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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     23232323    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        9999    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

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Aroa Ortego i Cobos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Andrea Canelo Matito
Sr. Francesc Aragón Sánchez (Interventor general)

L'Alcalde agraeix als regidors presents que finalitzen el seu mandat la seva dedicació , esforç i treball.

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

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

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

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA OFICINA DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA OFICINA DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA OFICINA DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA OFICINA DE    
SUPORT A LA INICIATIVA CULTURALSUPORT A LA INICIATIVA CULTURALSUPORT A LA INICIATIVA CULTURALSUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL    ((((OSICOSICOSICOSIC)))),,,,        DEPARTAMENT DE CULTURA DEDEPARTAMENT DE CULTURA DEDEPARTAMENT DE CULTURA DEDEPARTAMENT DE CULTURA DE    
GENERALITAT DE CATALUNYA AL PROJECTE DGENERALITAT DE CATALUNYA AL PROJECTE DGENERALITAT DE CATALUNYA AL PROJECTE DGENERALITAT DE CATALUNYA AL PROJECTE D''''ELABORACIÓ D’INSTRUMENTS DEELABORACIÓ D’INSTRUMENTS DEELABORACIÓ D’INSTRUMENTS DEELABORACIÓ D’INSTRUMENTS DE    
DESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL VIUDA SAUQUETDESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL VIUDA SAUQUETDESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL VIUDA SAUQUETDESCRIPCIÓ DEL FONS DOCUMENTAL VIUDA SAUQUET

En data 14 d'abril de 2015 la Junta de Govern Local va acordar acollir-se a la convocatòria  per a la 
concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2015, promoguda per l'Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
segons la resolució CLT/612/2015, de 27 de març.

L’Arxiu Municipal va presentar la sol·licitud ““““per a l’elaboració d’instruments de descripció del  Fonsper a l’elaboració d’instruments de descripció del  Fonsper a l’elaboració d’instruments de descripció del  Fonsper a l’elaboració d’instruments de descripció del  Fons    
Documental Viuda SauquetDocumental Viuda SauquetDocumental Viuda SauquetDocumental Viuda Sauquet ””””.... Amb un pressupost total de 15.050€  se sol·licità un ajut de 7.525€.

En data 2 de juny de 2015 s'ha publicat l'acord de la proposta provisional de concessió d'ajuts de la 
línia de subvencions per a l'elaboració d'instruments de descripció de fons documentals que formin 
part del patrimoni documental de Catalunya i que estiguin custodiats en arxius .

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

PRIMER: Acceptar l'ajut econòmic de 7.525€ atorgat per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC), del Departament de Cultura, per el “Projecte per a l’elaboració d’instruments de descripció del 
Fons Documental Viuda Sauquet, que porta a terme l’Arxiu Municipal, amb càrrec a la partida d'ingrés 
2015/ H112.45015 Generalitat Fons Documentals.

SEGON: Notificar aquesta resolució al Departament de Cultura de la Generalitat i al Servei de 
Comptabilitat 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER L''''OFICINA DEOFICINA DEOFICINA DEOFICINA DE    
SUPORT A LA INICIATIVA CULTURALSUPORT A LA INICIATIVA CULTURALSUPORT A LA INICIATIVA CULTURALSUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL    ((((OSICOSICOSICOSIC)))),,,,        DEPARTAMENT DE CULTURA DE LADEPARTAMENT DE CULTURA DE LADEPARTAMENT DE CULTURA DE LADEPARTAMENT DE CULTURA DE LA    
GENERALITAT DE CATALUNYA AL PROJECTE DE DISSENY I DGENERALITAT DE CATALUNYA AL PROJECTE DE DISSENY I DGENERALITAT DE CATALUNYA AL PROJECTE DE DISSENY I DGENERALITAT DE CATALUNYA AL PROJECTE DE DISSENY I D''''IMPLANTACIÓ DIMPLANTACIÓ DIMPLANTACIÓ DIMPLANTACIÓ D''''UN SISTEMAUN SISTEMAUN SISTEMAUN SISTEMA    
DE GESTIÓ DE DOCUMENTS DE LA DIRECCIÓ DE BENESTAR SOCIALDE GESTIÓ DE DOCUMENTS DE LA DIRECCIÓ DE BENESTAR SOCIALDE GESTIÓ DE DOCUMENTS DE LA DIRECCIÓ DE BENESTAR SOCIALDE GESTIÓ DE DOCUMENTS DE LA DIRECCIÓ DE BENESTAR SOCIAL

En data 14 d'abril de 2015 la Junta de Govern Local va acordar acollir-se a la convocatòria  per a la 
concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural per a l'any 2015, promoguda per l'Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
segons la resolució CLT/612/2015, de 27 de març.

L’Arxiu Municipal va presentar la sol·licitud ““““projecte de disseny i dprojecte de disseny i dprojecte de disseny i dprojecte de disseny i d''''implantació dimplantació dimplantació dimplantació d''''un Sistema deun Sistema deun Sistema deun Sistema de    
Gestió de Documents de la Direcció de Benestar SocialGestió de Documents de la Direcció de Benestar SocialGestió de Documents de la Direcció de Benestar SocialGestió de Documents de la Direcció de Benestar Social””””.... Amb un pressupost total de 16.000€  se 
sol·licità un ajut de 8.000€.

En data 2 de juny de 2015 s'ha publicat l'acord de la proposta provisional de concessió d'ajuts de la 
línia de subvencions per a disseny i implantació d'un sistema de gestió de documents en arxius 
d'entitats locals i universitats públiques .

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

PRIMER: Acceptar l'ajut econòmic de 8.000€ atorgat per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC), del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pel "Projecte de disseny i 
d'implantació d'un Sistema de Gestió de Documents de la Direcció de Benestar Social, que porta a 
terme l’Arxiu Municipal, amb càrrec a la partida d'ingrés 2015/ H112.45015 Generalitat Fons 
Documentals.

SEGON:Notificar aquesta resolució al Departament de Cultura de la Generalitat i al Servei de 
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Comptabilitat 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE    
LLLL''''ASSAIGASSAIGASSAIGASSAIG----CATÀLEG FRACASSARTCATÀLEG FRACASSARTCATÀLEG FRACASSARTCATÀLEG FRACASSART ::::    LA NOLA NOLA NOLA NO----MORT DE LMORT DE LMORT DE LMORT DE L ''''ARTARTARTART,,,,    

1. El Museu de Granollers ha editat el assaig-catàleg Fracassart: la no-mort de l'art, amb text de 
Carles Hac Mor i amb imatges de Vicenç Viaplana amb el suport d'una subvenció de la Generalitat de 
Catalunya.

Descripció de la publicació:  4+4 tintes i vernís, portada cartolina mate de 300grs, tapa tova, llom pla, 
enquadernació arràfica, guardes plastificat brillo. Format del catàleg 21 x 15 cm. Número de pàgines 
48. Tiratge de 500 unitats.

Carles Hac Mor, escriptor, ens proposa en aquest assaig / catàleg reflexionar sobre el món de l'art a 
través d'uns textos que, certs o no, el porten a concloure que: “El Fracassart és un moviment continu 
artístic que, malgrat no fer cap proselitisme, cada dia guanya més adeptes, tot i que aquests mai no 
són vistos ni sentits per ningú, perquè com que l'únic que pretenen és fracassar es mouen en 
l'anonimat clandestí més absolut.”

2. El cost total de l'assaig/catàleg, que inclou: l'elaboració textos, selecció imatges, disseny 
(maquetatge), feines correcció de català i galerades, i impressió i enquadernació, ha suposat un cost 
de 4.818,80 € més 192,75 € del 4% IVA amb un cost total de 5555....011011011011,,,,55555555 euros.

3. Les despeses d’emmagatzematge estant amortitzades, ja que, el magatzem es troba dins l'espai del 
propi museu. No hi ha despeses de venda, donat que, aquesta feina està inclosa en les feines de 
vigilància / atenció del públic.

4. El preu per unitat és de 10,02 euros; i es fixa el preu de venda al públic del catàleg en    10101010,,,,00000000    €€€€ amb 
l'IVA inclòs. Realitzem un arrodoniment a la baixa de 0,02 €.

5. Detall dels proveïdors:

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

7. Per tal de poder efectuar la venda de dita publicació es necessari incorporar-la com a preu públic a 
l'ordenança general reguladora dels preus públics (Epígraf 7. Publicacions de l'Ajuntament de 
Granollers - Altres publicacions Museu).

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

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

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

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

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

IV. Art. 3 i 12 de les Normes reguladores de Preus Públics, aprovades per la Junta de Govern Local 
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del 23 de desembre de 2014, quant a la quantia i establiment i fixació dels preus públics .

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

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

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

Fracassart: la no-mort de l'art.                                              10,00 €

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Fixar l'import de venda d'aquesta publicació de l'Ajuntament de Granollers en la quantitat de 
10,00 €, amb el IVA 4% inclòs, per l'assaig-catàleg Fracassart: la no-mort de l'art.  

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....6666////2015201520152015    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

En les dates i amb el número de registre d'entrada al registre de factures que s'indiquen en la relació 
annexa a aquest acord, les persones físiques i/o jurídiques que igualment es citen en la relació annexa 
a aquest acord han presentat les factures amb els números i pels conceptes que figuren a la relació 
annexa a aquest acord.    

La Intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses 
d'exercicis anteriors a 2015 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el 
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb 
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ 
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari 
de l'obligació. 

Consten a l'expedient administratiu els informes emesos pels diferents responsables dels serveis 
municipals en els que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha estat reconeguda 
en l’exercici en què s’ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment 
legalment establert i en els que queda acreditat que l'objecte de la factura ha estat efectivament 
realitzat a plena satisfacció del servei municipal . 

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici 2015, d'acord amb els 
documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

Vist l'informe d'Intervenció de data 5 de juny de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article. 60.2. del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
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sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals en matèria de 
pressupostos, correspon al President de l'entitat local el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que hi hagi dotació pressupostària.

Article 21 de les bases d'execució del pressupost per al 2014, en els seus apartats 3 i 4, on es regulen 
el procediment bàsic i la competència de la Junta de Govern Local en el cas d'existir crèdit 
pressupostari.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen a la relació que 
s'adjunta a continuació, sobre les quals existeixen incompliments essencials de tramitació :

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA MOTIU INCOMPLIMENT
GUSTAURIA S.C.C.L. 275 2.852,85 H461.23112.22105 No hi havia contracte subscrit

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 178,63 H430.33000.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 49,32 H419.32410.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 54,60 H413.32005.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 141,29 H416.32910.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 57,93 H417.32810.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 40,71 H418.32311.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 619,76 H412.32310.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 296,00 H422.34200.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 57,47 H422.34210.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 54,60 H441.33721.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 693,48 H314.92040.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 37,33 H241.32720.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 83,32 H311.16901.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS, S.L.L. C15106 37,33 H460.23101.21300
No hi havia crèdit suficient a 
la disposició

ARGEST, SERVEIS INTEGRALS PER 
LA CULTURA, S.L.

000449 654,31 H432.33441.22699 No hi havia contracte subscrit

ARGEST, SERVEIS INTEGRALS PER 
LA CULTURA, S.L.

000450 38,12 H462.23140.22609 No hi havia contracte subscrit

ARGEST, SERVEIS INTEGRALS PER 
LA CULTURA, S.L.

000451 114,35 H462.23140.22609 No hi havia contracte subscrit

DOBLE VIA S.C.C.L. 328 561,60 H431.33820.22609
Factura presentada fora de 
termini

MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, 
SL

A/1266 85,67 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, 
SL

A/1292 204,50 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, 
SL

A/1293 96,20 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, 
SL

A/1306 53,31 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit
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MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, 
SL

A/1309 100,61 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, 
SL

A/1333 60,50 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, 
SL

A/1332 297,56 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

DIMAS EMPRESA D'INSERCIÓ 
SOCIAL, SL

442/2014 60,50 H121.92050.22699 Error tramitació factura

ESCOLA PIA 014/2014 290,40 H420.34000.22609 Error tramitació factura

ESCOLA PIA 013/2014 399,30 H420.34000.22609 Error tramitació factura

COMERCIAL A.TRULLAS SA F201404391 202,55 H420.34000.22609 Error tramitació factura

RAÚL ANDRÉS LIZANA ZAMUDIO 25/15 220,00 H403.23180.22799 No hi havia contracte subscrit

EDUCACIÓ PER A L'ACCIÓ CRÍTICA 12039 1.685,00 H452.31130.22799 Factura extraviada

T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A. F2015-9370293624 14.017,72 H260.92020.21601 No hi havia contracte subscrit

ASSOCIACIÓ DONA I DRETS 01/15 1.995,00 H403.23180.22799 No hi havia contracte subscrit

26.391,82

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 6/2015) amb càrrec a les partides del Pressupost  2015 de l'Ajuntament de Granollers que 
igualment s'indiquen a la relació annexa. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que 
consta a la relació annexa a aquest acord (núm. 6/2015). 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

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

7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA CONCERTACIÓ DEL RECURS TÈCNICPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA CONCERTACIÓ DEL RECURS TÈCNICPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA CONCERTACIÓ DEL RECURS TÈCNICPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA CONCERTACIÓ DEL RECURS TÈCNIC     """"PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    
DE GOVERN OBERT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LDE GOVERN OBERT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LDE GOVERN OBERT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LDE GOVERN OBERT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS""""    
ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE    
LLLL''''ANYANYANYANY    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

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 
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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 13 de gener de 2015, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, va aprovar la 
sol·licitud del recurs tècnic consistent en a l'assistència tècnica del "Projecte de Govern Obert i 
Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers", el qual no comporta cap despesa econòmica 
per a l'Ajuntament de Granollers.

En data 1 de juny de 2015, i amb número de registre d'entrades 12342, El Servei de Polítiques d'Acció 
Comunitària i Participació, de la Diputació de Barcelona, ha notificat a l'Ajuntament de Granollers, 
l'atorgament de l'esmentat recurs tècnic.

