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

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

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

No n'hi ha.



 

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERNPROPOSTA RELATIVA A RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERNPROPOSTA RELATIVA A RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERNPROPOSTA RELATIVA A RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

D'acord amb allò que prescriu l'article 13è  del Reglament Orgànic Municipal:

"La Junta de Govern Local, per a l’exercici de les seves competències resolutòries -ja siguin 
delegades o bé d’atribució legal directa-, celebrarà sessió ordinària segons la periodicitat i l’horari que 
fixarà l’Alcaldia mitjançant Decret, i extraordinària quan ho decideixi l’Alcaldia mateixa "

I segons la  la Resolució d'Alcaldia 529/2015 de 13 de juny de 2015,  que en el segon punt dels acords 
estableix:

"Fixar que la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària setmanalment, llevat dels períodes 
vacacionals, en el dia i hora que determini la pròpia Junta"

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 ::::    

1.- La Junta de Govern Local  estableix les seves sessions ordinàries setmanals els dimarts a les 
17:00 hores,  llevat dels períodes vacacionals. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT I A INICIAR NOU EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT I A INICIAR NOU EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT I A INICIAR NOU EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT I A INICIAR NOU EXPEDIENT LICITATORI,,,,    
AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DELPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DELPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DELPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL    
SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE LA IMPRESSORA XEROX COLORSERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE LA IMPRESSORA XEROX COLORSERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE LA IMPRESSORA XEROX COLORSERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DE LA IMPRESSORA XEROX COLOR    550550550550    DE LADE LADE LADE LA    
IMPREMTA DE LIMPREMTA DE LIMPREMTA DE LIMPREMTA DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT    
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIANEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIANEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIANEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,,,,    I DECLARAR LAI DECLARAR LAI DECLARAR LAI DECLARAR LA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT ....

El passat mes de novembre de 2014 es va licitar el servei de manteniment i neteja de la impressora 
XEROX Color 550 de la impremta de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, per al període de l'1 de gener de 2015 i fins el 31 de desembre de 2016, amb 
possibilitat de pròrroga de 24  mesos més, per un import anual de 8.000,00 €, més 1.680,00 € en 
concepte d'IVA (21%) que fa un total anual de 9.680,00 € i per import de 19.360 (IVA inclòs) per a tot 
el període del contracte, a aplicar al codi pressupostari  H121.92052.22199.

Una vegada transcorregut el termini, cap de les empreses convidades va presentar oferta per a la 
prestació del servei. Per aquest motiu, cal declarar desert l’esmentat procés i  iniciar un nou procés de 
licitació d'aquest Servei. 

La cap de l'àrea de planificació Estratègica i Ciutadania ha emès informe justificant la necessitat  de 
contractar la prestació del servei de manteniment i neteja de la impressora XEROX Color 550 de la 
impremta de l'Ajuntament de Granollers per al període del 24 mesos des de la formalització del 
contracte amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 18.157,90 euros més 3.813,16 
euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 21.971,06 euros, amb aplicació al codi pressupostari 
H121.92052.2219 i amb la distribució següent:

Any 2015   6.000,00 € (4.958,67 € + 1.041,33 € en concepte del 21% d'IVA)
Any 2016 11.400,00 € (9.421,49 € + 1.978,51 € en concepte del 21% d'IVA)
Any 2017   4.571,06 € (3.777,74 € + 793.32 € en concepte del 21% d'IVA)

El valor estimat total del contracte és de 41.763,17 euros, segons detall a continuació:



Període executiu (2 anys): 18.157,90 €
Pròrroga (2 anys): 18.157,90 €
Modificació: fins el 30% del preu de licitació: 5.447,37 €

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, de conformitat amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic , RDL 3/2011, de 14 
de novembre, és el contracte de serveis procediment negociat sense publicitat, per la qual cosa s'han 
redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant aquest procediment i tramitació ordinària .
Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi H121.92052.22199,    per fer front a la 
despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual , de conformitat amb l'article 
174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.
Es designa com a responsable del contracte al senyor Jordi Carrasco Morilla, tècnic impressor de la 
Impremta Municipal de l'Ajuntament de Granollers.

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

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

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

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

- Articles 169, 170 i 174 del RDL 3/2011, de 14  de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la 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. Declarar desert el procés licitatori per la contractació del servei de manteniment i neteja de 
la impressora XEROX Color 550 de la impremta de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, per al període del  1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre 
de 2016 amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, per un import anual de 8.000,00 €, més 
1.680,00 € en concepte d'IVA (21%) que fa un total anual de 9.680,00 € i per import de 19.360 (IVA 
inclòs) per a tot el període del contracte

SEGONSEGONSEGONSEGON. Iniciar nou expedient licitatori, autoritzar la despesa de la contractació de prestació del  
servei de manteniment i neteja de la impressora XEROX Color 550 de la impremta de l'Ajuntament de 
Granollers, per un període de 24 mesos des de la formalització del contracte i amb possibilitat de 
pròrroga de 24 mesos mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, per un 
import màxim de 18.157,90 euros més 3.813,16 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 
21.971,06 euros,  amb aplicació al codi pressupostari H121.92052.22199.

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.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Declarar la plurianualitat del contracte de prestació del  servei de manteniment i neteja de la 
impressora XEROX Color 550 de la impremta de l'Ajuntament de Granollers que s'executarà durant  
els exercicis 2015 i 2016 , d'acord amb la següent distribució econòmica següent:

Any 2015   6.000,00 € (4.958,67 € + 1.041,33 € en concepte del 21% d'IVA)
Any 2016 11.400,00 € (9.421,49 € + 1.978,51 € en concepte del 21% d'IVA)
Any 2017   4.571,06 € (3.777,74 € + 793.32 € en concepte del 21% d'IVA)

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Designar responsable del contracte al senyor Jordi Carrasco Morilla, tècnic impressor de la 
Impremta Municipal de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... 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 .

SETÈSETÈSETÈSETÈ....  Notificar als tècnics responsables per tal que endeguin la negociació .  

APROVAT PER UNANIMITAT

 

5555).-).-).-).-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 DDEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI D''''ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATERIA FISCAL I TRIBUTÀRIA DEASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATERIA FISCAL I TRIBUTÀRIA DEASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATERIA FISCAL I TRIBUTÀRIA DEASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATERIA FISCAL I TRIBUTÀRIA DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ENS DEPENDENTSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ENS DEPENDENTSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ENS DEPENDENTSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ENS DEPENDENTS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, que va tenir lloc el 14 d'abril de 
2015, es va iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació  del servei 
d'assessorament jurídic en matèria fiscal i tributària de l'Ajuntament de Granollers i els seus ens 
dependents, per un període de 24 mesos,amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més,  per un 
import màxim de 24.480,00 euros més 5.140,80 euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 
29.620,80 euros, establint-se un preu/hora màxim de 136 euros/hora, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària .

Amb data 15 d'abril de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

DURÁN-SINDREU,ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS CIF: B-62340716
JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS SLP CIF: B-59820167
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS S.L CIF: B-58671710
DELOITTE S.L CIF: B-79104469

Totes les empreses s'han presentat a la licitació.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), l'Interventor Municipal i el 
Tècnic Adjunt a la Intervenció han emès informe tècnic on es considerava com oferta amb valor 
desproporcionat, la proposada per l'empresa FAURA-CASAS AUDITORS I CONSULTORS SL (plica 
núm. 3), donant el tràmit d'audiència establert per tal que justifiques la seva oferta, d'acord amb allò 
que estableix l'article 152.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

L'empresa FAURA-CASAS AUDITORS I CONSULTORS SL  va presentar la justificació requerida dins 
el termini establert i d'acord amb l'informe tècnic de data 19 de maig de 2015 emès per  l'Interventor 
Municipal i el Tècnic Adjunt a la Intervenció, es proposa no acceptar la justificació de l'oferta 
presentada per l'empresa  FAURA-CASAS AUDITORS I CONSULTORS SL per no motivar prou la 
justificació, al no detallar la composició ni les característiques de l'equip de treball proposat., en quant 
a la justificació dels costos salarials de les persones assignades al projecte segons el marc de 
condicions laborals de l'empresa, no s'han justificat quins són en termes econòmics de les citades 
condicions laborals de l'empresa, ni quina és la ponderació dels costos de personal que s'han tingut 
en compte, sobretot quan en la intervenció professional de l'equip de treball hi han de participar 
professionals amb diferents graus d'experiència i responsabilitat.

L'Interventor Municipal i el Tècnic Adjunt a la Intervenció  , han emès un informe de data 29 de maig de 
2015, en el qual proposa, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa 
DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP amb CIF B-62340716 per un import 
màxim de 24.480,00 euros més 5.140,80 euros en concepte d'IVA (21%) fent un total de 29.620,80 
euros, amb un preu/hora de 115 euros, per al contracte del servei d'assessorament jurídic en matèria 
fiscal i tributària de l 'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents , per un període de dos anys, 
prorrogable dos anys més, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     49494949    puntspuntspuntspunts))))

A. Metodologia i pla de treball emprats pel licitador alhora de desenvolupar els serveis objecte de 
contractació, d'acord amb el contingut dels treballs a realitzar de la clàusula 3ª del Plec de 
Prescripcions Tècniques (fins a 29 punts):



   1) Servei d'assessorament jurídic fiscal,  servei d'assessorament fiscal específic i servei 
d'assessorament sobre procediments tributaris i consultes tributàries  (fins a 20 punts)

       2)   Servei d'informació sobre les novetats en matèria fiscal i tributària  (fins a 9 punts)

B. Millora sense cost addicional del servei d'informació sobre les novetats en matèria fiscal i 
tributària que es detalla en la clàusula 3.1.4 del Plec de Prescripcions Tècniques (fins a 10 punts). 
Es valorarà que la freqüència en la remissió de la circular informativa sigui inferior a la trimestral 
prevista en els plecs.

C. Millora, sense cost addicional, del sistema d'avaluació dels treballs objecte de contractació descrit 
en el punt 3.4 del Plec de Prescripcions Tècniques, que permeti realitzar un control de qualitat 
amb la finalitat de posar de manifest el grau de satisfacció de l'Ajuntament de Granollers en 
l'execució del contracte i així garantir que l'assessorament ofert compleixi amb les expectatives i 
necessitats en cada moment (fins a 10 punts)

DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS S.L.U.

