents de llançament quan la seva situació és coneguda pels serveis �

socials d’atenció primària 
Les dones soles o amb fills �

Les víctimes de violència familiar sempre que no hi hagi plaça a la CAM i que sigui un problema �

d’allotjament alternatiu 

CIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉS ::::    
Informe proposta dels serveis socials d’atenció primària del municipi d’origen de la persona usuària adreçat a 
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la persona assignada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès , que autoritzarà o denegarà l’ ingrés al Centre . 

En horaris festius i nocturns -a partir de les 20 hores i fins a les 8h-, en el cas de les persones i les famílies 
víctimes d’una catàstrofe en el seu habitatge, la derivació es farà a través del responsable de torn de la 
policia local on es produeixi l’emergència cap al responsable de torn de la policia local de Mollet del Vallès. A 
primera hora del matí del primer dia hàbil després de l’ingrés, els serveis socials del l’ajuntament derivant 
faran arribar l’informe corresponent a la persona assignada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès . 

TEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADATEMPS D’ESTADA ::::    
El temps d’estada, que no cal esgotar, és de 7 dies. 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2015

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    4.538,50 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::    
Fons de solidaritat: 4.538,50 € 

La previsió de l’aportació del fons de solidaritat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la prestació d’aquest 
servei és de 4.538,50 €. 

Nota: Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta addenda els ajuntaments que disposin del recurs de centre 
d’acolliment residencial d’estada limitada en la data de signatura de l’addenda .

ANNEXANNEXANNEXANNEX    9999....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    ENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIESENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIESENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIESENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIES     

ANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTSANTECEDENTS ::::    
A partir de la tasca de l’EAIA de suport i assessorament als diferents serveis implicats en l’atenció a la 
infància (serveis socials, escoles, hospitals, etc.) s’ha vist la necessitat de donar resposta a aquelles famílies 
amb fills que per problemes puntuals i de caràcter transitori (hospitalització, viatge urgent, laborals, etc) no 
poden fer-se’n càrrec. 

Parlem doncs de famílies que no poden comptar amb el suport d’altres membres del nucli familiar o família 
extensa ( avis, tiets, etc.) ni de xarxa social (amics, etc.) propera, que puguin donar-los un cop de mà en la 
cura d’aquests infants. 

Per poder donar resposta a aquesta necessitat, es requereix que altres persones i/o famílies puguin donar el 
seu recolzament desinteressat i altruista, durant una estona, uns dies, o el temps que els infants no poden 
rebre l’atenció adequada per part de la seva família . 

Pensem doncs, que són moltes les situacions per les quals és important el servei de col·laboració entre 
famílies- ENCAIX, ja que a més de prevenir i millorar possibles desatencions familiars, també tracta de 
promoure i fomentar el voluntariat social i el treball comunitari dins dels municipis de la comarca del Vallès 
Oriental. 

OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS ::::    
Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals ::::    
----    Prevenir situacions de negligència i desatenció familiar  
----    Promoure alternatives a les dificultats familiars  
----    Promoure i fomentar les actituds solidàries de la comarca del Vallès Oriental . 

Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics ::::    
----    Donar suport puntual a famílies desafavorides amb fills , sense suport familiar ni xarxa social que necessita 
d’un suport temporal i puntual en la cura dels infants . 
----    Reduir els nivell d’estrès familiar que comporta la criança dels fills per a una família en situació de crisi . 
----    Donar a conèixer a la població en general de l’existència d’altres realitats familiars diferents a les seves . 
----    Canalitzar les inquietuds de solidaritat i voluntariat de la comarca . 
----    Establir una xarxa de suport i d’ajuda mútua . 
----    Identificar les situacions susceptibles de la utilització del servei  
----    Captar, seleccionar i formar possibles persones/famílies disposades en col·laborar. 
----    Donar suport a les persones/famílies col·laboradores durant tot el procés de col·laboració . 
----    Vetllar per la relació que s’estableixi per part de les dues famílies  (biològica i la col·laboradora). 
----    Evitar situacions de risc en l’absència d’adults responsables de la cura dels infants . 

ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A ::::    
----    Infants (0 a 18 anys) i les seves famílies amb manca de suport familiar i xarxa social residents a la comarca 
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del Vallès Oriental. 
----    Persones/famílies disposades a col·laborar i compartir part del seu temps amb un infant que resideixin a la 
comarca del Vallès Oriental 

TIPUS DE COL·LABORACIÓTIPUS DE COL·LABORACIÓTIPUS DE COL·LABORACIÓTIPUS DE COL·LABORACIÓ ::::    
Suport temporalSuport temporalSuport temporalSuport temporal    ::::    Estada d’un/s infants amb una persona/família col·laboradora de forma temporal. ����

Per exemple: hospitalització, un viatge urgent ... 
Acompanyament puntualAcompanyament puntualAcompanyament puntualAcompanyament puntual    ::::    Tenir cura d’un/s infant/s durant unes hores determinades al dia o uns ����

dies concrets a la setmana. Per exemple: desplaçaments a l’escola, per anar al metge, participar en 
alguna activitat extraescolar.... 
Ajuda d’urgènciaAjuda d’urgènciaAjuda d’urgènciaAjuda d’urgència    ::::    Donar una atenció immediata als infants, la família dels quals ha tingut un ����

problema greu imprevist que requereix una resposta ràpida d’ajuda per part d’altres persones. Per 
exemple: mort, ingrés hospitalari ... 

CIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉSCIRCUIT D’ACCÉS ::::    
PersonesPersonesPersonesPersones ////famílies col·laboradoresfamílies col·laboradoresfamílies col·laboradoresfamílies col·laboradores::::    Les persones/famílies col·laboradores són l’eix principal per ����

poder portar a terme el servei de col·laboració entre famílies, ja que a través d’elles és pot fer 
afectiva l’ajuda, el suport a una altre família. 

Les persones/famílies col·laboradores han de fer una sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, manifestant la seva voluntat de col·laborar en el projecte . 

Els tècnics de l’ENCAIX són els encarregats de fer la rebuda, la selecció, suport a les 
persones/famílies disposades en col·laborar i el seguiment durant el procés de col·laboració . 

Famílies biològiques i els infantsFamílies biològiques i els infantsFamílies biològiques i els infantsFamílies biològiques i els infants::::    Són les beneficiàries del servei que seran derivades des dels ����

serveis socials d’atenció primària dels municipis de la comarca, i juntament amb els tècnics de 
l’ENCAIX es valorarà si la família amb els seus fills, són susceptibles de necessitar la col·laboració 
del servei. 

Cal tenir present que el servei està dirigit a les famílies però principalment als infants i per tant la 
tasca de tots els professionals haurà d’anar orientada a detectar les mancances i necessitats . 

Les famílies que es dirigeixin al Consell Comarcal del Vallès Oriental sol·licitant ser beneficiaris del 
servei es derivaran als serveis socials del municipi de la comarca que li correspongui . 

DURADADURADADURADADURADA::::    
De gener a desembre de 2015

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST ::::    20.000,00€    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENTPREVISIÓ DE FINANÇAMENT ::::     
Departament de Benestar Social i Família: 20.000,00 €"

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la despesa a satisfer per l'Ajuntament de Granollers en concepte de quota de 
participació en el Fons de Solidaritat per al finançament dels projectes establerts per a l'any 2015, per 
un import màxim de 4.396,66 €, d'acord amb el detall següent:

Annexos
Fons solidaritat 

ajuntaments Granollers (€)

1. Finançament complementari dels serveis socials de segon nivell 12.465,97 1.850,95
2. Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental - -
3. Borsa de traductors 1.016,03 150,86
4. Programa d'intercanvi de xeringues 3.131,27 464,93
5. Teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere - -
6. Punt de Trobada 51.390,17 -
7. Acolliment d'urgència per a dones/acolliment en casos de violència de gènere i en 
situacions de desprotecció social 2.314,00 1.157,00

8. Centre d'acolliment residencial d'estada limitada 4.538,50 772,92
9. Encaix - servei de col·laboració entre famílies - -

Total: 74.855,94 4.396,66

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Declarar la plurianualitat de la despesa i establir que l'aportació de la quota de participació al 
Fons de solidaritat s'efectuarà en dos pagaments: 

Primer pagament amb càrrec a l'exercici 2015, d'un import de 2.198,33 €, corresponent al 50% 1.
de la quota. 
Segon pagament amb càrrec a l'exercici 2016, d'un import màxim de 2.198,33 €, subjecte a 2.



1109

disponibilitat pressupostària.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'un import de 2.198,33 €, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària H461.23130.46500 del pressupost de despeses de Serveis Socials per l'any 2015, 
corresponent al primer pagament a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la quota de 
participació al Fons de Solidaritat que li correspon satisfer a l'Ajuntament de Granollers en el marc de 
la present addenda (50%). 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar i comprometre la despesa per un import màxim de 2.198,33 €, amb càrrec a 
l'aplicació de despeses H461.23130.46500 de l'exercici 2016, subjecte a disponibilitat pressupostària, 
relativa al segon pagament a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental de la quota de participació  
al Fons de Solidaritat, amb indicació de que el reconeixement de l'obligació s'aprovarà per resolució 
d'alcaldia, un cop el Consell Comarcal aprovi la liquidació dels projectes establerts a l'addenda 
econòmica del 2015.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Comptabilitzar el compromís d'ingrés per un import de 40.699,17 €, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària H461.46505, relatiu a l'aportació que el Consell Comarcal del Vallès Oriental preveu 
aportar a l'Ajuntament de Granollers per la prestació del servei de Punt de Trobada, d'acord amb 
l'annex 6 de l'addenda.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 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 LA FUNDACIÓ HOSPITALCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ HOSPITALCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ HOSPITALCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ HOSPITAL    ----    ASIL DE GRANOLLERSASIL DE GRANOLLERSASIL DE GRANOLLERSASIL DE GRANOLLERS,,,,    PER ALPER ALPER ALPER AL    
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ALBERG DE TRANSEÜNTS PER LDESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ALBERG DE TRANSEÜNTS PER LDESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ALBERG DE TRANSEÜNTS PER LDESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ALBERG DE TRANSEÜNTS PER L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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, amb NIF G08264087, una subvenció nominativa 
per import de 9.150,00 € per al desenvolupament del projecte Alberg de transeünts per a l'any 2014, 
que té per objecte principal el facilitar un lloc per a dormir a persones que es troben de pas a la ciutat i 
que pateixen una situació de precarietat econòmica i social .