Atès l'informe del Coordinador Tècnic de Centres Cívics, de data 2 de juny de 2015, favorable a 
acceptar l'esmentat recurs tècnic.

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.

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", consistent en a l'assistència 
tècnica del "Projecte de Govern Obert i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers", el qual 
no comporta cap despesa econòmica per a l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb el que consta en 
l'informe tècnic que s'annexa a l'expedient, i de conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments 
de drets invocats.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8888).-).-).-).-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 
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
04632 125 3 13A 2 Feliciana Fuste Caballero Juana Correa Fuste 52150789Z Filla

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
04632 125 3 13A 2 Juana Correa Fuste 52150789Z Filla

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
52150789Z Juana Correa Fuste 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656    €€€€

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. 
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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 
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

 
9999).-).-).-).-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 ISABEL SERRANO ÁLVAREZFAVOR DE LA SENYORA ISABEL SERRANO ÁLVAREZFAVOR DE LA SENYORA ISABEL SERRANO ÁLVAREZFAVOR DE LA SENYORA ISABEL SERRANO ÁLVAREZ

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, la següent interessada 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
01544 322 3 3 4 Manuel Serrano Prieto Isabel Serrano Alvarez 30414977F Filla

S'ha comprovat que la taxa dels drets de conservació següent del padró fiscal de l'exercici 2014, 
aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2014, es troba pendent de 
pagament:

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis TitularTitularTitularTitular NIFNIFNIFNIF RebutRebutRebutRebut ImportImportImportImport
01544 322 3 3 4 Manuel Serrrano Prieto 29880108A 4771656 12,30 €

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 
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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'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos. I l'epígraf 4t. Drets de 
conservació.

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 dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
01544 322 3 3 4 Manuel Serrano Prieto Isabel Serrano Alvarez 30414977F Filla

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar les següents liquidacions de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, l'epígraf 6è. per l'expedició del títol, i 
l'epígraf 4t. Drets de conservació de l'exercici 2014:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Drets conservacióDrets conservacióDrets conservacióDrets conservació Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
30414977F Isabel Serrano Alvarez 49,28 31,35 € 12,30 € 92929292,,,,93939393

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Revocar la taxa dels drets de conservació del padró fiscal de l'exercici 2014, del nínxol 
referència 01544 (liquidació núm. 4771656), d'import 12,30 euros,  atès que es va liquidar a nom del 
titular difunt i es troba pendent de pagament.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada 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 2a/3a), la unitat fiscal 
detallada en el punt primer de la part dispositiva d'aquest acord. 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- 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 ).).).).

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Isabel Serrano Alvarez.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- 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 . 

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-    Contra els apartats segon, tercer i quart 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.
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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''''ORDENACIÓ DELS NOMS AORDENACIÓ DELS NOMS AORDENACIÓ DELS NOMS AORDENACIÓ DELS NOMS A    10101010    ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTATESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTATESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTATESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT,,,,    
QUE NO COMPORTEN MODIFICACIONS NI INCORPORACIONS DQUE NO COMPORTEN MODIFICACIONS NI INCORPORACIONS DQUE NO COMPORTEN MODIFICACIONS NI INCORPORACIONS DQUE NO COMPORTEN MODIFICACIONS NI INCORPORACIONS D''''ADRECES POSTALSADRECES POSTALSADRECES POSTALSADRECES POSTALS    
DDDD''''EDIFICIS PÚBLICS I PRIVATSEDIFICIS PÚBLICS I PRIVATSEDIFICIS PÚBLICS I PRIVATSEDIFICIS PÚBLICS I PRIVATS ,,,,        

La Comissió Tècnica de  Nomenclator,  en reunió de data 16 de juny de 2014, va acordar realitzar 
proposta de noms a 10 espais públics de la ciutat que no han de ternir adreces postals .

Els espais i noms proposats són els següents:

1111----    Jardins de can GibertJardins de can GibertJardins de can GibertJardins de can Gibert ....    

(Espai de nova urbanització al final del c. de l’Enginyer)

En record de la casa i la serradora Gibert, d'en Marià Gibert i Garriga, situada al carrer de Tetuan, 
que va ser bombardejada el 24 de gener de 1939, per l'aviació nacional i que mai més es va tornar 
a reconstruir.

2222----    JardinsJardinsJardinsJardins de can Guitartde can Guitartde can Guitartde can Guitart ....    

(Espais interiors dels pisos del c . València, entre c. Ponent i c. Rafael de Casanova)

En record de la fàbrica tèxtil d'Antoni Guitart i Guitart, situada al carrer de Ponent i que va ser 
enderrocada en els anys 70.

3333----    JardinsJardinsJardinsJardins de Gabriela Mistralde Gabriela Mistralde Gabriela Mistralde Gabriela Mistral ....

(Jardins del c. Xile entre c. Camprodon i c. Argentina)

En honor a la poetessa, i pedagoga xilena Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, 
coneguda com a Gabriela Mistral, nascuda a Vicuña (Xile) el 1889 i que va morir a Nova York el 
1957. Fou la primera dona llatinoamericana en rebre el premi Nobel de literatura , el 1945.

4444----    Jardins del BM GranollersJardins del BM GranollersJardins del BM GranollersJardins del BM Granollers ....

(Plaça de la cantonada del c. Enginyer amb c. Girona)

En motiu de la celebració del 70è. aniversari del Club Balonmano Granollers. Club que es va fundar 
el 1944, que ha jugat en diferents espais, com la pista del carrer de Tetuan, el Pavelló Municipal 
d'Esports o el Palau Municipal d'Esports i que ha conquerit nombrosos títols esportius nacionals i 
internacionals. És el bressol de l'handbol català.

5555----    Jardins d’Enrica RocaJardins d’Enrica RocaJardins d’Enrica RocaJardins d’Enrica Roca ....    

(Espais i jardins al voltant del Centre Cultural del c . Joan Camps entre c. Roger de Flor i c. Pius XII)

En record de la granollerina Enrica Roca i Florensa, 1921-2000. Dona compromesa en la lluita per 
la llibertat, tant des del vessant polític, com social i cultural. Vinculada a associacions com Dones 
de Granollers, l'Ateneu Cultural, l'Associació de Gent Gran o l'Associació de Veïns Sota el Camí 
Ral. 

6666----    Jardins d’en ClavéJardins d’en ClavéJardins d’en ClavéJardins d’en Clavé ....

(Espai de l'entorn del monument a Anselm Clavé, al c. Vinyamata cant. c. Girona)

En honor al compositor, director musical i impulsor de les societats corals a Catalunya el barceloní 
Josep Anselm Clavé i Camps, 1824-1874. 

El 22 de maig de 1966 s'inaugura el monument a Clavé davant del Casino, i es retira un bust, que 
havia estat col·locat el 1954, dins del Parc de l'Estació i que es conserva a la Societat Amics de la 
Unió.

7777----    Jardins dJardins dJardins dJardins d ''''Antoni JonchAntoni JonchAntoni JonchAntoni Jonch ....    

(Jardins del carrer Palaudàries, darrera el museu La Tela)

En record del granollerí, fill predilecte Antoni Jonch i Cuspinera, 1916-1992. Destacà com a home 
de ciència i de cultura, en els camps de la zoologia, l'ecologia i la museística. President de 
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l'Agrupació Excursionista, director del Zoo de Barcelona i conservador i director del Museu de 
Granollers.

8888----    Jardins de Can ComasJardins de Can ComasJardins de Can ComasJardins de Can Comas ....    

(Zones interiors dels edificis de Can Comas, entre els carrers Sant Jaume, Fontanella i Príncep de 
Viana)

En record de la fàbrica tèxtil de can Comas, del carrer de Sant Jaume construïda el 1899 i propietat 
de Bonaventura i Isidre Comas i que va ser enderrocada en la primera dècada del s. XXI.

9999----    Placeta de Salvador CasanovaPlaceta de Salvador CasanovaPlaceta de Salvador CasanovaPlaceta de Salvador Casanova

(espai entre els c. Anníbal, Sant Jaume i Príncep de Viana)

En record de Salvador Casanova i Grané, nascut a Badalona el 1918, establert a Granollers, on va 
morir el 1982. Fou un polític i activista catalanista. Impulsor de l'Assemblea de Catalunya a 
Granollers i al Vallès Oriental. A les eleccions de 1977 encapçalà la Candidatura d'Unitat Popular 
pel socialisme.

Tenia un taller de fuster modelista al carrer de Sant Jaume.

10101010----    Plaça de can TrullàsPlaça de can TrullàsPlaça de can TrullàsPlaça de can Trullàs

(a la cantonada del carrer Sant Josep i Sant Jaume)

En record de la indústria metal·lúrgica de can Trullàs, propietat de Jacint i Josep Trullàs, situada en el 
carrer de Sant Jaume, cantonada carrer de Sant Josep. Va funcionar des dels anys 10 del s. XX.

La plaça de can Trullàs va ser inaugurada el 19 de febrer del 2000.

Durant el període d’informació pública  de la proposta en la el e-tauler d’aquest Ajuntament, (del 10 
d'octubre al 27 d'octubre de 2014)  no s’han formulat al·legacions.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 8 i ss del Reglament de Nomenclàtor de Granollers, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 7 
de març de 1995 i modificat pel Ple de data 26 de març de 2013 - BOP 01/07/2013

"ArticleArticleArticleArticle     8888    – Inici de l'expedient
L'expedient s'iniciarà a partir d'una proposta de denominació de la via pública, que
podrà ser:
- D'ofici: Comissió de Nomenclàtor, grups municipals, tècnics municipals, etc.
- A iniciativa privada: Associacions o entitats cíviques inscrites en el registre municipal d'entitats, 
col·lectius de ciutadans, i qualsevol membre de la ciutadania en general.
ArticleArticleArticleArticle     9999    – Informe de la Comissió
1) La Comissió de Nomenclàtor emetrà, un cop estudiat l'expedient i basant-se en els criteris que 
marca aquest Reglament, el seu informe que pot ser favorable o desfavorable.
2) Si l'informe és desfavorable, es resoldrà l'expedient seguint allò que disposa l'article 13.2.
3) En cas que l'informe sigui favorable, la mateixa Comissió preparà la proposta de resolució per a la 
seva aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local . "

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Aprovar els noms que dels espais públics que es relacionen i que no comporten 
modificacions ni incorporacions d'adreces postals d'edificis públics i privats,   d'acord amb la proposta 
realitzada per la Comissió de Nomenclator:

1111----    Jardins de can GibertJardins de can GibertJardins de can GibertJardins de can Gibert ....    

(Espai de nova urbanització al final del c. de l’Enginyer)

En record de la casa i la serradora Gibert, d'en Marià Gibert i Garriga, situada al carrer de Tetuan, 
que va ser bombardejada el 24 de gener de 1939, per l'aviació nacional i que mai més es va tornar 
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a reconstruir.

2222----    JardinsJardinsJardinsJardins de can Guitartde can Guitartde can Guitartde can Guitart ....    

(Espais interiors dels pisos del c . València, entre c. Ponent i c. Rafael de Casanova)

En record de la fàbrica tèxtil d'Antoni Guitart i Guitart, situada al carrer de Ponent i que va ser 
enderrocada en els anys 70.

3333----    JardinsJardinsJardinsJardins de Gabriela Mistralde Gabriela Mistralde Gabriela Mistralde Gabriela Mistral ....

(Jardins del c. Xile entre c. Camprodon i c. Argentina)

En honor a la poetessa, i pedagoga xilena Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, 
coneguda com a Gabriela Mistral, nascuda a Vicuña (Xile) el 1889 i que va morir a Nova York el 
1957. Fou la primera dona llatinoamericana en rebre el premi Nobel de literatura , el 1945.

4444----    Jardins del BM GranollersJardins del BM GranollersJardins del BM GranollersJardins del BM Granollers ....

(Plaça de la cantonada del c. Enginyer amb c. Girona)

En motiu de la celebració del 70è. aniversari del Club Balonmano Granollers. Club que es va fundar 
el 1944, que ha jugat en diferents espais, com la pista del carrer de Tetuan, el Pavelló Municipal 
d'Esports o el Palau Municipal d'Esports i que ha conquerit nombrosos títols esportius nacionals i 
internacionals. És el bressol de l'handbol català.

5555----    Jardins d’Enrica RocaJardins d’Enrica RocaJardins d’Enrica RocaJardins d’Enrica Roca ....    

(Espais i jardins al voltant del Centre Cultural del c . Joan Camps entre c. Roger de Flor i c. Pius XII)

En record de la granollerina Enrica Roca i Florensa, 1921-2000. Dona compromesa en la lluita per 
la llibertat, tant des del vessant polític, com social i cultural. Vinculada a associacions com Dones 
de Granollers, l'Ateneu Cultural, l'Associació de Gent Gran o l'Associació de Veïns Sota el Camí 
Ral. 

6666----    Jardins d’en ClavéJardins d’en ClavéJardins d’en ClavéJardins d’en Clavé ....

(Espai de l'entorn del monument a Anselm Clavé, al c. Vinyamata cant. c. Girona)

En honor al compositor, director musical i impulsor de les societats corals a Catalunya el barceloní 
Josep Anselm Clavé i Camps, 1824-1874. 

El 22 de maig de 1966 s'inaugura el monument a Clavé davant del Casino, i es retira un bust, que 
havia estat col·locat el 1954, dins del Parc de l'Estació i que es conserva a la Societat Amics de la 
Unió.

7777----    Jardins dJardins dJardins dJardins d ''''Antoni JonchAntoni JonchAntoni JonchAntoni Jonch ....    

(Jardins del carrer Palaudàries, darrera el museu La Tela)

En record del granollerí, fill predilecte Antoni Jonch i Cuspinera, 1916-1992. Destacà com a home 
de ciència i de cultura, en els camps de la zoologia, l'ecologia i la museística. President de 
l'Agrupació Excursionista, director del Zoo de Barcelona i conservador i director del Museu de 
Granollers.

8888----    Jardins de Can ComasJardins de Can ComasJardins de Can ComasJardins de Can Comas ....    