AAAA....1111)))) Metodologia i Pla de treball emprat pel licitador alhora de desenvolupar els serveis 
d'assessorament jurídic fiscal,  assessorament fiscal específic i assessorament sobre procediments 
tributaris i consultes tributàries.

DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS S.L.U. presenta una proposta que conté:

 Fonaments i objectius de la metodologia de treball.- el licitador presenta una definició molt 
detallada dels pilars bàsics sobre els quals es fonamenta la metodologia de treball emprada per 
l’entitat i dels objectius que es volen assolir: a) un equip expert i multidisciplinari en la prestació de 
serveis d’assessorament jurídic i tramitació processal. b) un model estable de seguiment i control de 
qualitat dels treballs. c) les eines pròpies de consulta d’informació que es disposaran per a l’execució 
dels treballs a realitzar. d) l’eina de gestió col·laborativa i documental formada per l’aplicació 
informàtica denominada “INTEGRA- Gestión de expedientes Profesionales” que permet gestionar el 
flux de treball i documental de cada expedient i que es posa a disposició del client. e) millores d’alt 
valor afegit. Es valora positivament la proposta d’un model estable de seguiment i control dels treballs .

 Proposta metodològica i del pla de treball.- el licitador realitza una descripció clara del contingut 
dels serveis a prestar d’acord amb allò previst als plecs i argumenta que la seva heterogeneïtat 
impedeix establir una metodologia de treball fixa i vàlida per a tots ells, per això es decanta per 
detallar les línies bàsiques de la metodologia de treball a aplicar en els diferents serveis objecte del 
contracte, que millora en alguns punts la detallada en els plecs i que es concreta en: a) estructura del 
document que constitueix el servei. b) format d’entrega del document. c) possibilitat d’emetre 
document esborrany amb resultats parcials per a la seva discussió amb el client. d) control de la 
utilització anual de les hores contractades. e) temps de resposta. f) canals de comunicació i esmena 
d’errors. Es valora molt positivament la proposta on a petició de l’interessat es pugui emetre el 
document resultant del servei en format esborrany, amb els resultats parcials i/o finals de l’anàlisi, per 
a la seva discussió amb l’interessat abans d’ emetre la versió definitiva . 

 Equip i eines de treball.- la proposta presenta una descripció detallada de l’equip de treball que 
estaria format per un professional de control de qualitat, dos que conformen l’equip tècnic i dos d’equip 
de suport. Es valora molt positivament que l’equip de treball proposat sigui superior en tres 
professionals al requerit en els plecs. Pel que fa a les eines de treball a utilitzar amb l’objectiu 
d’obtenir una major eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis es presenta una proposta detallada  
formada per: a) aplicació informàtica “INTEGRA- Gestión de expedientes Profesionales”. b) bases de 
dades tècniques internes amb 94.000 referències, fons documental amb 2.000 documents, llibres i 
revistes especialitzades, 14 bases de dades externes de caràcter fiscal contractades. Es valora molt 
positivament la descripció de la gestió mediambiental que realitza la firma així com la prestació del 
servei de plataforma e-Room. 

Valoració: La proposta metodològica presentada per DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS S.L.U. es 
valora com MOLT BEN detallada i estructurada amb una puntuació de 20202020    puntspuntspuntspunts, motivat pel següent: 
 Fonaments i objectius metodològics molt detallats basats en la qualitat i l’excel·lència .



 Proposta metodològica que millora la proposada en els plecs i que aporta valor afegit .
 Equip de treball proposat amb valor afegit respecta del mínim requerit en els plecs .
 Eines de treball proposades de molta qualitat.

AAAA....2222)))) Metodologia i Pla de treball emprat pel licitador alhora de desenvolupar el servei d'informació 
sobre les novetats en matèria fiscal i tributària, resolucions de les diferents instàncies judicials i 
respostes de les consultes de l’Administració tributària que siguin d’interès de l’Ajuntament .

DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS S.L.U. presenta una proposta estructurada amb una 
descripció del contingut dels serveis a prestar d’acord amb allò previst al plec de prescripcions 
tècniques particulars. Tanmateix el licitador no ha aportat cap model de circular informativa que 
permeti valorar-ne la seva eficiència i garantia. 

Valoració: La proposta presentada per DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS S.L.U. es valora com 
ADEQUADAMENT detallada i estructurada amb una puntuació de 4444,,,,5555    puntspuntspuntspunts, motivat perquè no 
incorpora valor afegit sobre la metodologia de treball que estava prevista inicialment en els plecs i no 
acredita cap model de circular informativa.

BBBB)))) Millora sense cost addicional del servei d'informació sobre les novetats en matèria fiscal i tributària, 
resolucions de les diferents instàncies judicials i respostes de les consultes de l’Administració 
tributària que siguin d’interès de l’Ajuntament, on es valorarà que la  freqüència en la remissió de la 
circular informativa sigui inferior a la trimestral prevista a la clàusula  3.1.4 del Plec Tècnic.

DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS S.L.U. presenta com a millora, sense cost addicional, que es 
presti de manera continuada en el temps el servei d'informació sobre les novetats legislatives i 
jurisprudencials en matèria de dret tributari, amb especial referència a aquelles que poguessin ser 
d’aplicació. Es valora també molt positivament que es permeti l’accés a la “web asesor” de Deloitte on 
es podrà consultar tot tipus de normativa jurídica i tributària, així com el compromís d’enviar de forma 
periòdica les publicacions editades per la firma com són : revista Quorum, Newsletter laboral, Tax Alert 
y Legal Alert, Tax Alert y Legal Alert forals, Arm’s Length standard, World Tax Advisor.

Valoració: La millora presentada per DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS S.L.U. corresponent a la 
remissió de la circular informativa de manera continuada en el temps es valora amb una puntuació de 
10101010    puntspuntspuntspunts, motivat perquè s’hi afegeixen unes propostes de millora qualitativa com serien l’accés a la 
seva “web asesor” i l’enviament periòdica de les publicacions editades per la firma .

CCCC)))) Millora, sense cost addicional, del sistema d'avaluació dels treballs objecte de contractació descrit 
en el punt 3.4 del Plec de Prescripcions Tècniques.

DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS S.L.U. no presenta cap millora al sistema d’avaluació 
trimestral dels treballs realitzats que consta en l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques 
particulars, i que han de permetre obtenir del responsable del contracte i del  servei peticionari una 
valoració objectiva de diversos elements indicatius de la qualitat del servei. Per tant la valoració 
d’aquest apartat és de 0000    puntspuntspuntspunts....

5555....2222.... DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S.L.P. 

5.2.1 Proposta tècnica

AAAA....1111)))) Metodologia i Pla de treball emprat pel licitador alhora de desenvolupar els serveis 
d'assessorament jurídic fiscal,  assessorament fiscal específic i assessorament sobre procediments 
tributaris i consultes tributàries.

DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S.L.P. presenta una proposta que conté:
 Fonaments i objectius de la metodologia de treball.- el licitador presenta una definició molt 
detallada dels pilars bàsics sobre els quals es fonamenta la metodologia de treball emprada per 
l’entitat amb l’objectiu de proporcionar informació avançada per a la presa de decisions amb la 
màxima seguretat jurídica: a) simplificar la complexitat. b) enfocament preventiu. c) millora de 



processos en matèria fiscal en temps, cost, qualitat i eficàcia. d) aportar solucions pràctiques i útils. e) 
conèixer en profunditat l’activitat del client que permeti aportar solucions pràctiques i útils. f) servei 
“end to end” sobre la totalitat del procés. g) enfocament específic per a entitats públiques. Es valora 
positivament la proposta d’un model intern de control dels treballs .

 Proposta metodològica i pla de treball.- el licitador realitza una descripció clara del contingut dels 
serveis a prestar d’acord amb allò previst als plecs i detalla pels serveis d’assessorament jurídic fiscal 
continuat i específic la metodologia de treball que millora en alguns punts la detallada en els plecs i 
que es concreta en: a) resolució concreta, precisa i fonamentada en la més recent doctrina i 
jurisprudència. b) format d’entrega de l’opinió tècnica per escrit. c) formes de comunicació (back-office 
o interna i comunicació front office, que a la vegada es divideix entre operativa i tècnica). d) lloc i 
horari de prestació del servei. e) control de la utilització anual de les hores contractades. f) termini de 
resposta. Es valora molt positivament que la proposta incorpori a les formes de comunicació operativa 
previstes en els plecs la del telèfon mòbil corporatiu del responsable del servei, que permetrà una 
comunicació més àgil i directa.
Pel que fa la servei de d’assessorament sobre procediments tributaris i consultes tributàries el licitador 
presenta una proposta molt detallada, amb un especial èmfasis en les consultes tributàries motivat 
perquè les valora com un instrument que permet aportar la màxima seguretat jurídica als clients, en 
aquelles qüestions amb alta complexitat.

 Equip i eines de treball.- la proposta presenta una descripció molt detallada de l’equip de treball 
que estaria  format per un director, un responsable del servei, grup de treball d’assessorament fiscal 
format per dos professionals. Es valora molt positivament que l’equip de treball proposat sigui superior 
en dos professionals al requerit en els plecs. Pel que fa a les eines de treball a utilitzar amb l’objectiu 
d’obtenir una major eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis es presenta una proposta formada 
per programes i aplicacions informàtiques,  bases de dades jurídiques i publicacions tècniques .

Valoració: La proposta metodològica presentada per DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y 
TRIBUTARIOS S.L.P. es valora com MOLT BEN detallada i estructurada amb una puntuació de 16161616,,,,5555    
puntspuntspuntspunts, motivat pel següent: 
 Fonaments i objectius metodològics molt detallats basats en la qualitat i l’excel·lència .
 Proposta metodològica que millora la proposada en els plecs i que aporta valor afegit .
 Equip de treball proposat amb valor afegit respecta del mínim requerit en els plecs .
 Eines de treball proposades de qualitat.

AAAA....2222)))) Metodologia i Pla de treball emprat pel licitador alhora de desenvolupar el servei d'informació 
sobre les novetats en matèria fiscal i tributària, resolucions de les diferents instàncies judicials i 
respostes de les consultes de l’Administració tributària que siguin d’interès de l’Ajuntament .

DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S.L.P. presenta una proposta 
estructurada amb una descripció clara del contingut dels serveis a prestar d’acord amb allò previst al 
plec de prescripcions tècniques particulars. Es valora també molt positivament que la proposta de 
remissió d’informació per via telemàtica proposada inclogui també l’actualització dels criteris 
sostinguts per a la resolució de cadascuna de les consultes formulades per l’Ajuntament, en el sentit 
que si hi hagués alguna modificació interpretativa o legislativa susceptible d’afectar a qualsevol de les 
consultes prèviament resoltes, s’informaria immediatament sobre la incidència del canvi. Tanmateix el 
licitador no ha aportat cap model de circular informativa que permeti valorar-ne la seva eficiència i 
garantia. 

Valoració: La proposta presentada per DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS 
S.L.P. es valora com MOLT BEN detallada i estructurada amb una puntuació de 7777    puntspuntspuntspunts, motivat 
perquè és la única que incorpora valor afegit sobre la metodologia de treball que estava prevista 
inicialment en els plecs, encara  que  no s’acredita cap model de circular informativa.

BBBB)))) Millora sense cost addicional del servei d'informació sobre les novetats en matèria fiscal i tributària, 
resolucions de les diferents instàncies judicials i respostes de les consultes de l’Administració 
tributària que siguin d’interès de l’Ajuntament, on es valorarà que la  freqüència en la remissió de la 
circular informativa sigui inferior a la trimestral prevista a la clàusula  3.1.4 del Plec Tècnic.



DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S.L.P. presenta com a millora, sense 
cost addicional, que s’informarà com a mínim mensualment a través de circulars informatives per via 
telemàtica de les novetats en matèria fiscal i tributària, resolucions de les diferents instàncies judicials 
i respostes de les consultes de l’Administració tributària que siguin d’interès per l’entitat. Es valora 
també molt positivament que a través de la pàgina web de la firma, que s’actualitza diàriament, 
s’informi sobre notícies de caire fiscal i tributari , així com articles d’opinió dels professionals de la firma 
sobre temes d’actualitat de les diferents àrees i d’altres notícies d’interès que tinguin relació amb les 
altres àrees d’activitat del despatx. 

Valoració: La millora presentada per DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS 
S.L.P.  corresponent a la remissió de la circular informativa com a mínim mensualment es valora amb 
una puntuació de 7777    puntspuntspuntspunts, motivat perquè a la millora de freqüència s’hi afegeix una proposta de 
millora qualitativa com serien l’accés a la pàgina web de la firma .

CCCC)))) Millora, sense cost addicional, del sistema d'avaluació dels treballs objecte de contractació descrit 
en el punt 3.4 del Plec de Prescripcions Tècniques.

DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S.L.P. presenta una millora al sistema 
d’avaluació trimestral dels treballs realitzats que consta en l’annex 1 del plec de prescripcions 
tècniques particulars, i que han de permetre obtenir del responsable del contracte i del  servei 
peticionari una valoració objectiva de diversos elements indicatius de la qualitat del servei. La 
proposta de millora consisteix a incorporar al citat sistema d’avaluació trimestral dels treballs els 
següents controls que es puntuaran amb un barem de  l’1 al 10 cadascun:
 aporta alguna solució pràctica i útil per a l’Ajuntament de Granollers i els seus independents ?
 nivell de concreció i precisió de la resolució :
 nivell d’exposició de la fonamentació jurídica :
 valoració de la doctrina i/o la jurisprudència aplicable al cas :

Valoració: La proposta de millora presentada per DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y 
TRIBUTARIOS S.L.P.        es valora com MOLT BEN detallada i estructurada amb una puntuació de 9999    
puntspuntspuntspunts, motivat perquè es valoren com molt útils els controls proposats .

5555....3333.... FAURA - CASAS AUDITORS I CONSULTORS S.L.

5.3.1 Proposta tècnica

AAAA....1111)))) Metodologia i Pla de treball emprat pel licitador alhora de desenvolupar els serveis 
d'assessorament jurídic fiscal,  assessorament fiscal específic i assessorament sobre procediments 
tributaris i consultes tributàries.

FAURA - CASAS AUDITORS I CONSULTORS S.L. presenta una proposta que conté:

 Fonaments i objectius de la metodologia de treball .- el licitador no acredita els principis en que es 
fonamenta la metodologia de treball que aplica en la prestació dels serveis, ni tampoc s’acrediten els 
objectius que es pretenen assolir. Únicament s’estableixen principis metodològics i objectius en el 
servei ofert, no previst en els plecs, corresponent al diagnosi de la situació tributària de les entitats 
objecte del contracte.

 Proposta metodològica i pla de treball.- el licitador realitza una descripció clara del contingut dels 
serveis a prestar d’acord amb allò previst als plecs i detalla pels serveis d’assessorament jurídic fiscal 
continuat i específic una metodologia de treball que millora en alguns punts la prevista en els plecs, i 
que es concreta en el punts següents: a) horari de prestació dels serveis. b) formes de comunicació. c) 
termini de resposta. c) formulari especial de consulta degudament detallat. Pel servei de 
d’assessorament sobre procediments tributaris i consultes tributàries el licitador presenta un pla de 
treball més detallat, amb un especial èmfasis en els procediments tributaris, i que es concreta en els 
punts següents: reunions prèvies, documentació a elaborar per la correcta assistència, calendari 
d’actuacions, confecció de dictàmens i escrits d’al·legacions. Es valora molt positivament la proposta 
d’incorporar un servei no previst en els plecs, sense cost addicional ni minoració de les hores 



previstes per a l’execució dels treballs, corresponent al diagnosi de la situació tributària de les entitats 
objecte del contracte, que tindrà el seu impacte en els serveis d’assessorament jurídic fiscal continuat 
i en l’específic, i que haurà de permetre implementar en les citades entitats mesures d’optimització 
fiscal a partir de la detecció de situacions de risc o contingència en l’àmbit tributari .

 Equip i eines de treball.- la proposta no presenta cap descripció de l’equip de treball proposat per 
la prestació dels serveis, i únicament en la declaració responsable s’indica que estarà format per un 
responsable del contracte i altres persones adscrites a l’execució, sense especificar el nombre ni 
currículums. Tampoc s’acrediten les eines de treball que s’utilitzaran per la prestació dels serveis .

Valoració: La proposta metodològica presentada per FAURA - CASAS AUDITORS I CONSULTORS 
S.L. es valora com ADEQUADAMENT detallada i estructurada amb una puntuació de 9999    puntspuntspuntspunts, motivat 
pel següent: 
 Fonaments i objectius metodològics no detallats.
 Proposta metodològica que millora la proposada en els plecs i que aporta valor afegit .
 Equip de treball no detallat.
 Eines de treball no detallades.

AAAA....2222)))) Metodologia i Pla de treball emprat pel licitador alhora de desenvolupar el servei d'informació 
sobre les novetats en matèria fiscal i tributària, resolucions de les diferents instàncies judicials i 
respostes de les consultes de l’Administració tributària que siguin d’interès de l’Ajuntament .

FAURA - CASAS AUDITORS I CONSULTORS S.L. presenta una proposta estructurada amb una 
descripció del contingut dels serveis a prestar d’acord amb allò previst al plec de prescripcions 
tècniques particulars. Tanmateix el licitador no ha aportat cap model de circular informativa que 
permeti valorar-ne la seva eficiència i garantia. 

Valoració: La proposta presentada per FAURA-CASAS AUDITORS I CONSULTORS S.L. es valora 
com ADEQUADAMENT detallada i estructurada amb una puntuació de 4444,,,,5555    puntspuntspuntspunts, motivat perquè no 
incorpora valor afegit sobre la metodologia de treball que estava prevista inicialment en els plecs i no 
acredita cap model de circular informativa.

BBBB)))) Millora sense cost addicional del servei d'informació sobre les novetats en matèria fiscal i tributària, 
resolucions de les diferents instàncies judicials i respostes de les consultes de l’Administració 
tributària que siguin d’interès de l’Ajuntament, on es valorarà que la  freqüència en la remissió de la 
circular informativa sigui inferior a la trimestral prevista a la clàusula  3.1.4 del Plec Tècnic.

FAURA - CASAS AUDITORS I CONSULTORS S.L. presenta com a millora, sense cost addicional, 
que la tramesa d’informació de les novetats en matèria fiscal i tributària s’emetrà amb una periodicitat 
mensual a través del servei de trameses electròniques de la firma. 

Valoració: La millora presentada per FAURA - CASAS AUDITORS I CONSULTORS S.L.  
corresponent a la remissió de la circular informativa amb una periodicitat mensual es valora amb una 
puntuació de 5555    puntspuntspuntspunts, al no presentar d’altres millores qualitatives substancials .

CCCC)))) Millora, sense cost addicional, del sistema d'avaluació dels treballs objecte de contractació descrit 
en el punt 3.4 del Plec de Prescripcions Tècniques.

FAURA - CASAS AUDITORS I CONSULTORS S.L. presenta una molt bona millora al sistema 
d’avaluació trimestral dels treballs realitzats que consta en l’annex 1 del plec de prescripcions 
tècniques particulars, i que han de permetre obtenir del responsable del contracte i del  servei 
peticionari una valoració objectiva de diversos elements indicatius de la qualitat del servei. La 
proposta de millora consisteix a incorporar al citat sistema d’avaluació trimestral dels treballs els 
següents controls que es puntuarien amb un barem de  l’1(totalment en desacord) al 5 (totalment 
d’acord) cadascun:
 el servei realitzat ha respost a les expectatives inicials ?
 el contingut del servei realitzat pel contractista serà aplicable a la meva feina :
 el contractista ha respost les consultes formulades amb claredat :



 la facilitat de contactar (telèfon, e-mail, etc..):
 l’atenció mostrada ha estat satisfactòria:
 les referències normatives han estat suficients per interpretar la resposta efectuada :
 la documentació suport subministrada pel contractista ha estat l’adequada:
 aspectes positius a destacar i aspectes a millorar :

Valoració: La proposta de millora presentada per FAURA - CASAS AUDITORS I CONSULTORS S.L.    
es valora com MOLT BEN detallada i estructurada amb una puntuació de 10101010    puntspuntspuntspunts, motivat perquè es 
valoren com molt útils els controls proposats .

5555....4444.... JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS S.L.P.

5.4.1 Proposta tècnica

AAAA....1111)))) Metodologia i Pla de treball emprat pel licitador alhora de desenvolupar els serveis 
d'assessorament jurídic fiscal,  assessorament fiscal específic i assessorament sobre procediments 
tributaris i consultes tributàries.

JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS S.L.P. presenta una proposta que conté:

 Fonaments i objectius de la metodologia de treball .- el licitador no acredita els principis en que es 
fonamenta la metodologia de treball que aplica en la prestació dels serveis, ni tampoc s’acrediten els 
objectius que es pretenen assolir. 

 Proposta metodològica i pla de treball.- el licitador realitza una descripció clara del contingut dels 
serveis a prestar d’acord amb allò previst als plecs i els detalla per serveis sense que es millori lo 
plantejat en els plecs, excepte pel que fa al termini màxim de resposta en el servei d’assessorament 
jurídic continuat que es rebaixa a un màxim de 36 hores.

 Equip i eines de treball.- la proposta presenta una descripció molt detallada de l’equip de treball 
proposat per la prestació del servei, format per un responsable de contracte, dos tècnics fiscalistes i 
un advocat. Es valora molt positivament que l’equip de treball proposat sigui superior en dos 
professionals al requerit en els plecs. En la proposta no s’acrediten les eines de treball que 
s’utilitzarien en la prestació dels serveis .

Valoració: La proposta metodològica presentada per JDA ASSESSORS CONSULTORS 
PROFESSIONALS S.L.P.  es valora com PARCIALMENT detallada i estructurada amb una puntuació 
de 8888    puntspuntspuntspunts, motivat pel següent: 
 Fonaments i objectius metodològics no detallats.
 Proposta metodològica que en general no millora la proposada en els plecs.
 Equip de treball proposat amb valor afegit respecta del mínim requerit en els plecs .
 Eines de treball no detallades.

AAAA....2222)))) Metodologia i Pla de treball emprat pel licitador alhora de desenvolupar el servei d'informació 
sobre les novetats en matèria fiscal i tributària, resolucions de les diferents instàncies judicials i 
respostes de les consultes de l’Administració tributària que siguin d’interès de l’Ajuntament .

JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS S.L.P. presenta una proposta estructurada amb 
una descripció del contingut dels serveis a prestar d’acord amb allò previst al plec de prescripcions 
tècniques particulars, encara que es valora molt positivament que el licitador hagi aportat un model de 
circular informativa que permeti valorar-ne la seva eficiència i garantia. 

Valoració: La proposta presentada per JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS S.L.P. 
es valora com ADEQUADAMENT detallada i estructurada amb una puntuació de 6666,,,,5555    puntspuntspuntspunts, motivat 
perquè no incorpora valor afegit sobre la metodologia de treball que estava prevista inicialment en els 
plecs, encara que si s’acredita un model de circular informativa.

BBBB)))) Millora sense cost addicional del servei d'informació sobre les novetats en matèria fiscal i tributària, 



resolucions de les diferents instàncies judicials i respostes de les consultes de l’Administració 
tributària que siguin d’interès de l’Ajuntament, on es valorarà que la  freqüència en la remissió de la 
circular informativa sigui inferior a la trimestral prevista a la clàusula  3.1.4 del Plec Tècnic.

JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS S.L.P. presenta com a millora, sense cost 
addicional, que la tramesa d’informació de les novetats en matèria fiscal i tributària s’emetrà amb una 
periodicitat mensual a través del servei de trameses electròniques de la firma . 

Valoració: La millora presentada per JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS S.L.P.   
corresponent a la remissió de la circular informativa amb una periodicitat mensual es valora amb una 
puntuació de 5555    puntspuntspuntspunts, al no presentar d’altres millores qualitatives substancials .

CCCC)))) Millora, sense cost addicional, del sistema d'avaluació dels treballs objecte de contractació descrit 
en el punt 3.4 del Plec de Prescripcions Tècniques.

JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS S.L.P. no presenta cap millora al sistema 
d’avaluació trimestral dels treballs realitzats que consta en l’annex 1 del plec de prescripcions 
tècniques particulars, i que han de permetre obtenir del responsable del contracte i del  servei 
peticionari una valoració objectiva de diversos elements indicatius de la qualitat del servei. Per tant la 
valoració d’aquest apartat és de 0000    puntspuntspuntspunts....

Resum de la valoració d’ofertes tècniques.

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     51515151    puntspuntspuntspunts))))

Es valora assignant la major puntuació a la proposta que ofereixi el preu/hora del servei més 
econòmic. La puntuació de les propostes restants es determina s'acord amb la seva proporció 
respecte d'aquella:

Empresa Proposta 
econòmica

Baixa Puntuació

DURAN SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP 115,00 15.44% 51,00
JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS SLP 120,00 11.76% 48,88
FAURA CASAS AUDITORS I CONSULTORS SL 84,00 EXCLOSA
DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS SLU 136,00 0.00% 43,13

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

Proposta tècnicaEmpresa
A1 A2 B C

Proposta 
econòmica

Total

DURAN SINDREU ASESORES LEGALES Y 
TRIBUTARIOS SLP

16,50 7,00 7,00 9,00 51,00 90,50

JDA ASSESSORS CONSULTORS 
PROFESSIONALS SLP

8,00 6,50 5,00 0,00 48,88 68,38

FAURA CASAS AUDITORS I CONSULTORS SL 9,00 4,50 5,00 10,00 EXCLOSA
DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS SLU 20,00 4,50 10,00 0,00 43,13 77,63

En data 3 de juny de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa DURAN SINDREU ASESORES 
LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP  amb CIFB-62340716. a presentar la documentació prèvia a 



l'adjudicació del contracte. 

El dia 12 de juny de 2015 , l'empresa DURAN SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS 
SLP  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 d'assessorament jurídic en matèria fiscal i tributària de l 'Ajuntament de Granollers i els seus ens 
dependents per al període de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, a l'empresa 
DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP amb CIF B-62340716 per un import  
màxim de 24.480,00 euros més 5.140,80 euros en concepte d'IVA (21%) fent un total de 29.620,80 
euros, amb un preu/hora de 115 euros.

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  DURAN-SINDREU ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP   
amb CIFCIFCIFCIF B-62340716  , el contracte de serveis per a la prestació  d'assessorament jurídic en matèria 
fiscal i tributària de l'Ajuntament de Granollers i els seus ens dependents, per un periode de 24 mesos 
i un import  màxim de 24.480,00 euros més 5.140,80 euros en concepte d'IVA (21%) fent un total de 
29.620,80 euros, amb un preu/hora de 115 euros, el que representa una baixa del 15,44%  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 H130.93101.22706, amb la següent distribució

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

6.120,00 € 1.285,20 € 12.240,00 € 2.570,40 € 6.120,00 € 1.285,20 €

TOTAL ANY IVA INCLOS 7.405,20 € 14.810,40 € 7.405,20 €

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                              29.620,80 €

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 s'alliberi el 
crèdit no disposat del document comptable i es confeccionin nous documents comptables d 'acord amb 
els imports i anualitats indicats en el primer punt d 'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
PERE FÍGULS TUSET EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DEPERE FÍGULS TUSET EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DEPERE FÍGULS TUSET EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DEPERE FÍGULS TUSET EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE    
PRODUCTES DE PALOUPRODUCTES DE PALOUPRODUCTES DE PALOUPRODUCTES DE PALOU



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

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

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

Pere Fíguls Tuset, amb NIF 52156513B, productor d'hortalisses, ha presentat una sol·licitud de 
subvenció de 5.000 € en data 5 de febrer de 2014 i número de registre d’entrada 2017 per realitzar les 
actuacions de següents, que tenen un pressupost total de 13.650 euros:

 - Adquisició motor bomba per al reg d'hortalisses
 - Impressió d'etiquetes per a la comercialització de productes

En data 6 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a l’interessat la subvenció de 
5.000 €, amb càrrec a la partida H160.24152.47900 Subvenció Explotacions Agrícoles del Pressupost 
de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014, habilitada per acord de Ple de 7 d’abril de 2014 per 
incorporació de romanents.

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

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

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

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

En data 1 d’abril de 2015, l’interessat ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb registre 
d’entrada número 2015006321 les següents factures i cartes de pagament que justifiquen l’activitat 
subvencionada, per import total de 9.702,99 € i el comprovant que acredita que aquestes es troben 
pagades,d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

Número de Factura 

/carta de pagament

Data Proveïdor / emissor Concepte Import en € 

(IVA inclòs)

93567 31/03/2015 Tecnoplus Bomba motor de 

reg

9.559,00

2911286 17/12/2014 La imprent@ Impressió 

d'etiquetes

143,99

   
Total 9.702,99

En data 27 d'abril s’ha realitzat una visita de verificació sobre el terreny i s’ha comprovat que les 
actuacions s’han executat d’acord amb la sol·licitud presentada.

Pere Fíguls Tuset va signar la carta d’adhesió i compromís amb la marca Productes de Palou en data 
4 de febrer de 2014.

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

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 



acreditar la correcta aplicació de la subvenció .

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

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

Vist informe 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 .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a    Pere Fíguls TusetPere Fíguls TusetPere Fíguls TusetPere Fíguls Tuset, per un import de 
9999....702702702702,,,,99999999    €€€€, en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou, a tots els 
efectes, complint les condicions i destinacions aprovades a l 'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Realitzar el pagament de 4444....851851851851,,,,50505050    €€€€, corresponent al 50% de l’import justificat, a Pere FígulsPere FígulsPere FígulsPere Fíguls    
TusetTusetTusetTuset (amb NIF 52156513521565135215651352156513BBBB i domicili al carrer Sant Salvador, 3, codi postal 08401 de Granollers) a 
carregar contra l'ADO número 201400028991201400028991201400028991201400028991 , dins de la partida    HHHH160 24152 47900160 24152 47900160 24152 47900160 24152 47900    “Subvenció“Subvenció“Subvenció“Subvenció     
Explotacions Agrícoles Pla de XocExplotacions Agrícoles Pla de XocExplotacions Agrícoles Pla de XocExplotacions Agrícoles Pla de Xoc    2013201320132013””””, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 
2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l'ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració: ESESESES94 2013 0191 5302 0100 377794 2013 0191 5302 0100 377794 2013 0191 5302 0100 377794 2013 0191 5302 0100 3777 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció i Comptabilitat i a Pere Fíguls Tuset .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
AGROPECUÀRIA CAN MARINÉ SL EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IAGROPECUÀRIA CAN MARINÉ SL EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IAGROPECUÀRIA CAN MARINÉ SL EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IAGROPECUÀRIA CAN MARINÉ SL EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ I    
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU DE L’ANYCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU DE L’ANYCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU DE L’ANYCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU DE L’ANY     2014201420142014

Agropecuària Can Mariné SL, amb NIF B61147807 va sol·licitar un ajut en el marc de la convocatòria 
d’ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou oberta per l’Ajuntament de Granollers a 
l’any 2014.