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 
l'actuació subvencionada no més tard 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.

En aquest sentit, en data 27 de febrer de 2015, l'entitat beneficiària va sol·licitar una pròrroga no 
superior a 45 dies naturals per poder presentar la justificació de la subvenció, que va ser concedida 
per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió de data 21 d'abril de 2015. 

En data 14 d'abril de 2015, amb número de registre d'entrada 2015006918, la Fundació Hospital - Asil 
de Granollers ha presentat la justificació requerida , que ha estat complementada en data 5 de maig de 
2015, amb número de registre d'entrada 2015009093, a petició del servei gestor.

Vist l'informe tècnic emès al respecte 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 d'atorgament.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
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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.

2. L'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la 
justificació de les subvencions públiques .

3. L'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.

4. Els 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 .

5. El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar per la Junta de Govern Local de 21 d'octubre 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 nominativa atorgada a la Fundació Hospital - Asil de 
Granollers, amb NIF G08264087, per acord de la Junta de Govern Local de data 21 d'octubre de 2014, 
per a l'any 2014, en els termes que s'indiquen a continuació:

ActuacióActuacióActuacióActuació Cost actuacióCost actuacióCost actuacióCost actuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat %%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

   Alberg de transeünts 2014 9.160,74 € 9.150,00 € 9.253,50 € 99,88%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar el present 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
 

TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DEL CLUB ATLÈTIC DEL VALLÈS PER A LFAVOR DEL CLUB ATLÈTIC DEL VALLÈS PER A LFAVOR DEL CLUB ATLÈTIC DEL VALLÈS PER A LFAVOR DEL CLUB ATLÈTIC DEL VALLÈS PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Club Atlètic del Vallès, per un import de 8.500,00€ destinada a l'activitat ordinària del club.

En data 2 de març de 2015 amb número de registre d'entrada 2015/3887, el senyor Felipe García, en 
representació de l'entitat Club Atlètic del Vallès, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal:

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

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 28 de maig de 2015 pel cap del Servei d'Esports, indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport 
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i 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. Declarar d'urgència la proposta. 

SEGON. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club Atlètic del Vallès amb NIF 
G-60544657, per un import de 8.500,00€ destinada a l’activitat ordinària del club amb un pressupost 
de despesa de 88.000,00.€ el que representa un finançament del 9,65 % del cost de l’activitat, d'acord 
amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció     
L'objecte d'aquesta subvenció és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
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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 2 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  88.000,00 € corresponents a : 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
DespesesDespesesDespesesDespeses IngressosIngressosIngressosIngressos

Compra de materials 18.000,00 Subvenció 8.000,00
Arbitratges 16.000,00 Venda d'entrades 1.000,00
Transports 34.000,00 Patrocinadors 1.000,00
Fitxes federatives 20.000,00 Inscripcions 70.000,00

Socis 1.000,00
Loteria 4.000,00
Torneig 2.000,00
Beques 1.000,00

Total 88.000,00 Total 88.000,00

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l 'Ajuntament de Granollers destinada a l 'activitat ordinària del club és de 8.500,00 
€, el que representa un finançament del  9,65 % del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l'Ajuntament de Granollers. 

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

Utilització instal·lacions esportives
156.450,00 €

SisèSisèSisèSisè....    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària

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

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

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

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

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

que financin l'activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l'aplicació donada a la subvenció.
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la �
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finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control . 
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents �

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

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

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

El logotip de l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipògraf`fics a aprovats que seran �

facilitats a l'entitat pel servei municipal corresponent .

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del  100 %.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat. 
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de 
8.500,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 8.500,00€ amb càrrec 
a la partida H421.34150 48415 del vigent pressupost.

QUART. Indicar a l'entitat Club Atlètic del Vallès que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes del 
conveni de col·laboració serà el cap del Servei d'Esports.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l'entitat Club Atlètic del Vallès i a l 'Àrea Econòmica.

SISÈ.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 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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