(Zones interiors dels edificis de Can Comas, entre els carrers Sant Jaume, Fontanella i Príncep de 
Viana)

En record de la fàbrica tèxtil de can Comas, del carrer de Sant Jaume construïda el 1899 i propietat 
de Bonaventura i Isidre Comas i que va ser enderrocada en la primera dècada del s. XXI.

9999----    Placeta de Salvador CasanovaPlaceta de Salvador CasanovaPlaceta de Salvador CasanovaPlaceta de Salvador Casanova

(espai entre els c. Anníbal, Sant Jaume i Príncep de Viana)

En record de Salvador Casanova i Grané, nascut a Badalona el 1918, establert a Granollers, on va 
morir el 1982. Fou un polític i activista catalanista. Impulsor de l'Assemblea de Catalunya a 
Granollers i al Vallès Oriental. A les eleccions de 1977 encapçalà la Candidatura d'Unitat Popular 
pel socialisme.

Tenia un taller de fuster modelista al carrer de Sant Jaume.

10101010----    Plaça de can TrullàsPlaça de can TrullàsPlaça de can TrullàsPlaça de can Trullàs
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(a la cantonada del carrer Sant Josep i Sant Jaume)

En record de la indústria metal·lúrgica de can Trullàs, propietat de Jacint i Josep Trullàs, situada en 
el carrer de Sant Jaume, cantonada carrer de Sant Josep. Va funcionar des dels anys 10 del s. XX.

La plaça de can Trullàs va ser inaugurada el 19 de febrer del 2000.

SegonSegonSegonSegon....-   Notificar aquest acord als integrants de la Comissió de Nomenclàtor .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A REGULARITZAR EL CÀNON CORRESPONENT A LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A REGULARITZAR EL CÀNON CORRESPONENT A LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A REGULARITZAR EL CÀNON CORRESPONENT A LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A REGULARITZAR EL CÀNON CORRESPONENT A LA CONCESSIÓ    
MUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL D''''APARCAMENT SOTERRAT DEL CARRER DE COLOMAPARCAMENT SOTERRAT DEL CARRER DE COLOMAPARCAMENT SOTERRAT DEL CARRER DE COLOMAPARCAMENT SOTERRAT DEL CARRER DE COLOM,,,,    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    21212121    AMB ELAMB ELAMB ELAMB EL    
CARRER DE CALDERON DE LA BARCACARRER DE CALDERON DE LA BARCACARRER DE CALDERON DE LA BARCACARRER DE CALDERON DE LA BARCA ,,,,    ADJUDICAT A COMERCIAL BERLIN SLADJUDICAT A COMERCIAL BERLIN SLADJUDICAT A COMERCIAL BERLIN SLADJUDICAT A COMERCIAL BERLIN SL ....

Per acord de Ple de data 22 de juny de 2004, es va adjudicar a Comercial Berlin SL,  la concessió 
administrativa  del servei públic local d'aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl del carrer 
Calderon de La Barca, que inclou la redacció del projecte executiu, la construcció i posterior 
explotació del servei,

L'aparcament soterrat ubicat al C/Colom 21 amb C/ Calderón de la Barca de Granollers va entrar en 
funcionament l’1 de setembre de 2007

La clàusula 26 dels Plecs de condicions que regula aquesta concessió estableix que  l'Ajuntament ha 
de percebre un cànon anual, que es veurà incrementat cada exercici d'acord amb l'evolució de l'IPC. 

Els cànons liquidats fins a la data han estat :

CÀNON 
ANY

PERÍOD
E Nº

DATES PERÍODE PERÍODE IPC IPC(%) IMPORT

2008 1 1 SET’07 – 1 SET 
‘08

6.000,00 €

2009 2 2 SET’08 – 1 SET 
‘09

SET’07-SET’08 4,5 6.270,00 €

2010 3 2 SET’09 – 1 SET 
‘10

OCT’08 – SET’09 -0,9 6.213,57 €

2011 4 2 SET’10 - 1 SET ‘11 OCT’09 – SET ‘10 1,7 6.319,20 €

El  darrer cànon liquidat a Comercial Berlin S.L correspon al període setembre 2010 a setembre 2011 
per un import de 6.319,20 €, segons l'acord de Junta de Govern de 27 de desembre de 2010.

S'han de regularitzar els cànons anual corresponents, d'acord amb la clàusula 26 dels plecs a partir 
del 6è any es produeix un salt en el cànon passant a una base de 9.000 € incrementada en la variació 
que hagi sofert l’IPC des de l’inici , així doncs, els cànons que resten pendents de liquidar són:

CÀNON 
ANY

PERÍO
DE Nº

DATES PERÍODE PERÍODE IPC IPC(%) IMPORT

2012 5 2 SET’11 – 1 SET 
‘12

OCT ’10 – SET’11 2,4   6.470,86 €

2013 6 2 SET’12 – 1 SET 
‘13

SET ’07 - -SET’12 14,2 10.278,00 €

2014 7 2 SET’13 – 1 SET 
‘14

OCT’12 – SET’13 -0,5 10.226,61 €

2015 8 2 SET’14 - 1 SET ‘15 OCT’13 – SET ‘14 -0,2 10.206,16 €
TOTAL 37.181,63 €
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L'ingrès s'ha d'imputar a la partida pressupostària H315.55009.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 26 dels Plecs de condicions reguladors de l'adjudicació d'una concessió administrativa per a la 
redacció del projecte executiu, construcció i subsegüent explotació d'un aparcament subterrani per a 
vehicles en el subsòl del carrer de Calderón de la Barca, aprovats per acord de Ple de 23 de març de 
2004.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer----    Aprovar els cànons corresponents als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015, de la concessió 
municipal d'aparcament soterrat del carrer Colom, 21 amb Calderón de la Barca, adjudicat a l'empresa 
Comercial Berlin SL, amb CIF B58468844:

CÀNON 
ANY

PERÍO
DE Nº

DATES PERÍODE PERÍODE IPC IPC(%) IMPORT

2012 5 2 SET’11 – 1 SET 
‘12

OCT ’10 – SET’11 2,4   6.470,86 €

2013 6 2 SET’12 – 1 SET 
‘13

SET ’07 - -SET’12 14,2 10.278,00 €

2014 7 2 SET’13 – 1 SET 
‘14

OCT’12 – SET’13 -0,5 10.226,61 €

2015 8 2 SET’14 - 1 SET ‘15 OCT’13 – SET ‘14 -0,2 10.206,16 €
TOTAL 37.181,63 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL CÀNON CORRESPONENT A LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL CÀNON CORRESPONENT A LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL CÀNON CORRESPONENT A LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL CÀNON CORRESPONENT A LA CONCESSIÓ    
MUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL D''''APARCAMENT SOTERRAT UBICAT AL CAPARCAMENT SOTERRAT UBICAT AL CAPARCAMENT SOTERRAT UBICAT AL CAPARCAMENT SOTERRAT UBICAT AL C....    CONESTABLE DE PORTUGAL ENTRECONESTABLE DE PORTUGAL ENTRECONESTABLE DE PORTUGAL ENTRECONESTABLE DE PORTUGAL ENTRE    
ELS CARRERS PALAUDARIES I SANT JOSEP DE CALASSANÇ ADJUDICADA A PARKINELS CARRERS PALAUDARIES I SANT JOSEP DE CALASSANÇ ADJUDICADA A PARKINELS CARRERS PALAUDARIES I SANT JOSEP DE CALASSANÇ ADJUDICADA A PARKINELS CARRERS PALAUDARIES I SANT JOSEP DE CALASSANÇ ADJUDICADA A PARKIN    
CORONA SLCORONA SLCORONA SLCORONA SL

L´empresa PARKING CORONA SL és la concessionària de l'explotació de l´aparcament subterrani 
per a vehicles en el subsòl de la plaça del Ciclista , situada a la confluència dels carrers Conestable de 
Portugal, Palaudàries i St. Josep de Calassanç d´aquesta ciutat, segons acord del Ple d´aquest 
Ajuntament de data 24 d´abril de 2001.

L'aparcament va entrar en funcionament el  mes de març de 2004.

La clàusula 26 dels Plecs de condicions que regula aquesta concessió estableix que : :

“...L'evolució del cànon serà revisada i re calculada per a cada anualitat natural mitjançant l'aplicació 
de l'IPC, o índex similar de l'any anterior, per exemple l'any sisè, li correspondrà un cànon acumulat de 
1.100.000 Pta (6.611,13 €) més les corresponents aplicacions sobre aquest import dels IPC dels 5 
primers anys...”

L'evolució de l'IPC entre gener de 2004 i desembre de 2008 (5 primers anys) li va correspondre un 
augment del 18,4 %, que aplicat als 6.611,13 € * 1,184 = 7.827,58 € va ser l'import del cànon 
corresponent a l'any 2009.

Per l'any 2010, el cànon a satisfer, tenint en compte que la variació de l'IPC entre gener de 2009 i 
desembre de 2009 va ser del 2,3%, resultant : 7.827,58 € * 1,023 = 8.007,61 €.

I el cànon que va satisfer  Pàrking Corona S.L. corresponent a l'any 2011, tenint en compte la variació 
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de l'IPC entre gener 2010 i novembre 2010 del 3,3 %, resultarà de 8.007,61 € * 1,033 = 8.271,86 €.

Aquests cànons van ser aprovats per la Junta de Govern d’aquest Ajuntament el 27 de desembre de 
2011 i ja han estat liquidats per Pàrking Corona S.L.

Des de llavors, motivat per les peticions realitzades per l’empresa i la difícil situació econòmica que va 
travessar, no s’havia procedit a realitzar cap liquidació més a l’espera que l’empresa motivés 
adientment les seves demandes de reduir l’import del cànon. Atès que aquesta argumentació no s’ha 
produït en cap moment i exhaurit amb escreix el temps per poder-ho fer, és per aquest motiu que es 
proposa actualitzar la liquidació d’aquest cànon concessional de caràcter anual, per raó del domini 
públic utilitzat, pels exercicis successius  :2012, 2013, 2014  i 2015.

ANY CÀNON PERÍODE IPC (%) IMPORT

2012 NOV’10 – DES‘11 2,5 8.478,66 €

2013 GEN’12 – DES’12 4,6 8.868,68 €

2014 GEN’13 – DES‘13 1,4 8.992,84 €

2015 GEN’14 – DES’14 0,4 9.028,81 €

TOTAL 35.368,99 €

L'ingrès s'ha d'imputar a la partida pressupostària H315.55009.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 26 dels Plecs de condicions reguladors de l'adjudicació d'una concessió administrativa per a la 
redacció del projecte executiu, construcció i subsegüent explotació d'un aparcament subterrani per a 
vehicles en el subsòl del carrer de Conestable de Portugal, segons acord del Ple d´aquest Ajuntament 
de data 24 d´abril de 2001.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer----    Aprovar els cànons corresponents als exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015, de la concessió 
municipal d'aparcament soterrat situat en la confluència dels carrers Conestable de Portugal, 
Palaudàries i St. Josep de Calassanç  adjudicat a l'empresa Parking Corona SL, amb CIF B62546114:

ANY 
CÀNON

PERÍODE IPC (%) IMPORT

2012 NOV’10 – DES‘11 2,5 8.478,66 €

2013 GEN’12 – DES’12 4,6 8.868,68 €

2014 GEN’13 – DES‘13 1,4 8.992,84 €

2015 GEN’14 – DES’14 0,4 9.028,81 €

TOTAL 35.368,99 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-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 INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        



17

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 SUBMINISTRAMENTPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT    
DEDEDEDE    90909090    ARMILLES INTERIORS ANTIBALES PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSARMILLES INTERIORS ANTIBALES PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSARMILLES INTERIORS ANTIBALES PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSARMILLES INTERIORS ANTIBALES PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERS    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA I    
DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT

La Policia Local, segons l'acord de condicions del personal vigent, i com a novetat envers acords 
anteriors, ha de subministrar als seus agents, armilles antibala, antiganivet i antipunxo, per portar a 
l'interior de la uniformitat i en conseqüència de dotació individual que no s 'havien lliurat anteriorment.

L'informe de l'inspector en cap de la Policia local de Granollers de data  23 de febrer de 2015, justifica 
la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat d'un contracte de subministrament de 90 armilles interiors antibales per a la Policia 
Local de Granollers per un període de  12 mesos sense possibilitat de pròrroga, que s'executarà 
durant 2015 i 2016. 

El pressupost tipus màxim de la contractació es de 40.500,00 euros més  8.505,00 euros en concepte 
d'IVA (21%) , fent un total de 49.005,00 euros, amb aplicació al codi pressupostari  H321.13210.22104 
i la distribució anual següent: 

ANY Període BI % IVA Total

2015 juliol-desembre 29.586,78 6.213,22 35.800,00

2016 gener-juny 10.913,22 2.291,78 13.205,00

El preu unitari màxim de sortida es calcula en 450,00 euros + IVA i el nombre d'armilles a subministrar 
es de 90 unitats en total. (65 unitats durant l'any 2015 i 25 unitats durant l'any 2016)

El valor estimat total del contracte es també de 40.500,00 euros més 8.505,00 euros en concepte 
d'IVA, el que fa un total de 49.005,00 euros.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és el contracte de subministrament , procediment negociat sense 
publicitat per raó del seu import.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida pressupostària H321.13210.22104 
"Vestuari de protecció ciutadana"  dels exercicis afectats, per a fer front a la despesa derivada 
d’aquesta contractació  de caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals .

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

El responsable del contracte serà el senyor Lluís Colomer i Carbonell, inspector en cap de la Policia 
Local de Granollers.

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

- Article  9 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 subministrament

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

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

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

- Articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
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refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del subministrament  de 90 armilles interiors 
antibales per a la Policia Local de Granollers per un període de 12 mesos sense possibilitat de 
pròrroga, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa i declarar la plurianualitat   del contracte de subministrament de 90 
armilles interiors antibales per a la Policia Local de Granollers , mitjançant procediment negociat sense 
publicitat que s'executarà en els exercicis 2015 i 2016, per a un import màxim de 40.500,00 euros més 
8.505,00 euros en concepte d'IVA (21%), fent un total de 49.005,00 euros, amb càrrec al codi d' 
aplicació  pressupostari H321.13210.22104 "Vestuari de protecció ciutadana" d'acord amb la  
distribució econòmica següent:

ANY Període BI % IVA Total

2015 juliol-desembre 29.586,78 6.213,22 35.800,00

2016 gener-juny 10.913,22 2.291,78 13.205,00

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 negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària.