En la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 27 de gener de 2015 es va acordar atorgar 
a Agropecuària Can Mariné SL, amb NIF B61147807, un ajut de 2.374,23 € per a l’adquisició d’una 
Màquina de cloració de l'aigua necessària per a alimentar els animals

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

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

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

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

En data 19 de maig de 2015 l’empresa interessada ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb 



registre d’entrada número 2015010723 les següents factures que justifiquen l’activitat subvencionada, 
i el comprovant que acredita que aquestes es troben pagades,d’acord amb el que disposen les bases 
de la subvenció:

Número 
de 

Factura

Data Proveïdor 
/ emissor

Concepte Import en €
 (IVA inclòs)

151825 15/05/2015 Tashia Diversos conceptes lligats amb la 
instal·lació d'un dosificador de 
diòxid de clor Dioxer

6.413,00

En data 25 de maig de 2015 s’ha realitzat una visita de verificació sobre el terreny i s’ha comprovat 
que les actuacions s’han executat d’acord amb la sol·licitud presentada.

Agropecuària Can Mariné SL va signar la Carta d’adhesió i compromís amb la marca Productes de 
Palou en data 27 de març de 2013.

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

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

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

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

Vist informe tècnic favorable de data 15 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 .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Agropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SL, per un 
import de    6666....413413413413,,,,00000000    €€€€, en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou, a 
tots els efectes, complint les condicions i destinacions aprovades a l 'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Realitzar el pagament de 2222....374374374374,,,,23232323    €€€€, corresponents al 37,02% de l'import justificat, a    
Agropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SL (amb CIF B61147807 i domicili a Can Mariné, codi postal 08401 de 
Granollers) a carregar contra l'ADO número    201400093566201400093566201400093566201400093566 , dins de la partida HHHH160 24153 47900160 24153 47900160 24153 47900160 24153 47900    
“Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX    2014201420142014””””, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a 
l'any 2014. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l'ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració: ES90 3058 0584 97 2720007641.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció i Comptabilitat i a Agropecuària Can Mariné 
SL.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 



8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR L''''EXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIALEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIALEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIALEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL,,,,    PERPERPERPER    
IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    31313131....019019019019,,,,78787878    €€€€,,,,    DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA LDE LA SUBVENCIÓ ATORGADA LDE LA SUBVENCIÓ ATORGADA LDE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L''''ANYANYANYANY    2010201020102010    PER PART DEL SERVEIPER PART DEL SERVEIPER PART DEL SERVEIPER PART DEL SERVEI    
DDDD''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC))))    DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA    
REALITZACIÓ DREALITZACIÓ DREALITZACIÓ DREALITZACIÓ D''''ACCIONS PER A LACCIONS PER A LACCIONS PER A LACCIONS PER A L''''OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALSOCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALSOCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALSOCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS,,,,    DINS LDINS LDINS LDINS L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
2011201120112011,,,,    EN EL MARC DEL PROJECTE IMPULSEN EL MARC DEL PROJECTE IMPULSEN EL MARC DEL PROJECTE IMPULSEN EL MARC DEL PROJECTE IMPULS    ----    ACCIONS INTEGRADES PER LACCIONS INTEGRADES PER LACCIONS INTEGRADES PER LACCIONS INTEGRADES PER L''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    ((((EXPEXPEXPEXP....    
2010201020102010////BVORBVORBVORBVOR////1289128912891289))))

1111.... El 10101010    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2010201020102010,,,,    mitjançant Resolució del director del Servei d'Ocupació de 
Catalunya, s'atorgà a l'Ajuntament de Granollers una subvenció de 376376376376....844844844844,,,,99999999    €€€€    (37373737....908908908908,,,,20202020    €€€€    per a 
l'any 2010 i 338338338338....936936936936,,,,79797979    €€€€    per a l'any 2011) per a desenvolupar, en el marc del Projecte Impuls, les 
accions per a l'ocupació que es relacionen a continuació:

ANYANYANYANY NOM DE LNOM DE LNOM DE LNOM DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ
COSTCOSTCOSTCOST    

PREVISTPREVISTPREVISTPREVIST    
IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

SOL·LICITATSOL·LICITATSOL·LICITATSOL·LICITAT
IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

ATORGATATORGATATORGATATORGAT

Direcció / coordinació dels plans operatius (AODL): 
Contractació del director/a coordinador/a ((((Codi accióCodi accióCodi accióCodi acció::::    
BBBB----028028028028////10101010))))

32.414,00 € 25.931,20 € 25.931,20 €

2010201020102010
Accions de foment del desenvolupament local i territorial: 
Qualitat en la prestació de serveis per a persones amb 
dependència ((((Codi accióCodi accióCodi accióCodi acció ::::    BBBB----031031031031////10101010))))

17.110,00 € 12.000,00 € 11.977,00 €

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL :::: 37373737....908908908908,,,,20202020    €€€€

Accions de foment del desenvolupament local i territorial: 
Publicació del segon pla estratègic de Granollers ((((Codi accióCodi accióCodi accióCodi acció::::    
BBBB----077077077077////11111111))))

14.829,53 € 11.122,15 € 10.380,67 €

Accions de foment del desenvolupament local i territorial: 
Seminari noves tecnologies ((((Codi accióCodi accióCodi accióCodi acció ::::    BBBB----076076076076////11111111))))

20.650,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €

Accions de foment del desenvolupament local i territorial: 
Campanya de foment de l'emprenedoria. Fem empresa! 
((((Codi accióCodi accióCodi accióCodi acció ::::    BBBB----027027027027////11111111))))

12.000,00 € 8.400,00 € 8.400,00 €

Accions de suport a les persones: Formació integrada Joves 
en formació ((((Codi accióCodi accióCodi accióCodi acció ::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////02020202))))

75.541,50 € 56.656,12 € 56.656,12 €

Accions de suport a les persones: Formació integrada Joves 
4M ((((Codi accióCodi accióCodi accióCodi acció ::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////04040404))))

44.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 €

2011201120112011

Accions de suport a les persones: Dispositiu d'inserció 
sociolaboral del mercat de treball de Granollers ((((Codi accióCodi accióCodi accióCodi acció::::    
PPPP0809500080950008095000809500BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////05050505))))

291.333,33 € 218.500,00 € 218.500,00 €

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL :::: 338338338338....936936936936,,,,79797979    €€€€

    TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    376376376376....844844844844,,,,99999999    €€€€

2222.... El 20202020    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2010201020102010 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers acceptava 
la subvenció esmentada i feia l'encàrrec de gestió a l'EPE Granollers Mercat de les accions següents: 
“Campanya de foment de l'emprenedoria. Fem empresa!”, “Formació integrada Joves 4M” i “Dispositiu 
d'inserció sociolaboral de Granollers” , totes elles del Pla Operatiu 2011.

3333.... Pel que fa a les accions aprovades dins el Pla Operatiu 2011:

L'acció “Publicació del segon pla estratègic de GranollersPublicació del segon pla estratègic de GranollersPublicació del segon pla estratègic de GranollersPublicació del segon pla estratègic de Granollers” s'inicià el 17171717    de gener dede gener dede gener dede gener de 2011201120112011 i 
finalitzà el mes de juny del mateix any.  La justificació econòmica es presentà al SOC el 5555    
dddd''''agost deagost deagost deagost de     2011201120112011. 
El cost final de l'acció fou de 16161616....023023023023,,,,22222222    €€€€ (sensiblement superior als 14141414....829829829829,,,,53535353    €€€€ inicialment 
previstos) i la quantitat imputada, 10101010....380380380380,,,,67676767    €€€€    (malgrat que en els impresos justificatius es 
parlava, per error, de 11111111....122122122122,,,,15151515    €€€€), és a dir, la totalitat de la subvenció atorgada per part del 
SOC. L'import a renunciar, en qualsevol cas, era de 0000,,,,00000000    €€€€. 
En data 3333    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2011201120112011    s'aprovava la justificació econòmica d'aquesta acció mitjançant 
acord de la Junta de Govern Local.



L'acció “Seminari noves tecnologiesSeminari noves tecnologiesSeminari noves tecnologiesSeminari noves tecnologies” s'inicià el 21212121    de març dede març dede març dede març de    2011201120112011 i finalitzà el mes de juny del 
mateix any. La justificació econòmica es presentà al SOC el dia  5555    dddd''''agost deagost deagost deagost de     2011201120112011. 
El cost final de l'acció, tal i com estava previst inicialment, fou de 20202020....650650650650,,,,00000000    €€€€ i la quantitat 
imputada, 12121212....000000000000,,,,00000000    €€€€, és a dir, la totalitat de l'import atorgat per part del SOC. L'import a 
renunciar, per tant, 0000,,,,00000000    €€€€. 
En data 3333    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2011201120112011 s'aprovà la justificació econòmica d'aquesta acció mitjançant acord 
de la Junta de Govern Local.

L'acció “Campanya de foment de lCampanya de foment de lCampanya de foment de lCampanya de foment de l''''emprenedoriaemprenedoriaemprenedoriaemprenedoria ....    Fem empresaFem empresaFem empresaFem empresa!!!!”, es va iniciar el 6666    dddd''''abril deabril deabril deabril de    
2011201120112011 i va finalitzar el mes de novembre del mateix any. 
El cost final de l'acció, tal i com estava previst des d'un principi, fou de 12121212....000000000000,,,,00000000    €€€€ i l'import 
imputat, 8888....400400400400,,,,00000000    €€€€ (el 70% del cost de l'acció), és a dir, la totalitat de l'import atorgat per part del 
SOC. L'import a renunciar, doncs, 0000,,,,00000000    €€€€. 
La justificació econòmica d'aquesta acció s'envià al SOC el 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2011201120112011.

L'acció “Formació integrada Joves en formacióFormació integrada Joves en formacióFormació integrada Joves en formacióFormació integrada Joves en formació” es portà a terme entre el 14141414    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2011201120112011 i 
el mes de desembre del mateix any. La justificació econòmica es presentà al SOC el 24242424    dededede    
febrer defebrer defebrer defebrer de    2012201220122012. Posteriorment, des del SOC es detectaren errors en la imputació de 
determinades despeses de l'acció, que obligaren a refer la justificació econòmica, la qual fou 
aprovada de nou mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en data 3333    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2015201520152015.
El cost final de l'acció, un cop refeta la justificació econòmica, fou de 70707070....536536536536,,,,09090909    €€€€    i la quantitat 
imputada, 52525252....902902902902,,,,06060606    €€€€    (el 75% del cost de l'acció). Atès que l'import atorgat per part del SOC per 
a aquesta acció era de 56565656....656656656656,,,,12121212    €€€€, l'import a renunciar és de    3333....754754754754,,,,06060606    €€€€....