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Designar com a responsable del contracte  serà el senyor Lluís Colomer i Carbonell, inspector 
en cap de la Policia Local de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades per la Policia Local: ARMERIA RAVELL, SL; FABRICA 
ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, SA (FECSA) i FEDUR,SA. 

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ. Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

14141414).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE L''''ICIO PER LES OBRES DEICIO PER LES OBRES DEICIO PER LES OBRES DEICIO PER LES OBRES DE    
CONSTRUCCIÓ DCONSTRUCCIÓ DCONSTRUCCIÓ DCONSTRUCCIÓ D''''EDIFICI COMERCIAL DESTINAT A SUPERMERCAT DEDIFICI COMERCIAL DESTINAT A SUPERMERCAT DEDIFICI COMERCIAL DESTINAT A SUPERMERCAT DEDIFICI COMERCIAL DESTINAT A SUPERMERCAT D''''ALIMENTACIÓ IALIMENTACIÓ IALIMENTACIÓ IALIMENTACIÓ I    
APARCAMENT EN PLANTA SOTERRANI AL CARRER ARENYSAPARCAMENT EN PLANTA SOTERRANI AL CARRER ARENYSAPARCAMENT EN PLANTA SOTERRANI AL CARRER ARENYSAPARCAMENT EN PLANTA SOTERRANI AL CARRER ARENYS,,,,    14141414,,,,    DDDD''''AQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTAT,,,,    AAAA    
FAVOR DE MERCADONAFAVOR DE MERCADONAFAVOR DE MERCADONAFAVOR DE MERCADONA ,,,,    SASASASA    ((((2014201420142014----OMAOMAOMAOMA----950950950950))))

Mitjançant Resolució del Regidor delegat d'Urbanisme núm. 1169, de 12 de maig de 2015, s'ha 
aprovat la concessió de la llicència municipal preceptiva per a la realització de les obres objecte de 
l'expedient d'obra major 2014-OMA-950.

Com a conseqüència de l'atorgament d'aquesta llicència, el titular ha de satisfer l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres per ella acreditat que s 'expressa a continuació:
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Titular/subjecte passiu MERCADONA, SA
DNI/NIF A46103834
Domicili fiscal CTRA. CASTELLAR, 220, 1R PIS
Població 08226 TERRASSA
Objecte llicència/fet imposable CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI COMERCIAL DESTINAT A 

SUPERMERCAT D'ALIMENTACIÓ I APARCAMENT EN PLANTA 
SOTERRANI a c. ARENYS, 14

IMPOST (O.F. 1.3)
Base imposable (pressupost) 4.117.522,23  €
Tipus 3'451%
Quota 142.095142.095142.095142.095,,,,69696969    €

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

D'acord amb allò que estableix el punt 4. de la Resolució d'alcaldia núm. 672/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de liquidacions superiors a 30.050,61 
euros.

De conformitat amb allò que disposa l'article 8.c) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, quan a la competència jurisdiccional en la interposició de recursos , per ser 
una obra amb un pressupost d'execució superior a 1.502.530,26 EUR.

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 liquidació provisional de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
acreditat per la llicència d'obres atorgada en l’expedient d’obra major 2014-OMA-950, que s'expressa 
a continuació:

Titular/subjecte passiu MERCADONA, SA
DNI/NIF A46103834
Domicili fiscal CTRA. CASTELLAR, 220, 1R PIS
Població 08226 TERRASSA
Objecte llicència/fet imposable CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI COMERCIAL DESTINAT A 

SUPERMERCAT D'ALIMENTACIÓ I APARCAMENT EN PLANTA 
SOTERRANI a c. ARENYS, 14

IMPOST (O.F. 1.3)
Base imposable (pressupost) 4.117.522,23  €
Tipus 3'451%
Quota 142.095142.095142.095142.095,,,,69696969    €

SegonSegonSegonSegon. Notificar el present acord a MERCADONA, SA i traslladar l'acord que es prengui a l'Àrea 
Econòmica d'aquest Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer ....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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''URBANITZACIÓ DE LURBANITZACIÓ DE LURBANITZACIÓ DE LURBANITZACIÓ DE L''''ENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CARRERENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CARRERENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CARRERENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CARRER    
URUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETA DE GRANOLLERSURUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETA DE GRANOLLERSURUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETA DE GRANOLLERSURUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETA DE GRANOLLERS,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
OBRES I SERVEIS ROIGOBRES I SERVEIS ROIGOBRES I SERVEIS ROIGOBRES I SERVEIS ROIG ,,,,    SASASASA

1r En data 31 de març de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d ''''urbanització de lurbanització de lurbanització de lurbanització de l ''''entorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torretaentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torretaentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torretaentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torreta    
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers, a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA per un import de 102102102102....781781781781,,,,13131313  euros més 
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21.584,04 euros d'IVA, el que fa un total de 124.365,17 euros, el que representa una baixa del 18,73% 
respecte al preu de licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària H330.15100.60903 de l'exercici 
2015, i amb un termini d'execució de 1,4 mesos, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària.

El 13 d'abril de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n En data 27 de maig de 2015, amb registre d'entrada número 2015011829, l'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA, ha presentat la certificació número 1 corresponent a les obres executades en el 
mes de maig de 2015, per un import total de 122.270,63 euros (IVA inclòs), relativa a les obres del 
Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''urbanització de lurbanització de lurbanització de lurbanització de l''''entorn de la confluència del centorn de la confluència del centorn de la confluència del centorn de la confluència del c////    Uruguai amb el cUruguai amb el cUruguai amb el cUruguai amb el c////    de la Torreta dede la Torreta dede la Torreta dede la Torreta de    
GranollersGranollersGranollersGranollers  (obra 01/15 [845-UR-15]), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, 
obligatori segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que el 28 de maig de 2015, amb registre número 12015004197 de la plataforma e.Fact, l'empresa 
OBRES I SERVEIS ROIG, SA, ha presentat la factura electrònica número E-050 de data 27 de maig 
de 2015 per un import total de 122.270,63 euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra primera, del mes de maig, relativa a les obres de l'esmentat 
Projecte (obra 01/15).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes ha emès informe favorable en data 
3 de juny de 2015.

4t Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

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

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011  del 11 de 
juny , quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

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 certificació número 1, de maig de 2015, per un import total de 122.270,63 euros 
(cent vint-i-dos mil dos-cents setanta euros amb seixanta-tres cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2015 H330.15100.60903 (número d'operació comptable O-12015000034558), 
presentada per l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA amb NIF A08743098, relativa a l'execució de 
les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''urbanització de lurbanització de lurbanització de lurbanització de l''''entorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrerentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrerentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrerentorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer    
de la Torreta de Granollersde la Torreta de Granollersde la Torreta de Granollersde la Torreta de Granollers (obra núm. 01/15), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments 
de drets invocats. 

SegonSegonSegonSegon Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

TercerTercerTercerTercer Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

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

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE GESTIÓ DE DOS CASALS DDEL SERVEI DE GESTIÓ DE DOS CASALS DDEL SERVEI DE GESTIÓ DE DOS CASALS DDEL SERVEI DE GESTIÓ DE DOS CASALS D''''ESTIU INCLOSOS DINS EL PROGRAMA FESESTIU INCLOSOS DINS EL PROGRAMA FESESTIU INCLOSOS DINS EL PROGRAMA FESESTIU INCLOSOS DINS EL PROGRAMA FES----TETETETE    
LLLL''''ESTIUESTIUESTIUESTIU    2015201520152015,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant resolució de la regidora delegada núm. 350/15 de data 5 de maig de 2015, es va iniciar 
l'expedient licitatori, es va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques  del contracte de serveis per a la gestió de dos casals d'estiu 
inclòs en el programa Fes-te l'Estiu 2015 a les escoles Salvador Espriu i Ferrer i Guàrdia de 
Granollers, per un import màxim de 43.110,00 euros més 4.311,00 euros d'IVA (10%) el que fa un total 
màxim de 47.421,00 euros amb els preus unitaris de sortida establerts a continuació indicats :

AAAA.-.-.-.-    MODALITAT DMODALITAT DMODALITAT DMODALITAT D ''''INSCRIPCIÓ QUINZENALINSCRIPCIÓ QUINZENALINSCRIPCIÓ QUINZENALINSCRIPCIÓ QUINZENAL .... Es    preveu el preu màxim de sortida per a infant per a 
dos períodes quinzenals:

Primera quinzena: entre el 29 de juny i el 10 de juliol de 2015
Segona quinzena: entre13 i el 24 de juliol de 2015

Preu de sortida màxim per a infant: 76,5 euros (IVA exclòs)

BBBB.-.-.-.-    OPCIÓ DE SERVEI DOPCIÓ DE SERVEI DOPCIÓ DE SERVEI DOPCIÓ DE SERVEI D ''''ACOLLIDAACOLLIDAACOLLIDAACOLLIDA (entre les 8 h i les 9 h com a complement de la modalitat 
quinzenal escollida).

Preu de sortida màxim per infant/dia:  2,75 euros (IVA exclòs)

CCCC.-.-.-.-    OPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOROPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOROPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOROPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOR .... (entre les 13 h i les 15 h com a complement de la modalitat 
quinzenal). Monitor, no àpats.

Preu de sortida màxim per infant/dia:  2,75 euros (IVA exclòs)

DDDD.-.-.-.-    OPCIÓ DE SERVEI DE TARDAOPCIÓ DE SERVEI DE TARDAOPCIÓ DE SERVEI DE TARDAOPCIÓ DE SERVEI DE TARDA  (entre les 15 h i les 17 h com a complement de la modalitat 
quinzenal escollida)

Preu de sortida màxim per infant/dia:  3,00 euros (IVA exclòs)

 a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Amb data  11 de maig de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL CIF: B65459018�

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL CIF: G65116733�

EVASIO,SLU CIF: B63279053�

PUNTUAJOCS,SL CIF: B64958838�

L'empresa EVASIO,SLU ha estat la única que no ha respost a la invitació ni s'ha presentat a la 
licitació. Les altres tres empreses han presentat oferta.

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici 
de valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica),  el cap d'Oficina de Projectes 
Educatius ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa  
, la presentada per l'empresa COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL amb CIF 
B65459018  per un import màxim  de 43.110,00 euros més  4.311,00 euros d'IVA (10%) el que fa un 
total màxim de 47.421,00 euros amb els preus unitaris  a continuació indicats :
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AAAA.-.-.-.-    MODALITAT DMODALITAT DMODALITAT DMODALITAT D ''''INSCRIPCIÓ QUINZENALINSCRIPCIÓ QUINZENALINSCRIPCIÓ QUINZENALINSCRIPCIÓ QUINZENAL ....
Primera quinzena: entre el 29 de juny i el 10 de juliol de 2015
Segona quinzena: entre13 i el 24 de juliol de 2015

Preu per a infant: 75,00 euros (IVA exclòs)

BBBB.-.-.-.-    OPCIÓ DE SERVEI DOPCIÓ DE SERVEI DOPCIÓ DE SERVEI DOPCIÓ DE SERVEI D ''''ACOLLIDAACOLLIDAACOLLIDAACOLLIDA

Preu per infant/dia:  2,35 euros (IVA exclòs)

CCCC.-.-.-.-    OPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOROPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOROPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOROPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOR ....

Preu per  infant/dia:  2,55 euros (IVA exclòs)

DDDD.-.-.-.-    OPCIÓ DE SERVEI DE TARDAOPCIÓ DE SERVEI DE TARDAOPCIÓ DE SERVEI DE TARDAOPCIÓ DE SERVEI DE TARDA

Preu per infant/dia:  2,75 euros (IVA exclòs)

EEEE.-.-.-.-    INSCRIPCIONS MÍNIMES PER A CADA MODALITATINSCRIPCIONS MÍNIMES PER A CADA MODALITATINSCRIPCIONS MÍNIMES PER A CADA MODALITATINSCRIPCIONS MÍNIMES PER A CADA MODALITAT ::::
Inscripció mínima ofertada per a la modalitat quinzenal  "A" ..... 80 inscrits�

Inscripció mínima ofertada per a l'opció de servei d'acollida "B" ..... 10 inscrits�

Inscripció mínima ofertada per a l'opció de servei de menjador "C".... 20 inscrits�

Inscripció mínima ofertada per a l'opció de servei de tarda "D" ..... 20 inscrits�

 per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació de la gestió de dos casals d'estiu 
inclosos dins el programa Fes-te L'Estiu 2015 a les escoles Salvador Espriu i Ferrer i Guàrdia de 
Granollers per al període del 29 de juny de 2015 fins al 24 de juliol de 2015, d'acord amb la següent 
puntuació:

AAAA))))    Proposta tècnica avaluable mitjançant judici de valorProposta tècnica avaluable mitjançant judici de valorProposta tècnica avaluable mitjançant judici de valorProposta tècnica avaluable mitjançant judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     4444,,,,75757575    puntspuntspuntspunts))))

A.1 Coordinació del servei  (fins a 1,25 punts)
A1.1 Proposta d'organització interna per cada casal, composició i descripció d'equips de treball i 

distribució de tasques (planificació activitats, avaluació, resolució incidències...) fins a 0,75 punts
A1.2 Existència d'un coordinador dels dos casals com a únic referent per l'Ajuntament i proposta 

de coordinació amb el Servei d'Educació. Fins a 0,50 punts

A.2 Programa d'activitats i d'organització del casal ( fins a 3,50 punts)
A2.1 Es valora que el centre d'interès del casal estigui vinculat a l'entorn i al coneixement de la 

ciutat de Granollers. Fins a 1 punt
A2.2 Es valora que el programa d'activitats estigui detallat i adequat a les franges d'edat de 3 a 6 

anys, de 6 a 9 anys i de 9 a 12 anys. Fins 0,50 punts.
A2.3 Es valora la formulació de propostes de millora així com els recursos i els materials propis 

que aporti el licitador en la producció i l'organització dels casals, sense cost afegit per l'Ajuntament, 
com per exemple el tractament dels vetlladors en la confecció dels equips, l'establiment d'aliances 
amb agents de la ciutat pel desenvolupament de les activitats, etc. En tot allò que sigui possible, cal 
detallar el valor econòmic dels recursos i les propostes de millora que s'indiquen en aquest 
subapartat. Fins a 2 punts

Plica Empresa Criteris Punts
1 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 

ESPIRALL
AAAA1111....1111: Proposta d'organització completa i ben estructurada. Especifiquen i 
detallen funcions i responsabilitats dels equips de monitors i de coordinació 
així com els mecanismes d'avaluació i resolució de conflictes. No 
s'esmenta, però, com s'ha previst la incorporació i la coordinació amb els 
equips de monitors de l'empresa i els dels centres oberts que s'indiquen en 
el PPT.
AAAA1111....2222:::: Indiquen la persona que farà la coordinació general dels dos casals i 
que actuarà com a interlocutor amb l'administració
AAAA2222....1111: Presenten un projecte sota el títol Som GranollersSom GranollersSom GranollersSom Granollers ,,,,    iguals i diferentsiguals i diferentsiguals i diferentsiguals i diferents  
que vol posar en valor la diversitat cultural i a partir d'un centre d'interès 
protagonitzat per la vida dels indis lakota hi vinculen aspectes de la cultura i 
del coneixement de Granollers. En el disseny de les activitats han confirmat 

0,60

0,50

1
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el compromís amb diverses entitats i agent sde la ciutat que col·laboran a 
que els infants dels casals coneguin millor la ciutat en un entorn lúdic.
AAAA2222....2222::::    La proposta d'activitats plantejada per les diferents franges d'edat 
està ben estructurada i detallada contemplant la creació d'espais comuns 
entre els diferents grups d'edat
AAAA2222....3333::::    En aquest apartat on es demanen les propostes de millora, detallen 
la pròpia estructura de l'entitat com a recurs per a la bona organització i es 
comprometen a tenir cura dels edificis on es desenvoluparan els casals i a 
la reparació correctiva menor en cas que hi hagin algun desperfecte. 
Aquests aspectes no es poden avaluar com a propostes de millora. També 
manifesten la voluntat d'arribar a acords amb entitats de la ciutat i es 
comprometen a assumir els costos d'un vetllador i a organitzar una festa de 
cloenda dels casals amb un grup d'animació.

0,50

1,40

2 COLLAGE ACCIONS 
CULTURALS I DE LLEURE, SL

AAAA1111....1111::::    La proposta detalla el sistema de coordinació, dels equips de treball i 
de l'estructura de l'organització per garantir la preparació i el 
desenvolupament dels casals amb garanties i solvència. No detallen, però, 
la coordinació amb els equips de monitors dels centres oberts que s'han 
d'incorporar a les activitats, d'acord amb el PTT.
AAAA1111....2222:::: Contemplen la fiura del coordinador pedagògic i en detallen les 
funcions i els mecanismes de seguiment i d'avaluació constant entre les 
direccions dels casals, l'empresa i el Servei d'Educació de l'Ajuntament.
AAAA2222....1111::::Presenten un projecte on han escollit el centre d'interès ((((La llumLa llumLa llumLa llum)))) 
coincidint que la UNESCO ha declarat l'any 2015 com a "Any internacional 
de la llum i les Tecnologies basades en la llum). Malgrat tractar-se d'una 
temàtica universal, en el disseny de les activitats hi han vinculat aspectes 
de coneixement d'espais i d'entitats de Granollers.
AAAA2222....2222:::: La proposta d'activitats dissenyada pels diferents grups d'edat està 
molt ben estructurada i ha tingut en compte l'adaptació del centre d'interès 
segons les necessitats i els interessos dels petits, mitjans i grans.
AAAA2222....3333:::: Les propostes de millora contemplen l'atenció a la inclusió amb 
l'aportació dels vetlladors necessaris per cobrir els infants amb necessitats 
educatives específiques així com l'aportació de recursos per enriquir i 
complementar les activitats programades (karts, consoles,tir amb arc, 
regals de comiat).També proposen l'organització d'una festa de l'escuma i 
grup d'animació infantil per a la cloenda dels casals així com la disponibilitat 
i la gestió de  plataformes digitals com a canal de comunicació amb les 
famílies (dropbox, blogs). 

0,60

0,50

1

0,50

1,60

3 PUNTUAJOCS, SL AAAA1111....1111:::: La proposta de coordinació i organització presentada no s'ajusta a 
l'estructura detallada en el PTT i els seus continguts posen l'accent en 
l'empresa però no en l'objecte d'aquesta licitació
AAAA1111....2222:::: La memòria presentada no contempla ni defineix la figura del 
coordinador dels casals
AAAA2222....1111:::: Presenten un eix lúdic -educatiu ((((Terra de contesTerra de contesTerra de contesTerra de contes )))) i a partir de 
diverses narracions proposen actiitats que treballen valors i descobreixen 
espais i aspectes socials i festius de la ciutat de Granollers.
AAAA2222....2222:::: A la memòria esmenten una sèrie d'activitats adreçades als diferents 
grups d'edat però no presenten una programació on especifiquin 
detalladament les que s'adrecen als diversos grups d'edat.
AAAA2222....3333:::: A la memòria no detallen en un apartat específic les propostes de 
millora però si que assenyalen a les pàgines 11 i 12 l'oferta de fer una nit 
encantada per dormir al casal així com l'oferiment de fer una festa de 
l'escuma i una festa de cloenda.

0,25

0

1

0,40

1,50

BBBB))))    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     5555,,,,25252525    puntspuntspuntspunts))))

B.1 Modalitat A "Inscripció quinzenal" ( fins a 3 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica establerta en el Plec de 
clàusules administratives particulars :

B1= 3 x (Preu unitari modalitat A amb més baixa/Preu unitari modalitat A a valorar)

Plica Empresa Preu unitari licitació B1.-  Preu unitari 
proposat

Punts

1 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 76,50 2,89
2 COLLAGE-ACCIONS CULTURALS I DE 

LLEURE, SL
75,00 2,96

3 PUNTUAJOCS, SL

76,50

73,90 3

B.2    Opció B "Servei d'acollida" ( fins a 0,50 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica establerta en el Plec de 
clàusules administratives particulars :
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B2= 0,50 x (Preu unitari opció B amb més baixa/Preu unitari opció B a valorar)

Plica Empresa Preu unitari licitació B2.-  Preu unitari 
proposat

Punts

1 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 2,75 0,42
2 COLLAGE-ACCIONS CULTURALS I DE 

LLEURE, SL
2,35 0,50

3 PUNTUAJOCS, SL

2,75

2,35 0,50

B.3 Opció C "Servei de menjador" ( fins a 0,50 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica establerta en el Plec de 
clàusules administratives particulars :

B3= 0,50 x (Preu unitari opció C amb més baixa/Preu unitari opció C a valorar)

Plica Empresa Preu unitari licitació B3.-  Preu unitari 
proposat

Punts

1 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 2,75 0,46
2 COLLAGE-ACCIONS CULTURALS I DE 

LLEURE, SL
2,55 0,50

3 PUNTUAJOCS, SL

2,75

2,72 0,47

B.4 Opció D "Servei de tarda" (fins a 0,50 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica establerta en el Plec de 
clàusules administratives particulars :

B4= 0,50 x (Preu unitari opció D amb més baixa/Preu unitari opció D a valorar)

Plica Empresa Preu unitari licitació B4.-  Preu unitari 
proposat

Punts

1 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 3,00 0,46
2 COLLAGE-ACCIONS CULTURALS I DE 

LLEURE, SL
2,75 0,50

3 PUNTUAJOCS, SL

3,00

2,80 0,49

B.5 Inscripcions mínimes de cada modalitat ( fins a 0,75 punts)
Es puntua amb la màxima puntuació (0,75 punts) al número més baix d'inscripcions per a cada 
modalitat/opció i proporcionalment la resta: 
A.- Modalitat d'inscripció quinzenal
B.- Opció de servei d'acollida
C.- Opció de servei de menjador
D.- Opció de servei de tarda
Puntuació total B5 = suma de punts de cada modalitat i opció dividit per 4

Mod. A Opció B Opció C Opció DPli
ca

Empresa
Insc. Punts Insc. Punts Insc. Punts Insc. Punts

TOTAL
Punts B5

1 ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA ESPIRALL

100 0,07 10 0,75 20 0,37 5 0,75 0,49

2 COLLAGE-ACCIONS 
CULTURALS I DE 
LLEURE, SL

80 0,09 10 0,75 20 0,37 20 0,19 0,35

3 PUNTUAJOCS, SL 10 0,75 10 0,75 10 0,75 10 0,37 0,66

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

A.- CRITERIS AMB 
JUDICI DE VALOR

 B.- CRITERIS MATEMÀTICSPLICA EMPRESA

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5

TOTAL

1 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
ESPIRALL

1,1 2,9 2,89 0,42 0,46 0,46 0,49 8,72

2 COLLAGE-ACCIONS CULTURALS I 
DE LLEURE, SL

1,1 3,1 2,96 0,50 0,50 0,50 0,35 9,01

3 PUNTUAJOCS, SL 0,25 2,9 3 0,50 0,47 0,49 0,66 8,27
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En data 29 de maig de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa COLLAGE ACCIONS 
CULTURALS I DE LLEURE, SL amb CIF B65459018 a presentar la documentació prèvia a 
l'adjudicació del contracte, la qual ha acceptat el mateix dia 29 de maig de 2015.

Amb data 5 de juny de 2015, l'empresa COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL   ha 
presentat la documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord 
amb el Plec de clàusules administratives particulars, i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  
ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de serveis  per a la gestió de dos 
casals d'estiu inclosos dins el programa Fes-te L'Estiu 2015 a es escoles Salvador Espriu i Ferrer i 
Guàrdia de Granollers que s'executarà des del 29 de juny de 2015 fins al 24 de juliol de 2015 a 
l'empresa COLLAGE  ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL amb CIF B65459018  per un import 
màxim   de 43.110,00 euros més  4.311,00 euros d'IVA (10%) el que fa un total màxim de 47.421,00 
euros amb els preus unitaris ofertats més amunt indicats.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa    COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURECOLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURECOLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURECOLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE,,,,    SLSLSLSL amb CIFCIFCIFCIF    
BBBB65459018654590186545901865459018, el contracte de serveis per a la gestió de dos casals d'estiu inclosos en el programa 
Fes-te l'Estiu 2015,  que es durà a terme des del 29 de juny de 2015 fins el 24 de juliol de 2015 a les 
escoles Salvador Espriu i Ferrer i Guàrdia de Granollers per un import màxim 43.110,00 euros més 
4.311,00 euros d'IVA (10%) el que fa un total de 47.421,00 euros amb els preus unitaris a continuació 
indicats per a cada modalitat i opció:

AAAA.-.-.-.-    MODALITAT DMODALITAT DMODALITAT DMODALITAT D ''''INSCRIPCIÓ QUINZENALINSCRIPCIÓ QUINZENALINSCRIPCIÓ QUINZENALINSCRIPCIÓ QUINZENAL ....
Primera quinzena: entre el 29 de juny i el 10 de juliol de 2015
Segona quinzena: entre13 i el 24 de juliol de 2015

Preu per a infant: 75,00 euros (IVA exclòs)

BBBB.-.-.-.-    OPCIÓ DE SERVEI DOPCIÓ DE SERVEI DOPCIÓ DE SERVEI DOPCIÓ DE SERVEI D ''''ACOLLIDAACOLLIDAACOLLIDAACOLLIDA

Preu per infant/dia:  2,35 euros (IVA exclòs)

CCCC.-.-.-.-    OPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOROPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOROPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOROPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOR ....

Preu per  infant/dia:  2,55 euros (IVA exclòs)

DDDD.-.-.-.-    OPCIÓ DE SERVEI DE TARDAOPCIÓ DE SERVEI DE TARDAOPCIÓ DE SERVEI DE TARDAOPCIÓ DE SERVEI DE TARDA

Preu per infant/dia:  2,75 euros (IVA exclòs)

EEEE.-.-.-.-    INSCRIPCIONS MÍNIMES PER A CADA MODALITATINSCRIPCIONS MÍNIMES PER A CADA MODALITATINSCRIPCIONS MÍNIMES PER A CADA MODALITATINSCRIPCIONS MÍNIMES PER A CADA MODALITAT ::::
Inscripció mínima ofertada per a la modalitat quinzenal  "A" ..... 80 inscrits�

Inscripció mínima ofertada per a l'opció de servei d'acollida "B" ..... 10 inscrits�

Inscripció mínima ofertada per a l'opció de servei de menjador "C".... 20 inscrits�
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Inscripció mínima ofertada per a l'opció de servei de tarda "D" ..... 20 inscrits�

amb càrrec a la partida pressupostària H414.33711.22799 de l'exercici 2015, amb subjecció als plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació 
aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

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

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que  es 
confeccioni el document comptable AD a favor de l'adjudicatari per l' import indicat en el primer punt 
d'aquest acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del  10 de agost de 2015  per les dependències del 
Servei  de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS ATORGATSDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS ATORGATSDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS ATORGATSDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DELS AJUTS ATORGATS    
EN EL MARC DEL “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARSEN EL MARC DEL “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARSEN EL MARC DEL “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARSEN EL MARC DEL “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS    
D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EL CURSD’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EL CURSD’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EL CURSD’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EL CURS    2013201320132013----2014201420142014”  EN EL MARC DEL PLA”  EN EL MARC DEL PLA”  EN EL MARC DEL PLA”  EN EL MARC DEL PLA    
“XARXA DE GOVERNS LOCALS“XARXA DE GOVERNS LOCALS“XARXA DE GOVERNS LOCALS“XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El 9 d'octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en el marc del 1.
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" un programa complementari de finançament de les llars 
d'infants de titularitat municipal per el curs  2013-2014.