L'acció “Formació integrada JovesFormació integrada JovesFormació integrada JovesFormació integrada Joves    4444MMMM” s'inicià el 17171717    de gener dede gener dede gener dede gener de    2011201120112011 i finalitzà el 31313131    dededede    
desembredesembredesembredesembre del mateix any. La justificació econòmica s'aprovà per Junta de Govern Local el dia 
20202020    de març dede març dede març dede març de     2012201220122012, i la documentació justificativa s 'envià al SOC el 16161616    de març dede març dede març dede març de     2012201220122012....    
El cost final de l'acció fou de 36363636....792792792792,,,,19191919    €€€€    (per sota dels    44444444....000000000000,,,,00000000    €€€€    inicialment previstos), per la 
qual cosa l'import màxim imputable és de 27272727....594594594594,,,,14141414    €€€€ (és a dir, el 75% del cost final). Atès que 
l'import aprovat pel SOC per a aquesta acció fou de 33333333....000000000000,,,,00000000    €€€€, s'escau renunciar a 5555....405405405405,,,,86868686    
€€€€....

Finalment, l'acció “Dispositiu dDispositiu dDispositiu dDispositiu d ''''inserció sociolaboral del mercat de treball de Granollersinserció sociolaboral del mercat de treball de Granollersinserció sociolaboral del mercat de treball de Granollersinserció sociolaboral del mercat de treball de Granollers ” s'inicià 
el 10101010    de gener dede gener dede gener dede gener de    2011201120112011 i finalitzà el 9999    de gener dede gener dede gener dede gener de    2012201220122012. La justificació econòmica s'aprovà per 
Junta de Govern Local el dia 28282828    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2012201220122012, i la documentació justificativa s 'envià al SOC 
el 9999    de març dede març dede març dede març de     2012201220122012. 
El cost total de l'acció fou de 276276276276....878878878878,,,,21212121    €€€€;;;;    una xifra sensiblement inferior als 291291291291....333333333333,,,,33333333    €€€€    
inicialment previstos. Atès que el SOC subvenciona com a màxim el 75% del cost de l'acció, 
l'import màxim imputable passa a ser de 207207207207....658658658658,,,,66666666    €€€€,,,, en detriment dels 218218218218....500500500500,,,,00000000    €€€€ 
inicialment aprovats. En conseqüència, cal renunciar a 10101010....841841841841,,,,34343434    €€€€....

4444.... Fins a la data d'avui, en relació a aquestes accions aprovades per a l'exercici 2011, el SOC ha 
fet efectius els següents ingressos:

NOM DE LNOM DE LNOM DE LNOM DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ
SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ     
ATORGADAATORGADAATORGADAATORGADA

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
INGRESSATINGRESSATINGRESSATINGRESSAT

%%%%    SOBRESOBRESOBRESOBRE    
EL TOTALEL TOTALEL TOTALEL TOTAL

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
PENDENTPENDENTPENDENTPENDENT

Accions de foment del desenvolupament local i territorial: 
Publicació del segon pla estratègic de Granollers ((((CodiCodiCodiCodi::::    
BBBB----077077077077////11111111))))

10.380,67 € 9.342,60 € 90,00% 1.038,07 €

Accions de foment del desenvolupament local i territorial: 
Seminari noves tecnologies ((((CodiCodiCodiCodi::::    BBBB----076076076076////11111111))))

12.000,00 € 10.800,00 € 90,00% 1.200,00 €

Accions de foment del desenvolupament local i territorial: 
Campanya de foment de l'emprenedoria. Fem empresa! 
((((CodiCodiCodiCodi::::    BBBB----027027027027////11111111))))

8.400,00 € 7.560,00 € 90,00% 840,00 €

Accions de suport a les persones: Formació integrada 
Joves en formació ((((CodiCodiCodiCodi::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////02020202))))

56.656,12 € 33.993,67 € 60,00% 22.662,45 €

Accions de suport a les persones: Formació integrada 
Joves 4M ((((CodiCodiCodiCodi::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////04040404))))

33.000,00 € 19.800,00 € 60,00% 13.200,00 €

Accions de suport a les persones: Dispositiu d'inserció 
sociolaboral del mercat de treball de Granollers ((((CodiCodiCodiCodi::::    
PPPP0809500080950008095000809500BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////05050505))))

218.500,00 € 131.100,00 € 60,00% 87.400,00 €



TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    338.936,79 € 212.596,27 € 126.340,52 €

5555.... El 17171717    de març dede març dede març dede març de    2015201520152015    rebíem notificació de la Resolució de la directora del SOC, de data 25252525    dededede    
febrer defebrer defebrer defebrer de    2015201520152015, que donava inici a l'expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada per a la 
realització d'accions per a l'ocupació amb entitats locals, dins el marc del Projecte Impuls, d'acord 
amb la Resolució TREResolució TREResolució TREResolució TRE////2665266526652665////2010201020102010,,,,    dededede    30303030    de juliolde juliolde juliolde juliol. Concretament, l'expedient de revocació parcial es 
centrava en les accions aprovades per l 'any 2011.

6666.... A manera de resum, l'escrit del SOC proposava:

– Revocar 3333....754754754754,,,,06060606    €€€€ de l'acció PPPP0809599080959908095990809599BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////02020202    (Formació integrada Joves en 
formació) corresponent a la despesa no gastada ni justificada de l'acció, que coincideix amb les 
nostres previsions per a aquesta acció. Revocar també 11111111....152152152152,,,,81818181    €€€€ que el SOC considera que 
s'han imputat en excés com a despesa indirecta. I revocar 1111....342342342342,,,,77777777    €€€€ perquè entenen que dues 
factures imputades es van pagar fora de termini, la qual cosa les converteix en no elegibles. El 
total a revocar, doncs, és de 16161616....249249249249,,,,64646464    €€€€....
– Revocar 5555....405405405405,,,,86868686    €€€€    de l'acció PPPP0809599080959908095990809599BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////04040404 (Formació integrada Joves 4M), 
corresponent a la despesa no gastada ni justificada de l'acció. Aquesta xifra, com es pot 
comprovar, coincideix amb la que ja preveiem des del moment en que es va aprovar la 
justificació econòmica.
– Revocar 10101010....841841841841,,,,34343434    €€€€ de l'acció PPPP0809599080959908095990809599BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////05050505 (Dispositiu d'inserció sociolaboral del 
mercat de treball de Granollers), corresponent a la despesa no gastada de l'acció. Aquesta xifra 
també coincideix amb les nostres previsions, detallades al punt 3 de la present proposta.

7777.... En data 30303030    de març dede març dede març dede març de    2015201520152015 es presenta un escrit d'al·legacions al SOC, on fem constar que el 
pagament de les dues factures de l'acció “Joves en formació” es va fer dins el termini fixat per a 
aquesta convocatòria però que, per error, a la graella de despeses imputades a l'acció es va posar 
com a data de pagament 2012, quan en veritat havia de ser 2011. L'escrit s'acompanya dels 
comprovants de pagament de les dues factures, que proven la veracitat de les nostres al·legacions.

8888.... El 27272727    dddd''''abril deabril deabril deabril de     2015201520152015 rebem notificació de la Resolució final de revocació parcial de la subvenció, 
dictada per la directora del SOC en data 9999    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015....    Segons aquesta, s'accepten les 
al·legacions presentades en relació a les dues factures suposadament pagades fora de termini, de 
manera que l'import final a revocar de l'acció “Formació integrada Joves en Formació” passa a ser de 
14141414....772772772772,,,,59595959    €€€€ (desglossats en 3333....754754754754,,,,06060606    €€€€ no gastats ni justificats + 11111111....018018018018,,,,53535353    €€€€ d'excés de despesa 
indirecta).

Pel que fa a les accions “Formació integrada Joves 4M” i “Dispositiu d'inserció sociolaboral del mercat 
de treball de Granollers”, es mantenen els imports ja esmentats a revocar de 5555....405405405405,,,,86868686    €€€€ i 10101010....841841841841,,,,34343434    €€€€, 
respectivament. L'import total a revocar, sumant les tres accions, doncs, és de 31313131....019019019019,,,,78787878    €€€€....

9999.... Aquest expedient de revocació parcial no comporta efectuar cap reintegrament al SOC atès que, 
tal i com s'esmenta al punt 4 del present document, encara resten pendents d'ingrés per part del SOC  
126126126126....340340340340,,,,52525252    €€€€    de la subvenció. Aquesta xifra, un cop restats els 31313131....019019019019,,,,78787878    €€€€    a minorar, queda fixada 
en 95959595....320320320320,,,,73737373    €€€€....

10101010.... No obstant, l'escrit del SOC fa referència també a 623623623623,,,,79797979    €€€€    d'interessos generats pel retard en el 
reintegrament dels 31313131....019019019019,,,,78787878    €€€€ minorats, que no correspon aplicar en aquest expedient de revocació, 
atès que l'import a minorar és inferior a l'import que resta pendent de cobrament.

11111111....        El 26262626    de maig dede maig dede maig dede maig de    2015201520152015 ens arriba una nova Resolució de la directora del SOC, de data 13131313    dededede    
maig demaig demaig demaig de    2015201520152015, que rectifica d'ofici la Resolució final de revocació, de 9999    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015, en el sentit de 
no aplicar interessos als 31313131....019019019019,,,,78787878    €€€€ minorats, de manera que l'import pendent d'ingrés per part del 
SOC queda establert definitivament en 95959595....320320320320,,,,73737373    €€€€....

12121212.... A nivell comptable, aquest expedient de revocació parcial comportarà anul·lar drets d'exercicis 
tancats (document ADR d'anul·lació de liquidació), per import de 14141414....772772772772,,,,59595959    €€€€, a l'aplicació 
GGGG230230230230....45087450874508745087    Generalitat Projecte ImpulsGeneralitat Projecte ImpulsGeneralitat Projecte ImpulsGeneralitat Projecte Impuls     2010201020102010----2011201120112011....