El 18 de desembre de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar la 2.
concessió d'aquests ajuts, per un import a raó de 550,63 €/alumne i equivalent, i una distribució 
per ens local efectuada en funció del nombre total certificat.

En el Article 16 "Acceptació i justificació dels ajuts" de l'esmentat acord diu que l'ajut atorgat, així 3.
com les condicions específiques que li siguin d'aplicació, s'entendrà acceptat amb la presentació 
de la justificació.

El 29 de gener de 2015 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar complementar 4.
la relació dels ajuts concedits als ens locals destinataris, en el marc del Programa complementari 
de finançament de les llars d'infants per al curs 2013-2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", prèvia modificació del Programa, en el sentit d'assolir l'import de 875 €/alumne i 
equivalent del curs 2013-2014.

En la relació individualitzada dels ajuts a concedir consta que per l'Ajuntament de Granollers 5.
inicialment s'atorgava 117.284,19 € i finalment amb el complement ssss''''atorgaatorgaatorgaatorga    186186186186....375375375375    €€€€....    

En el detall de l'acord aprovat el 9 d'octubre de 2014, pel que fa les despeses elegibles, el règim 6.
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d'execució i justificació dels ajuts diu que :
Es podran finançar les despeses de personal i corrents derivades del funcionament dels �

centres educatius de primer cicle d'educació infantil, generades dins el curs escolar 
2013-2014, i més concretament, aquelles despeses vinculades directament amb l'objecte dels 
ajuts concedits en el marc d'aquest règim de concertació corresponents als capítols  1, 2 i 4. 
No són elegibles les despeses de menjador, les derivades d'acollides matinals i de tarda, les �

d'amortitzacions i les d'inversions.
Els ajuts concedits s'hauran de destinar a finançar despeses del curs escolar 2013-2014.�

El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el  30 de juny de 2015.�

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

disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals. Per mitjà de la complementació 
d'aquest model es certificaran les dades corresponents a la prestació del servei, així com la 
relació de despeses derivades del seu funcionament. També s'hi farà constar l'estructura de 
finançament de l'actuació. Aquest formulari haurà de comptar, a més, amb la signatura del 
Secretari/a-Interventor/a de l'Ajuntament.

El resum de les despeses de les escoles bressol municipals per el curs  2013/2014 ha estat:7.

CapítolCapítolCapítolCapítol 2013201320132013////2014201420142014
Despeses personalDespeses personalDespeses personalDespeses personal 949.972,39 €
Despeses funcionamentDespeses funcionamentDespeses funcionamentDespeses funcionament     170.956,61 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1111....120120120120....929929929929,,,,00000000    €€€€

I el detall del capítol 2:

Núm de la partidaNúm de la partidaNúm de la partidaNúm de la partida Nom partidaNom partidaNom partidaNom partida ImportImportImportImport

H416.32110.21200 Manteniment edificis Escoles Bressol (01/09/13 – 31/12/13) 4.142,84 €

H416.32110.21200 Manteniment edificis Escoles Bressol (01/01/14 – 31/08/14) 1.434,24 €

H416.32110.21300 Manteniment maquinaria Escoles Bressol (01/09/13 – 31/12/13) 1.238,05 €

H416.32110.21300 Manteniment maquinaria Escoles Bressol (01/01/14 – 31/08/14) 2.111,37 €

H416.32110.21303 Manteniment Climatització Escoles Bressol (01/09/13-31/12/13) 1.136,36 €

H416.32110.21303 Manteniment Climatització Escoles Bressol (01/01/14-31/08/14) 1.167,06 €

H416.32110.22100 Electricitat Escoles Bressol (01/09/13 – 31/12/13) 3.204,06 €

H416.32110.22100 Electricitat Escoles Bressol (01/01/14 – 31/08/14) 16.407,53 €

H416.32110.22101 Aigua Escoles Bressol  (01/09/13 – 31/12/13) 188,16 €

H416.32110.22101 Aigua Escoles Bressol  (01/01/14 – 31/08-14) 1.102,60 €

H416.32110.22102 Gas Escoles Bressol (01/09/13 – 31/12-13) 2.926,19 €

H416.32110.22102 Gas Escoles Bressol (01/01/14 – 31/08-14) 15.847,85 €

H416.32110.22199 Altres subministraments Escoles Bressol  (01/01/14 -31/08/14) 471,90 €

H416.32112.21300 Mantenim. Maquinaria, Utillatge E.B Tortuga (01/01/14 - 31/08/14) 46,02 €

H416.32113.21300 Mantenim. Maquinaria, Utillatge E.B El Teler (01/01/14 - 31/08/14) 200,00 €

H416.32114.21300 Mantenim. Maquinaria, Utillatge E.B Congost (01/01/14 - 31/08/14) 418,40 €

H416.32113.21200 Mantenim. Edificis i Construcc E.B. El Teler(01/09/13 – 31/12/13) 107,64 €

H416.32114.21200 Mantenim. Edificis i Construcc E.B. Congost (01/01/14 – 31/08/14) 128,99 €

H416.32112.22001 Premsa, llibres i altres EB Tortuga (01/01/14 – 31/08/14) 136,00 €

H416.32113.22001 Premsa, llibres i altres EB El Teler (01/01/14 – 31/08/14) 127,50 €

H416.32113.22001 Premsa, llibres i altres EB Congost (01/01/14 – 31/08/14) 127,50 €
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H416.32112.22110 Productes de neteja EB Tortuga (01/09/13 – 31/12/13) 110,92 €

H416.32112.22110 Productes de neteja EB Tortuga (01/01/14 – 31/08-14) 46,55 €

H416.32113.22110 Productes de neteja  EB El Teler (01/09/13 – 31/12/13) 239,86 €

H416.32113.22110 Productes de neteja EB El Teler (01/01/14 – 31/08-14) 445,13 €

H416.32114.22110 Productes de neteja EB Congost (01/09/13 – 31/12/13) 355,51 €

H416.32114.22110 Productes de neteja EB Congost (01/01/14 – 31/08-14) 328,64 €

H416.32112.22000 Mat. Oficina no inventariable E.B Tortuga (01/09/13 – 31/12/13) 124,29 €

H416.32113.22000 Mat. Oficina no inventariable E.B El Teler (01/09/13 – 31/12/13) 92,02 €

H416.32112.22104 Vestuari E.B Tortuga (01/09/13 – 31/12-13) 490,40 €

H416.32113.22104 Vestuari E.B El Teler (01/09/13 – 31/12-13) 702,88 €

H416.32114.22104 Vestuari E.B Congost (01/09/13 – 31/12/13) 489,82 €

H416.32112.22111 Recanvis utillatge E.B Tortuga (01/09/13 – 31/12/13) 472,26 €

H416.32113.22111 Recanvis utillatge E.B El Teler (01/09/13 – 31/12/13) 101,88 €

H416.32114.22111 Recanvis utillatge E.B Congost (01/09/13 – 31/12/13) 310,59 €

H416.32112.22199 Altres subministraments EB Tortuga (01/09/13 – 31/12/13) 2.448,77 €

H416.32113.22199 Altres subministraments EB El Teler (01/09/13 – 31/12/13) 1.539,15 €

H416.32114.22199 Altres subministraments EB Congost (01/09/13 – 31/12/13) 1.931,04 €

H416.32112.22699 Altres despeses EB Tortuga (01/09/13 – 31/12/13) 54,00 €

H416.32112.22699 Altres despeses EB Tortuga (01/01/14 – 31/08/14) 1.672,29 €

H416.32113.22699 Altres despeses EB El Teler (01/01/14 – 31/08/14) 1.318,43 €

H416.32114.22699 Altres despeses EB Congost (01/09/13 – 31/12/13) 15,40 €

H416.32114.22699 Altres despeses EB Congost (01/01/14 – 31/08/14) 1.847,99 €

H416.32112.22700 Treballs neteja EB Tortuga (01/09/13 – 31/12/13) 9.869,43 €

H416.32112.22700 Treballs neteja EB Tortuga (01/01/14 – 31/08/14) 19.789,04 €

H416.32113.22700 Treballs neteja EB El Teler (01/09/13 – 31/12/13) 13.153,54 €

H416.32113.22700 Treballs neteja EB El Teler (01/01/14 – 31/08/14) 26.373,76 €

H416.32114.22700 Treballs neteja EB Congost  (01/09/13 – 31/12/13) 11.301,72 €

H416.32114.22700 Treballs neteja EB Congost (01/01/14 – 31/08/14) 22.661,04 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 170170170170....956956956956,,,,61616161    €€€€

8. Pel que fa als ingressos, segons el llistat de DR s’ha ingressat en conceptes de Taxes
Ensenyament Escoles Bressols 353353353353....227227227227,,,,13131313    €€€€

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

10. A més la Diputació de Barcelona a través del catàleg de concertació d'activitats i recursos va 
adjudicar a l'Ajuntament de Granollers una subvenció per el funcionament d'Escoles Bressol de 
10.900 € l'any 2013 i 17.844 € l'any 2014. Per tant, atenent que s'han de justificar els ingressos per 
l'any 2013/2014 es comptabilitza la subvenció rebuda a través del catàleg de concertació a raó de :

Any 2013(curs 2013/2014) De setembre a desembre 2013 10.900 € / 12 * 4 3333....633633633633,,,,33333333    €€€€
Any 2014 (curs 
2013/2014)

De gener a agost 2014 17.844 € /12 * 8 11111111....896896896896,,,,00000000    €€€€
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TOTALTOTALTOTALTOTAL 15151515....529529529529,,,,33333333    €€€€

11. Es justifiquen 194.330,89194.330,89194.330,89194.330,89     €€€€ que corresponen al cost d’empresa de cinc mestres i una directora 
d'escola bressol. Les dades han estat facilitades pel Servei de RRHH, dels quals els llistats que 
s'adjunten han estat signats pel cap de l'oficina de gestió de Recursos Humans. S'ha considerat 
innecessari justificar totes les despeses que genera el funcionament de les tres escoles bressols 
municipals ja que la quantia de la subvenció ni les bases de la convocatòria ho requereixen .

12. L'ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, les 
quals van referides al funcionament de les llars d 'infants executades durant el curs escolar 2013/14.

13. L'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa complementari de 
finançament de les llars d'infants per el curs 2013-2014, conjuntament amb els imports procedents 
d'altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l'actuació.

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

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

16. La present relació de despeses, referida a l’ajut rebut per part de la Diputació de Barcelona en el 
marc del Programa complementari de finançament de les llars d’infants per el curs 2013-2014, implica 
una justificació total i única de l 'ajut. 

17. Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim del present Programa 
complementari, i es refereixen a actuacions realitzades durant el curs escolar 2013/14 a través del 
capítols 1, 2 i 4 del Pressupost de despesa de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats 
locals. Els imports corresponents a les despeses justificades no inclouen el servei de menjador, ni les 
acollides matinals i/o de tarda, ni les despeses d'amortitzacions o d'inversions.

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

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

PRIMER. Justificar la quantitat de 194194194194....330330330330,,,,89898989    €€€€ concedida per la Diputació de Barcelona    corresponent 
al "Programa complementari de finançament de les llars d'infants per el curs 2013-2014" en el marc 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", d'acord amb el següent;

Programa Import concedit Import justificat 
Programa complementari de finançament de les llars 
d'infants de titularitat municipal 

186.375,00 € 194194194194....330330330330,,,,89898989    €€€€

SEGON. Aprovar i trametre a la Diputació de Barcelona el formulari  "P412" de justificació de despeses 
"Programa complementari de finançament de les llars d’infants per el curs  2013-2014".

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEI  TÈCNICPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEI  TÈCNICPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEI  TÈCNICPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEI  TÈCNIC    
DDDD''''ARBITRATGE DE LES LLIGUES DE LLEURE DARBITRATGE DE LES LLIGUES DE LLEURE DARBITRATGE DE LES LLIGUES DE LLEURE DARBITRATGE DE LES LLIGUES DE LLEURE D''''ESTIUESTIUESTIUESTIU    2015201520152015    O DE HIVERNO DE HIVERNO DE HIVERNO DE HIVERN    2015201520152015////2016201620162016,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA I    



30

DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT

Un dels objectius que té encomanats el Servei d'Esport de l'Ajuntament de Granollers és  promocionar 
la pràctica esportiva. Per aquest motiu porta a terme les lligues esportives de lleure.

L'informe del cap del Servei d'Esport de 19 de maig de 2015, justifica la necessitat d'iniciar expedient 
licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat d'un contracte 
de serveis relatiu a la contractació del servei tècnic d'arbitratge en el lligues de lleure d'estiu 2015 i de 
hivern 2015-2016 per un període que abasta des de finals de juny de 2015 fins a finals de juliol 2015 
per la lliga estiu i des de finals d'octubre de 2015 fins a finals de juny de 2016 per les lligues d'hivern 
amb possibilitat d'una pròrroga per als mateixos períodes.

El pressupost tipus màxim de la contractació és de 25.518,90  euros més 6.923,54 euros en concepte 
d'IVA, fent un total de 32.422,44 euros, amb aplicació al codi pressupostari H421.34111/22699 i la 
distribució segons el quadre d'imports per lots a continuació indicat::

LOT 1: Lliga de futbol (Fa7)

LOT 2: Lliga de bàsquet (BQ)

2015 (de juny a juliol) 2015 (d'octubre a 
desembre)

2016 (de gener a juny)

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

TOTAL
(IVA inclòs)

LOT 1 2.280,00 478,80 5.130,00 1.077,30 13.680,00 2.872,80 25.518,90
LOT 2 1.279,44 268,68 4.442,50 932,92 6.923,54
TOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIUTOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIUTOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIUTOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIU                                 26262626....811811811811,,,,94949494    ++++    IVAIVAIVAIVA    ====        32323232....442442442442,,,,44444444

I en cas de pròrroga:

2016 (de juny a juliol) 2016 (d'octubre a 
desembre)

2017 (de gener a juny)

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

TOTAL
(IVA inclòs)

LOT 1 2.280,00 478,80 5.130,00 1.077,30 13.680,00 2.872,80 25.518,90
LOT 2 1.279,44 268,68 4.442,50 932,92 6.923,54
TOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIUTOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIUTOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIUTOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIU                                 26262626....811811811811,,,,94949494    ++++    IVAIVAIVAIVA    ====        32323232....442442442442,,,,44444444

El valor estimat total del contracte és de  59.829,87  euros,  segons detall que es desglossa a 
continuació:

LOT 1 (Fa7) LOT 2 (BQ) TOTAL
Pressupost tipus 21.090,00 5.721,94 26.811,94
Prorroga (1 any) 21.090,00 5.721,94 26.811,94
Modificació 24% 5.061,60 20% 1.144,39 6.205,99
VALOR TOTALVALOR TOTALVALOR TOTALVALOR TOTAL     
ESTIMATESTIMATESTIMATESTIMAT

47.241,6 12.588,27 59595959....829829829829,,,,87878787

D'acord amb l'article 106 del TRLCSP s'estableix una modificació fins el 24 % per a la lliga de futbol 
Fa7 i fins el 20% per la lliga de bàsquet (BQ) sobre l'import adjudicat, tant a l'alça com a la baixa, que 
no comportarà alteracions en la prestació del servei objecte del contracte

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és el  procediment negociat sense publicitat per raó del seu import .
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Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària  el codi d 'aplicació H421 34111 22699 per a fer 
front a la despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual, de conformitat 
amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.

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

El responsable del contracte serà el/la senyor/a Jordi Vera i Guerrero, tècnic del Servei d'Esports de 
l'Ajuntament de Granollers.

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

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

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

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

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

- Articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del  servei tècnic d'arbitratge en les lligues de 
lleure d'estiu 2015 i d'hivern 2015-2016, per un període que abasta des de finals de juny de 2016 a 
finals de juliol de 2016 i des de finals d'octubre de 2015 fins a finals de juny de 2016, amb possibilitat 
de pròrroga pel mateix període per a 2016/2017, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat  i autoritzar la despesa del contracte del  servei tècnic d'arbitratge en 
les lligues de lleure d'estiu 2015 i d'hivern 2015-2016, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat que s'executarà entre els exercicis 2015 al 2016, per a un import màxim de 26.811,94 euros 
més 5.630,50 euros en concepte d'IVA, fent un total de 32.442,44 euros, amb aplicació al codi 
pressupostari H421 34111 22699 d'acord amb la  distribució econòmica següent:

LOT Any BI IVA Total

Fa7 2015 7.410,00 21% 1.556,10 8.966,10

Fa7 2016 13.680,00 21 % 2.872,80 16.552,80

BQ 2015 1.279,44 21% 268,68 1.548,12

BQ 2016 4.442,50 21% 932,93 5.375,43

    32.442,44
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TERCERTERCERTERCERTERCER....    Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb aplicació a la partida  pressupostària HHHH421421421421    
34111 2269934111 2269934111 2269934111 22699 ....

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Designar com a responsable del contracte  el/la senyor Jordi Vera Guerrero tècnic del Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei d 'Esports, com a mínim tres. 

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ. Notificar a l'àrea econòmica 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DEL    
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERS    
DURANT LDURANT LDURANT LDURANT L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’Associació Castellera Xics de Granollers, per un import de 10.700€ destinada a les activitats 
previstes durant l'any 2015.

En data 25 de maig de 2015 amb número de registre d’entrada 2015011595 el senyor Tomàs 
Dominguez Balcells, de l'Associació Castellera Xics de Granollers presenta la següent documentació i 
sol·licita l’atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Actes, activitats i projectes culturals de l ' Associació Castellera Xics de Granollers de l 'any 2015.

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: Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, el dia 
28 de febrer de 2006, i modificada en virtut de l'acord Plenari de data 26 d'octubre de 2010.

- Article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

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

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

- Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.

1. Als efectes del què preveu l’article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de 
les entitats locals, aquelles l’objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari apareguin 
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determinats expressament en l’estat de despeses del pressupost. 

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’ Associació Castellera Xics de Granollers, amb NIF 
G59578468, per un import de 10.700 € destinada a la realització dels actes, activitats i projectes 
culturals de l'Associació castellera Xics de Granollers de l 'any 2015 amb un pressupost de despesa de 
27.000,00 €, el que representa un finançament del 39,63 % del cost de l’activitat. 

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 10.700€ amb càrrec a la 
partida 15/H431/33430/ 48314 del vigent Pressupost. 

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

 REUNITS

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

De l'altra part, XAVIER ÀLVAREZ CALAFELL, amb DNI núm. 52165080E, President de l’entitat 
Associació Castellera Xics de Granollers que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF 
número G59578468 facultat pels  estatuts que regeixen l’entitat per a la formalització d’aquest acte.

Es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar el present conveni de col·laboració en 
les qualitats en què actuen, i

MANIFESTEN

Primer. Que l'entitat Associació Castellera Xics de Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és 
una entitat del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de 
tipus cultural  a Granollers.
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Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme els 
projecte d'activitats segons el calendari que consta a la memòria de la programació d’activitats 
presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 25 de maig de 2015 amb una 
despesa prevista per a l’exercici 2015 de 27.000€.

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

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

PACTEN

Primer.  Objecte del conveni

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

Segon. Activitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en la memòria de la programació d'activitats presentada al 
registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 25 de maig de 2015, i en concret:

-  Febrer
 08/02: Actuació castellera a Montmeló (Circuit de Catalunya)
 15/02: Comparsa Xics per Carnestoltes

-  Març
 08/03: Calçotada popular oberta a la ciutat de Granollers
 15/03: Actuació castellera a Granollers (inici de temporada)
 29/03: Actuació castellera a Vic (Mercat del Ram)
 
-  Abril
19/04: Actuació castellera a Barcelona (Sagrada Família)
 23/04: Taller i actuació castellera (Sant Jordi)
 26/04: Actuació castellera a L'Hospitalet
 26/04: Actuació castellera a Vallromanes (Eco Fira)

-  Maig
01/05: Actuació castellera al barri de les Hortes de Granollers
03/05: Actuació Castellera a Figueres (Santa Creu)
09/05: Actuació castellera a Terrassa (fira modernista)
10/05: Actuació castellera a Girona (temps de flors)
16/05: Taller de castells a Plaça de les Hortes (Granollers)
17/05: Actuació castellera a Granollers (L'Ascensió)

- Juny
06/06: III Trobada de Colles del Vallès (Granollers)
07/06: Actuació castellera a La Garriga (Corpus)
14/06: Actuació castellera a Vilanova (La Grallada)
28/06: Actuació castellera a Barcelona (FM Camp de'n Grassot)
28/06: Cursa dels 10 Km de Granollers

- Juliol
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05/07: Actuació castellera a Barberà del Vallès (Festa Major)
11/07: Actuació castellera a Smalgrat de Mar (Festes La Verneda)

-  Agost
23/08: Actuació castellera Vilanova del Vallès (Festa Major)
26/08: Taller de castells a Granollers  (Festa Major)
27/08: Cercavila a Granollers (Festa Major)
30/08: Actuació castellera a Granollers (Festa Major)

-  Setembre
11/09: Actuació castellera a Llinars del Vallès  (Festa Major)
20/09: Actuació castellera a Valldoreix (Festa Major)
27/09: Actuació castellera a Vallromanes (Festa Major)

- Octubre
03/10: Concurs de castells a Barcelona (Festa Major Sarrià)
12/10: Actuació castellera a caldes (Festa Major)
25/10: Actuació castellera a Vic (La Tripleta)

-  Novembre
01/11: Diada dels castellers de Cornellà
08/11: Actuació castellera a Granollers (XXIII Diada Xics)

- Desembre
26/12: Celebració del Quinto de Nadal

A les actuacions castelleres que es facin a Granollers, a la plaça de la Porxada, s'habilitarà un 
dispensari mèdic a l'Ajuntament per cobrir primers auxilis.

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 27.000,00€ corresponents a:

Despeses Import Ingressos Import

Desplaçaments 13.200,00 € Quotes socis 4.300,00 €

Activitats 8.770,00 € Actuacions 11.000,00 €

Altres 5.030,00 € Subvenció públiques 0,00 €

Subvenció Ajuntament 10.700,00 €

Altres 1.000,00 €

Total 27.000,00 € Total 27.000,00 €

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 . 

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

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del calendari 
d'actuacions i activitats per a l'any 2015 és de 10.700,00 €, el que representa un finançament del 
39,63 % 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.
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Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat 
que li serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers .

Cinquè. Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat 
subvencionada

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

• Falques Ràdio municipal  per un import màxim de 400 €
• Impremta municipal per un import màxim de 700 €
• Infraestructures (cadires, taules,...) per a les activitats per un preu màxim de 1.800 €
• Afavorir l'espai per a la celebració de la Diada dels Xics per un import màxim de  400€

Sisè. Obligacions de l’entitat beneficiària

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

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

-Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat 
que determinen la concessió de la subvenció. 

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

-Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financi'n l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot 
cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció .

-Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la 
finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control . 

-Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control . 
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.

-Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la  
Seguretat Social. 

-Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers .

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

Setè. Pagament de la subvenció

De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers i 
atesa la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el 
desenvolupament de l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la 
finalitat social d'alt interès públic que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció 
per l'import del 100%.
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No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat 
en la seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors 
subvencions a aquesta entitat. 

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que 
sigui facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers per un import de  10.200,00 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

Vuitè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans 
del dia 29 de febrer de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

- Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 

- Justificació econòmica del projecte subvencionat 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.

Novè.  Modificació de la subvenció 

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.

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

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

Desè. Renúncia a la subvenció

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

Onzè. Reintegrament de la subvenció. 

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

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

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

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

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

Tretzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable . 

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Comunicar a l’entitat Associació Castellera Xics de Granollers que el servei gestor de la 
subvenció atorgada serà el Servei de Cultura i en concret, la persona responsable del seguiment i 
compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà en Josep Llobet Mas, tècnic responsable de 
Programes.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració . 

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat beneficiaria i al servei de Tresoreria .
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SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-   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 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE FESTIVAL MUSIK N VIU PER A LDEL SERVEI DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE FESTIVAL MUSIK N VIU PER A LDEL SERVEI DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE FESTIVAL MUSIK N VIU PER A LDEL SERVEI DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE FESTIVAL MUSIK N VIU PER A L''''ANYANYANYANY    
2015201520152015,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA

Mitjançant resolució de regidor de Joventut núm 408/2015 del dia 07 de maig de 2015, es va aprovar 
iniciar l'expedient licitatori, aprovar la contractació de serveis per a la prestació del servei de 
sonorització i il·luminació del Festival Musik N Viu per a l'any 2015 i amb possibilitat de pròrroga, a 
adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb un pressupost màxim anual de 
licitació de 13.310,00 euros més 2.795,10 IVA (21%) que fa un import total de 16.105,10 euros (IVA 
inclòs), desglossat en: 1.136,00 euros (IVA exclòs) de KIDS i OFF; i 12.174,00 euros (IVA exclòs) de 4 
NITS AL PARC.

En data 25 de maig de 2015 es conviden tres empreses del sector:

- SCLAT TEAM, S.L.

- BTM SOUND, S.L.

- A.R.A. SO SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L.  

L'empresa SCLAT TEAM, S.L. i BTM SOUND, S.L. comunica mitjançant correu electrònic que consta 
a l'expedient, la seva renúncia a presentar oferta. En finalitzar el termini establert, únicament 
l'empresa A.R.A. SO SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L. ha presentat oferta i ha estat admesa.

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu a la oferta econòmica avaluable 
mitjançant fórmula matemàtica), el cap de l'Àrea de Serveis de la Persona ha emès l'informe tècnic en 
el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l'empresa A.R.A. 
SO SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L. amb CIF B64762776 per un import de 13.310,00 euros 
més 2.795,10 euros d'IVA, el que fa un total de 16.105,10 euros, que no representa cap baixa respecte 
al preu de licitació, per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
sonorització i il·luminació del Festival Musik N Viu per a l'any 2015, per al període de 12 mesos, 
d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable 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 .

Pressupost total d el'oferta amb més baixa
a= 100 x    ---------------------------------------------------------------------------

Pressupost total de l'oferta a valorar

Plica Empresa Import de licitació  Import Proposat %  Baixa Punts
1 A.R.A. SO SONORITZACIÓ I 

IL·LUMINACIÓ, S.L. 
13.310,00 13.310,00 0 100

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

EMPRESA  AMB FORMULA MATEMÀTICAPLICA
A

TOTAL

1 A.R.A. SO SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. 

100 100100100100
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En data 03 de juny de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa A.R.A. SO SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. amb CIF B64762776 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte. 

El dia 04 de juny de 2015, l'empresa A.R.A. SO SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L. 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 sonorització i il·luminació del Festival Musik N Viu per a l'any 2015 per al període de 12 
mesos a l'empresa A.R.A. SO SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L. amb CIF B64762776 per un 
import  13.310,00 euros més 2.795,10 euros d'IVA, el que fa un total de 16.105,10 euros, que no 
representa cap baixa respecte al preu de licitació.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa A.R.A. SO SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L. amb CIF 
B64762776,,,,    el contracte de serveis per a la prestació del servei de sonorització i il·luminació del 
Festival Musik N Viu per a l'any 2015, per al període de 12 mesos per un import de 13.310,00 euros 
més 2.795,10 euros d'IVA, el que fa un total de 16.105,10 euros, que no representa cap baixa 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 la partida pressupostària H441/33723/20300 de l'exercici 2015.

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

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

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

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 es 
confeccioni el nou document comptable d'acord amb l'import indicat en el primer punt d'aquest acord.