13131313.... Vist l'informe, amb data 1111    de juny dede juny dede juny dede juny de    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 



Montserrat Domènech Borrull, on proposa acceptar l'expedient de revocació parcial.

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 l'expedient de revocació parcial, per import 31313131....019019019019,,,,78787878    €€€€, de la subvenció atorgada 
l'any 2010 per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya per a la 
realització d'accions per a l'ocupació amb entitats locals, dins l'exercici 2011, en el marc del ProjecteProjecteProjecteProjecte     
ImpulsImpulsImpulsImpuls     ----    Accions Integrades per lAccions Integrades per lAccions Integrades per lAccions Integrades per l ''''ocupacióocupacióocupacióocupació     ((((expexpexpexp....    2010201020102010////BVORBVORBVORBVOR////1289128912891289)))), d'acord amb el detall següent:

NOM DE L'ACCIÓ
(A) 

SUBVENCIÓ 
ATORGADA

(B) IMPORT 
IMPUTAT

(C) IMPORT 
INGRESSAT

IMPORT A 
MINORAR 

(A-B)

IMPORT 
PENDENT 
D'INGRÉS 

(B-C)

Accions de foment del desenvolupament local i 
territorial: Publicació del segon pla estratègic de 
Granollers ((((Codi BCodi BCodi BCodi B----077077077077////11111111))))

10.380,67 € 10.380,67 € 9.342,60 € 0,00 € 1.038,07 €

Accions de foment del desenvolupament local i 
territorial: Seminari noves tecnologies ((((CodiCodiCodiCodi    
BBBB----076076076076////11111111))))

12.000,00 € 12.000,00 € 10.800,00 € 0,00 € 1.200,00 €

Accions de foment del desenvolupament local i 
territorial: Campanya de foment de 
l'emprenedoria. Fem empresa! ((((Codi BCodi BCodi BCodi B----027027027027////11111111))))

8.400,00 € 8.400,00 € 7.560,00 € 0,00 € 840,00 €

Accions de suport a les persones: Formació 
integrada Joves en formació ((((CodiCodiCodiCodi    
PPPP0809500080950008095000809500BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////02020202))))

56.656,12 € 41.883,53 € 33.993,67 € 14.772,59 € 7.889,86 €

Accions de suport a les persones: Formació 
integrada Joves 4M ((((CodiCodiCodiCodi    
PPPP0809500080950008095000809500BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////04040404))))

33.000,00 € 27.594,14 € 19.800,00 € 5.405,86 € 7.794,14 €

Accions de suport a les persones: Dispositiu 
d'inserció sociolaboral del mercat de treball de 
Granollers ((((Codi PCodi PCodi PCodi P0809500080950008095000809500BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////05050505))))

218.500,00 € 207.658,66 € 131.100,00 € 10.841,34 € 76.558,66 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    338338338338....936936936936,,,,79797979    €€€€ 307307307307....917917917917,,,,00000000    €€€€ 212212212212....596596596596,,,,27272727    €€€€ 31313131....019019019019,,,,78787878    €€€€ 95959595....320320320320,,,,73737373    €€€€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar l'acord que es derivi de la present proposta al Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) de la Generalitat de Catalunya, i als Serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control 
Pressupostari.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR ELS INICIALS DELPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR ELS INICIALS DELPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR ELS INICIALS DELPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR ELS INICIALS DEL    2015201520152015    PER DUPLICITAT DEPER DUPLICITAT DEPER DUPLICITAT DEPER DUPLICITAT DE    
DOCUMENTS DO A LA PARTIDA HDOCUMENTS DO A LA PARTIDA HDOCUMENTS DO A LA PARTIDA HDOCUMENTS DO A LA PARTIDA H160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000,,,,    RELATIUS A LRELATIUS A LRELATIUS A LRELATIUS A L''''ATORGAMENT DEATORGAMENT DEATORGAMENT DEATORGAMENT DE    
SUBVENCIONS A LSUBVENCIONS A LSUBVENCIONS A LSUBVENCIONS A L ''''AUTOOCUPACIÓ DINS DEL PLA DE XOCAUTOOCUPACIÓ DINS DEL PLA DE XOCAUTOOCUPACIÓ DINS DEL PLA DE XOCAUTOOCUPACIÓ DINS DEL PLA DE XOC     2014201420142014

A finals d’any, un cop presentades i aprovades les sol·licituds de subvenció a l’autoocupació dins del 
Pla de Xoc 2014, es procedeix a realitzar les operacions DO donat que el crèdit correspon a l’exercici 
2014 i ha de passar a l’exercici 2015.

Alhora de crear les DO es van duplicar per error les operacions següents :

NúmNúmNúmNúm....    OperacióOperacióOperacióOperació ImportImportImportImport TercerTercerTercerTercer 2014201420142014

DO 201400105949 2.500 euros Ana Maria Villa Garcia 8718 (OR)
DO 201400106365 2.500 euros Rosa Planellas Parera 8757 (OR)
DO 201400106366 2.500 euros Susana Pérez Mejias 8758 (OR)

Vist informe tècnic de data 4 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 .-.-.-.- Modificar els inicials del 2015 per duplicat del 2014, de les següents operacions de la partida 
pressupostària H160 24110 47000 “Subvencions a l’autoocupació PX 2014”:

NúmNúmNúmNúm....    OperacióOperacióOperacióOperació ImportImportImportImport TercerTercerTercerTercer 2014201420142014

DO 201400105949 2.500 euros Ana Maria Villa Garcia 8718 (OR)
DO 201400106365 2.500 euros Rosa Planellas Parera 8757 (OR)
DO 201400106366 2.500 euros Susana Pérez Mejias 8758 (OR)

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar als serveis de Comptabilitat, Intervenció i Planificació Econòmica i Control 
Pressupostari de l'Ajuntament. 

APROVAT PER UNANIMITAT

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

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I    
INSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ D''''ORDINADORSORDINADORSORDINADORSORDINADORS ,,,,    IMPRESSORES I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC  ADJUDICATIMPRESSORES I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC  ADJUDICATIMPRESSORES I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC  ADJUDICATIMPRESSORES I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC  ADJUDICAT    
A LA LA LA L''''EMPRESA PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL EN EL SENTIT DEMPRESA PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL EN EL SENTIT DEMPRESA PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL EN EL SENTIT DEMPRESA PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL EN EL SENTIT D''''AMPLIAR EL NOMBREAMPLIAR EL NOMBREAMPLIAR EL NOMBREAMPLIAR EL NOMBRE    
DDDD''''UNITATS A SUBMINISTRARUNITATS A SUBMINISTRARUNITATS A SUBMINISTRARUNITATS A SUBMINISTRAR

La Junta de Govern Local del dia 17 de febrer de 2015 va adjudicar a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I 
CREATIU, SL amb CIF. B-64161250, el contracte de subministrament i instal·lació d'ordinadors, 
impressores i altre material informàtic per un import màxim de 107.437,83 euros més 22.561,94 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 130.000,00 euros,

En data 2 de març de 2015 es va formalitzar el contracte núm.32/2015 mitjançant document 
administratiu.

D'acord amb l'informe tècnic emès pel responsable del contracte es considera necessari ampliar les 
unitat subministrades atès que la previsió inicial ha estat insuficient per atendre les necessitats 
sorgides des de diferents serveis, així com noves necessitats de material que han anat sorgint des de 
l’inici de la licitació a finals dels  2014. Concretament i  amb el detall següents:

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció
Preu UnitariPreu UnitariPreu UnitariPreu Unitari     
(IVA exclòs)

NúmNúmNúmNúm....    
UnitatsUnitatsUnitatsUnitats

TotalTotalTotalTotal

Monitors TFT 19” 89,44€ 17 1.520,48€
Impressores Làser Color DinA4 
Multifunció

455,00€ 1 455,00€

Ordinadors 452,17€ 28 12.660,76€
Projectors de 4500 Lumens 917,00€ 3 2.751,00€
Ordinadors Portàtils 478,80€ 6 2.872,80€
Targetes gràfiques Dual Monitor per PC 19,38€ 5 96,90€
Tabletes Android (10.1”) Wi-FI, 4G 370,00€ 3 1.110,00€

La clàusula IX.1 del Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte de 
subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i altre material informàtic estableix, d'acord 
amb l'article 106 del TRLCSP, una modificació en el nombre d'unitats fins al 20% de l'import 
d'adjudicació, i que no comportarà alteracions en la prestació del servei objecte del contracte. L'import 
de la modificació per aquest contracte no podrà ser superior a 21.487,57 €.

El 2 de juny de 2015, amb registre d'entrada 2015000716, l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU 
SL presenta escrit manifestant la seva acceptació en relació a la modificació del contracte  de 
subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i altre material informàtic per import de 
21.466,94 euros, més 4.508,05 euros en concepte d'IVA que fa un total de 25.975,00 euros

Existeix suficient consignació al codi d'aplicació pressupostari H223.92020.62602 per a fer el càrrec 



de la despesa que aquesta contractació origina.

D'acord amb l'informe tècnic emès es proposa modificar el contracte en el sentit d'ampliar el nombre 
d'unitats a subministrar d'ordinadors, impressores, monitors, targetes gràfiques projectors i tabletes, 
per un import de 21.466,94 euros, més 4.508,05 euros en concepte d'IVA que fa un total de 25.975,00 
euros, que és un 19,98% de l'import primitiu del contracte i amb les mateixes condicions .

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

- Article 219 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a les modificacions dels contractes.

- Clàusula IX.1 del plec de clàusules administratives particulars pel que fa al límit de modificació del 
contracte. 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Modificar i ampliar el contracte de subministrament i instal·lació d'ordinadors, 
impressores i altre material informàtic adjudicat a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL amb 
CIF. B-64161250, en el nombre d'unitats, per un import de 21.466,94 euros, més 4.508,05 euros en 
concepte d'IVA que fa un total de 25.975,00 euros, que és un 19,98%  d'ampliació vers l'import primitiu 
d'adjudicació del contracte, i d'acord amb els fets i fonaments invocats i amb el detall següent:

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció
Preu UnitariPreu UnitariPreu UnitariPreu Unitari     
(IVA exclòs)

NúmNúmNúmNúm....    
UnitatsUnitatsUnitatsUnitats

TotalTotalTotalTotal

Monitors TFT 19” 89,44€ 17 1.520,48€
Impressores Làser Color DinA4 
Multifunció

455,00€ 1 455,00€

Ordinadors 452,17€ 28 12.660,76€
Projectors de 4500 Lumens 917,00€ 3 2.751,00€
Ordinadors Portàtils 478,80€ 6 2.872,80€
Targetes gràfiques Dual Monitor per PC 19,38€ 5 96,90€
Tabletes Android (10.1”) Wi-FI, 4G 370,00€ 3 1.110,00€

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Regularitzar el document comptable d'autorització i disposició de la despesa AD 
núm.12015000003137 en el sentit d'incrementar l'import indicat en el punt primer.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm 32/2015 formalitzat amb data 2 de 
març de 2015

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

APROVAT PER UNANIMITAT

ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
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NATURAL SNATURAL SNATURAL SNATURAL S....UUUU....RRRR....    SDGSDGSDGSDG,,,,    SSSS....AAAA....    PEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS,,,,    DEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODE    
DELDELDELDEL    6666    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE     2014201420142014    ALALALAL    11111111    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE     2015201520152015....