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

 

TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

21212121).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EN NOM DE GRANOLLERS MERCATPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EN NOM DE GRANOLLERS MERCATPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EN NOM DE GRANOLLERS MERCATPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EN NOM DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    LALALALA    
JUSTIFICACIÓ DE DESPESESJUSTIFICACIÓ DE DESPESESJUSTIFICACIÓ DE DESPESESJUSTIFICACIÓ DE DESPESES    ((((MODELMODELMODELMODEL    402402402402))))    ESMENADA DEL CENTRE LOCAL DE SERVEIS AESMENADA DEL CENTRE LOCAL DE SERVEIS AESMENADA DEL CENTRE LOCAL DE SERVEIS AESMENADA DEL CENTRE LOCAL DE SERVEIS A    
LES EMPRESES “CAN MUNTANYOLA”LES EMPRESES “CAN MUNTANYOLA”LES EMPRESES “CAN MUNTANYOLA”LES EMPRESES “CAN MUNTANYOLA” ,,,,    CODI XBMPCODI XBMPCODI XBMPCODI XBMP::::14141414////YYYY////104171104171104171104171    DINS EL PROGRAMA D’AJUTSDINS EL PROGRAMA D’AJUTSDINS EL PROGRAMA D’AJUTSDINS EL PROGRAMA D’AJUTS    
DEL TEIXIT PRODUCTIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADEL TEIXIT PRODUCTIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADEL TEIXIT PRODUCTIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADEL TEIXIT PRODUCTIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ,,,,    CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA     2014201420142014

En data 21 d’abril de 2014 el Servei de Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic  ens 
informa, mitjançant  correu electrònic que caldria realitzar algunes esmenes   a la  justificació de 
Centres Locals de Serveis a les EmpresesCentres Locals de Serveis a les EmpresesCentres Locals de Serveis a les EmpresesCentres Locals de Serveis a les Empreses         2014201420142014    presentada  en data 27 de març de 2015.

Que les esmenes a realitzar son :

- Corregir un error tipogràfic detectat en el model  402 (justificació econòmica), en concret calia 
esmenar la data de la factura nº  29/2014 del proveïdor Judith Badia Peco.

- Aportar documentalment programes d’accions formatives i factures probatòries d’alguns 
proveïdors.

- Ampliar la informació i/o argumentar la naturalesa de despeses realitzades per alguns 
proveïdors, com ara de TRANS, S.L.  d’import  10.890 € pel projecte RIS3  i les despeses 
relatives a l’organització de dos Fòrums de Col·laboració Públicoprivada  realitzats al 2014 
(IMACITY, S.L., ITRES, S.C.P., MAURILIA VALOR, S.L.) 

- Aportar proves fotogràfiques de les despeses presentades pel proveïdors de càtering i/o lloguer 
de sales.

En data 23 d’abril el Sr.  Francesc Aragón, Interventor de l'Ajuntament de Granollers envia per correu 
electrònic a la Sra. Margotan l’autorització per que la Diputació pugui esmenar el model 402, en 
concret  l’error tipogràfic en la data d’emissió de la factura presentada per Judith Badia, adjuntat la 
corresponent factura.

En data 24 d’abril, la Sra. Núria Baella, tècnica de Granollers Mercat envia a la Sra. Margotan un 
informe i els seus annexes  per  la resta de les esmenes sol·licitades, a excepció del recull probatori 
(fotografies del càtering de diferents actes), despesa presentades per MERCEDES GARNACHO 
NÚÑEZ, per no disposar d’imatges específiques d’aquests moments.

En data 28 d’abril de 2014, la Diputació ens informa mitjançant un correu electrònic que, desprès 
d’haver  valorat  les esmenes,  es rebutja la justificació econòmica  i caldrà presentar novament el 
model 402. Que els motius per rebutjar-les és que no són actuacions emmarcades en  matèria del 
Servei de Teixit Productiu (emprenedoria i serveis a l’empresa) ni per format i objectius, ni per 
temàtica.

Les despeses rebutjades son:

- Factura de TRANS, S.L. per import de 10.890 €. Es rebutja per entendre que es tracta d’una 
despesa considerable que té més a veure amb Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
Local que no pas amb Teixit Productiu.

- Despeses relacionades amb les actuacions del FCPP al llarg del 2014, (4a Edició: “Les 
infrastructures del transport”, del 2 de Juliol de 2014 i 5na edició: “Les polítiques actives 
d’ocupació i la formació professional” del 3 de desembre de 2014, d’import 9.559,00 € són 
rebutjades per entendre que no son accions dirigides a empreses.

PROVEÏDOR NIF CONCEPTE
BASE 
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IMPOSABLE
IMACITY, S.L. B65653743 Fra 1/3 res 35/2014 projecte FCPP 3.630,00
IMACITY, S.L. B65653743 Fra 2/3 contracte FCPP 3.025,00
ITRES, S.C.P. J64677305 hosting web forumccpgranollers.cat 1/1 a 30/6 181,50
ITRES, S.C.P. J64677305 hosting web forumccpgranollers.cat 1/7 a 31/12 181,50
MAURILIA VALOR, 
S.L. B65624660

Creació de continguts web i gestió xarxes socials 
Fcpp 2.541,00

- Despeses relacionades de MERCEDES GARNACHO NÚÑEZ.  Per manca de material 
fotogràfic.

Atès que Granollers Mercat considera que les despeses d’aquestes dues accions,  FCPP i Programa 
RIS3, contempla accions directes amb el teixit emprenedor i empresarial especialment del municipi i 
de la comarca ens posem en contacte telefònic amb tècnics del Servei del Teixit Productiu de  la 
Diputació de Barcelona explicant aquesta característica .

S’acorda amb el Servei del Teixit  Productiu de  la Diputació de Barcelona:

- Enviar una ampliació de la memòria tècnica justificativa explicant quines accions s’han fet 
directament amb les empreses.  

- Informar detalladament les accions que ha fet la consultora TRANS SL i el tècnic Joaquim Pla 
en el projecte RIS3. 

- Incorporar a les despeses de personal tècnic, el cost parcial de la Sra Maria Vicenta Antúnez 
González per les tasques realitzades en la programació, execució i seguiment d’accions 
formatives adreçades a empreses del sector comerç i a persones emprenedores interessades 
en posar en marxa un negoci comercial.

En data 5 de juny de 2015, el Servei del Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona ens informa 
per correu electrònic que accepten aquestes despeses i s’acorda enviar una nova  justificació 
econòmica (model 402) amb les següents modificacions:

- Imputar el 50% de les despeses relatives al projecte RIS3 (factura nº 4314 de data 10/12/2014 
de TRANS, SL d’import 10.890 €)

- Imputar el 15% de les despeses relatives a la 4a. Edició  del FCPP realitzat el dia 2 de juliol de 
2014, amb la temàtica “Les infrastructures del transport”

NÚM. FRA DATA PROVEÏDOR NIF TOTAL FRA % CLSE Import

1007/2014 09/04/2014 IMACITY, S.L. B65653743 3.630,00 15% 544,50

1013/2014 04/07/2014 IMACITY, S.L. B65653743 3.025,00 15% 453,75

408 19/03/2014 ITRES, S.C.P. J64677305 181,50 15% 27,23

448 01/07/2014 ITRES, S.C.P. J64677305 181,50 15% 27,23

4/14 22/04/2014 MAURILIA VALOR, S.L. B65624660 2.541,00 15% 381,15

43/14 10/12/2014 TRANS, S.L. B62829999 10.890,00 50% 5.445,00

- Incorporar les despeses de la tècnica  Maria Vicenta Antúnez González per les tasques
realitzades en la programació, execució i seguiment d’accions formatives adreçades a 
empreses del sector del comerç i emprenedoria interessada en posar en marxa un negoci 
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comercial.

PERSONAL TÈCNIC Període Cost % Import

Maria Vicenta Antúnez 01/01/2014 a 31/12/2014 41.213,68 25% 10.303,42 €

Vist informe tècnic favorable de data 8 de juny de 2015.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Declarar la urgència d'aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar en nom de Granollers MercatAprovar en nom de Granollers MercatAprovar en nom de Granollers MercatAprovar en nom de Granollers Mercat,,,,    les esmenes en  la justificació econòmicales esmenes en  la justificació econòmicales esmenes en  la justificació econòmicales esmenes en  la justificació econòmica    
presentada a la Diputació de Barcelonapresentada a la Diputació de Barcelonapresentada a la Diputació de Barcelonapresentada a la Diputació de Barcelona  (model 402) en relació a les accions atorgades en el marc del 
Catàleg de Suport al Serveis i a les Activitats Locals 2014 de l’acció    Centre Local de Serveis a lesCentre Local de Serveis a lesCentre Local de Serveis a lesCentre Local de Serveis a les    
empreses “Can Muntanyola”empreses “Can Muntanyola”empreses “Can Muntanyola”empreses “Can Muntanyola”,,,,  dins el programa d’ajuts del Teixit Productiu de la Diputació de 
Barcelona, convocatòria 2014 per un cost total de l’acció  de 146.733,57 € i una subvenció de 
86.400,00 €, d'acord amb el següent detall:

NOM ACTUACIÓ
CODI 

SUBVENCIÓ 
DIPUTACIÓ

IMPORT 
ATORGAT

TOTAL 
IMPUTAT

APORTACIÓ 
DE L'EPE

IMPORT A 
RENUNCIAR

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

14/Y/104171 86.400,00 146.733,57 60.333,57 0,00

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L ''''ENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAI !!!!    DE PALOUDE PALOUDE PALOUDE PALOU,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat 
Esplai Guai! de Palou , per un import de 3.100,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària amb codi H441 
33722 48202 Subvenció Esplai Guai! de Palou , destinada a finançar el campament de Setmana Santa i la festa 
de celebració dels 35 anys de l'esplai. 

En data 13 de març de 2015, amb número de registre d'entrada 2015004879, la senyora Meritxell Roura 
Gutiérrez, representant de l'entitat Esplai Guai! de Palou, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal: 

a) Projecte del campament de Setmana Santa i de la festa dels 35 anys de l'esplai, amb una despesa 
prevista per aquesta activitat de 4.720,00 €
b) Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
c) Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.
d) Fitxes explicatives de l'entitat, el projecte i el pressupost.

L’informe emès en data 1 de juny 2015 per Albert Soler i Fuentes, cap de l'Àrea de Serveis a la Persona,  indica 
que s’ha valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització de la corresponent concessió 
atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de la participació d'infants i joves 
en activitats de lleure al nostre municipi, objectiu que és alhora una finalitat pública.

Fonaments jurídics

- Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
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“… 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 els eu cas, hauran d’aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que es va concedir 
la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.”

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

Primer.-  Declarar la urgència d'aquest acord.

Segon.-  Aprovar l'atorgament de la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal d'enguany a favor de 
l'entitat Esplai Guai! de Palou , amb NIF G61354031, per un import de 3.100,00 €, destinada a finançar el 
campament de Setmana Santa i la festa de celebració dels 35 anys de l'esplai,amb un pressupost de despesa 
de 4.720,00 €, el que representa un finançament del 65,68 % del cost de l'activitat.

Tercer.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 3.100,00 € amb càrrec a la partida 
H441 33722 48202 Subvenció Esplai Guai! de Palou  del vigent Pressupost. 

Quart.-  Aprovar el règim regulador d'aplicació a l'atorgament d'aquesta subvenció, que té el caràcter de bases 
reguladores de la concessió, el text íntegre del qual és el següent:

“Primer. Objecte

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

Segon. Activitat subvencionada  

L'activitat subvencionada és el campament de Setmana Santa 2015 i la festa dels 35 anys de l'esplai,  
projecte d'activitats presentat al registre general de l'Ajuntament de Granollers en data 13 de març de 
2015.

 Aquesta activitat es durà a terme entre  els mesos d'abril i maig de 2015. 

Tercer. Despesa subvencionable  

El cost de l'activitat subvencionada és de 4.720,00 € corresponents a:

Despesa: Import (€):

Lloguers  2.261,00
Reparacions  50,00
Alimentació 1.260,00
Impremta 50,00
Publicitat i marxandatge 769,00
Material 150,00
Imprevistos 180,00

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. 

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

La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada al lleure infantil i juvenil, per l'any 2015 
és de 3.100,00 €, el que representa un finançament del 65,68 % del cost de l'activitat. 

Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
la mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals 
o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total 
de l'activitat subvencionada. 

Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat que li 
serà facilitat per l'Ajuntament de Granollers. 

Cinquè. Obligacions de l’entitat beneficiària  

Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers i en concret:
 
a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de 
l'activitat que determinen la concessió de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que instanciïn l'activitat subvencionada, tant bon punt es 
conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció.
e) Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la 
finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
g) Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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h) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb 
la Seguretat Social.
i) Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers. El logotip de 
l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a l'entitat pel 
servei municipal corresponent.

Sisè. Pagament de la subvenció  

De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers i 
atesa la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament 
de l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès 
públic que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l'import del 100%. 

No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en 
la seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors 
subvencions a aquesta entitat. 

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent facilitat per 
l'entitat beneficiària, per un import de 3.100,00 €.

Setè. Justificació de la subvenció  

L'entitat beneficiària ha de presentar a l'Ajuntament de Granollers, no més tard del dia 29 de febrer de 
2016, la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada, adjuntant la següent 
documentació: 

a) Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
b) Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les 
despeses derivades de la realització de l'activitat subvencionada, degudament desglossades i detallades, 
acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost 
de l'activitat subvencionada. 
c) Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, indicació 
expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i 
procedència. 

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a 45 dies naturals. 

Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d'ampliació. 

Vuitè. Modificació de la subvenció 

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

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

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

Novè. Renúncia a la subvenció  

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

Desè. Reintegrament de la subvenció. 

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

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

Onzè. Vigència  

La vigència del present acord s'estendrà des de la data de la seva aprovació fins el dia 31 de desembre 
de 2015.

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

Cinquè.-  Indicar que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el Servei de Joventut de l'Ajuntament de 
Granollers i, en concret, la persona responsable del seguiment i compliment del règim regulador aplicable serà 
Marta Argemí, responsable dels programes de Joventut.

Sisè.-  Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i al Servei de Tresoreria. 

Setè- 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
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I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i quinze 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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