Les empreses  Gas Natural Servicios SDG S.A i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.   han presentat en les 
dates indicades en la relació annexa 1 a aquest acord,, les factures que es relacionen  pel concepte 
de subministrament de gas durant el període del 6 de novembre de 2014 al 11 de març de 2015.

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 l'informe emès pel Enginyer Tècnic del Servei de Manteniment de 
Ciutat i Seguretat  en data 14 de maig de 2015 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals 
la despesa no ha estat reconeguda en l'exercici en el que s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la 
despesa no ha seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l 'objecte de la 
despesa ha estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

Per a l'exercici de les seves activitats d'àmbit públic l'Ajuntament de Granollers ha de contractar 
necessàriament  el subministrament de gas natural amb una comercialitzadora autoritzada i amb uns 
preus adequats al mercat.

En data 9 de desembre de 2014 per acord de Junta de data 30 de setembre de 2014,  es va adjudicar 
a l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. amb CIF A61797536, el contracte de 
subministrament de gas natural per a diversos edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de Granollers, 
per a 12 mesos amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins a 31 de desembre de 2015.

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) que va regir aquesta contractació estableix en 
la clàusula "4.7 Període Transitori" el termini per fer el traspàs de les pòlisses entre la 
comercialitzadora sortint i l'entrant. També s'indica en aquesta mateixa clàusula que en aquest termini 
s'aplicaran els mecanismes administratius adients per a que els imports necessaris per garantir la 
continuïtat dels subministraments amb la companyia sortint, vagin amb càrrec al pressupost del nou 
contracte, fins que la companyia entrant faci efectius els subministraments, i per tant pugui 
facturar-los.

Al llarg del mesos de gener, febrer i març, s'ha rebut factures emeses per les comercialitzadores 
sortints: GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. i GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.; corresponents al 
període transitori i amb períodes de facturacions fins a mitjans de març. Amb aquestes factures es 
tanca el període transitori. 

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per l'altra banda, el mateix 
informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures 
indicades. 

Existeix consignació pressupostària en les partides : 
H314.92040.22102 / H430.33000.22102 / H403.23100.22102 / H413.32005.22102 / 
H200.92070.22102
H422.34200.22102 / H412.32310.22102 / H422.34210.22102 / H232.33730.22102 / 
H416.32910.22102
H441.33721.22102 / H419.32410.22102 i H418.32311.22102

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 
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 .-.-.-.-    Anul·lar parcialment les disposicions realitzades per les obligacions en concepte de consum 



de gas, en un import de 124.569,55 euros; d'acord amb l'annex 2 que s'incorpora en aquest expedient.

SegonSegonSegonSegon....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen en la relació  annexa 
a aquest acord  presentades per la empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. (CIF A-08431090) per un 
import de 54.463.44 euros i l'empresa  Gas Natural S.U.R  SDG, S.A. (CIF A-65067332) per un import 
de 70.106,11 euros, fent un import total de 124.569,55 euros.   

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a l'annex 1 d'aquest acord, 
amb càrrec a les partides del Pressupost 2015 que s'indiquen en la mateixa relació.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord a Gas Natural Servicios SDG, S.A.  i Gas Natural S.U.R. SDG S,A.

CinquèCinquèCinquèCinquè---- 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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L'Ajuntament de Granollers va adquirir a l'empresa Automobils Pruna, SA (concessionària de la marca 
Renault) un vehicle elèctric RENAULT model KQ2-nou KANGOO ZE amb número de xassís 
VF1FW0ZBC51701314.

Per raons tècniques i d'acord amb les condicions de la marca Renault a l'adquirir els vehicles 
elèctrics, el lloguer de la bateria ha de formalitzar-se amb la companya Overlease, SA, d'acord amb 
les condicions establertes per Renault a l 'hora d'adquirir un vehicle elèctric.

L'article 170 d) del TRLCSP  preveu la utilització d'aquest procediment quan per raons tècniques tan 
sols es pugui encarregar el contracte a un únic proveïdor.

D'acord amb l''informe del cap de Serveis Municipals de data 19 de maig de 2015 es justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat a un únic proveïdor, del contracte de subministrament d'una bateria de tracció per a un 
vehicle elèctric propietat de l'Ajuntament de Granollers, en la modalitat d'arrendament (renting) sense 
opció de compra per a un període de 48 mesos sense possibilitat de pròrroga.

El pressupost tipus màxim de la contractació es de 3.518,40 euros més 738,86 euros en concepte 
d'IVA, fent un total de 4.257,26 euros, amb càrrec al codi pressupostari  H312.15322.21400  amb les 
següents anualitats:

ANY Període BI IVA % Total

2015 juliol a desembre 439,80 92,35 532,15

2016 gener a desembre 879,60 184,72 1.064,32

2017 gener a desembre 879,60 184,72 1.064,32

2018 gener a desembre 879,60 184,72 1.064,32
2019 gener a juny 439,80 92,35 532,15

El valor estimat total del contracte es de  3.518,40 euros més 738,86 euros en concepte d'IVA, fent un 
total de 4.257,26 euros .

Es determina una quota mensual màxima de sortida de 73,30 euros més 15,39 euros d'IVA (21%), el 
que fa un total de 88,69 euros per l'arrendament mensual de la bateria.

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 i article 170 d) donada la exclusivitat d'un únic proveïdor de bateries 
compatibles amb el model del vehicle elèctric propietat de l 'Ajuntament de Granollers.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària  el codi d'aplicació  H312.15322.21400 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 d) 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  Miquel Pujadas i Subiranas, enginyer tècnic de Serveis 
Municipals  de l'Ajuntament de Granollers.

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

- Articles  9 i 290  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 i arrendament.

- 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 d) 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  a un únic proveïdor.

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 d'una bateria de tracció 
per a vehicle elèctric propietat de l'Ajuntament de Granollers, en la modalitat d'arrendament (renting) 
sense opció de compra, per un període de 48 mesos sense possibilitat de pròrroga, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària a un únic proveïdor, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat  i autoritzar la despesa del contracte de subministrament d'una 
bateria de tracció per a vehicle elèctric propietat de l'Ajuntament de Granollers, en la modalitat 
d'arrendament (renting) sense opció de compra a adjudicar mitjançant procediment negociat sense 
publicitat a un únic proveïdor  que s'executarà entre els exercicis 2015 a 2019, per a un import màxim 
de  3.518,40 euros  més 738,86 euros en concepte d'IVA, fent un total de 4.257,26 euros, amb càrrec 
al codi pressupostari  H312.15322.21400 d'acord amb la  distribució econòmica següent:

ANY Període BI IVA % Total

2015 juliol a desembre 439,80 92,35 532,15

2016 gener a desembre 879,60 184,72 1.064,32

2017 gener a desembre 879,60 184,72 1.064,32

2018 gener a desembre 879,60 184,72 1.064,32
2019 gener a juny 439,80 92,35 532,15

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 i tramitació ordinària a un únic proveïdor .

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     HHHH312312312312....1532153215321532
2222....21400214002140021400

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 senyor Miquel  Pujadas i Subiranas, enginyer 
tècnic de Serveis Municipals de l 'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  al únic proveïdor facilitat per Serveis Municipals : OVERLEASE,SA amb CIF A78974573

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ. Notificar a l'àrea econòmica 

APROVAT PER UNANIMITAT
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NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 21 d'abril de 2015, es 
va iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació  del servei d'ús, hosting i 
suport tècnic de l'eina de comptabilitat energètica per l'Ajuntament de Granollers, per un període de 24 
mesos ,  per un import màxim de 12.384,00 euros més 2.600,64 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 14.984,64 euros, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària.

Amb data 24 d'abril de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

SEAE S.L CIF: B-08881195
RSM Gassó Cimne Energy SL CIF:  B-65869273
OPENERGY 2012 SL CIF: B-66022963

Les empreses SEAE S.L i OPENERGY 2012 SL ens ha comunicat, mitjançant e-mail que consta en 
aquest expedient, que no es presentarien a aquest  procediment. Únicament s'ha presentat l'empresa 
RSM Gassó Cimne Energy SL

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el gestor energètic del servei de 
serveis municipals, ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més 
avantatjosa  , la presentada per l'empresa RSM Gassó Cimne Energy SL amb CIF B-65869273, per un 
import màxim de 11.896,40 euros més 2.498,24 euros d'IVA, el que fa un total de 14.394,64 euros, per 
a l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació d'ús, hosting i suport tècnic de l'eina de 
comptabilitat energètica per l'Ajuntament de Granollers, per al període executiu de 24 mesos, d'acord 
amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     35353535    puntspuntspuntspunts))))

A1 - Organigrama i metodologia del servei (fins a 5 ,00 punts)

DESCRIPCIÓ PUNTUACIÓ 
MÀXIMA

PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA



Es valora la idoneïtat del:
• Organigrama i tasques i funcions assignades als membres de l’equip.
• Metodologia de funcionament.
• Infraestructura informàtica utilitzada i polítiques de backup i seguretat.
• Arquitectura del sistema.
en referència a les prestacions del servei incloses en la present 
licitació.

5,00 4,50

L’oferta presenta un organigrama i una descripció de tasques i funcions assignades als membres de 
l’equip, en referència a les prestacions del servei. 

En el seu conjunt és consideren adequades des dels vessants d’estructura organitzativa, per poder 
desenvolupar el servei requerit.

L’oferta presenta una descripció detallada de com es realitzarà la prestació del servei, detallant la 
infraestructura informàtica utilitzada, l’arquitectura del sistema, les funcionalitats de l’aplicació de 
comptabilitat energètica, les redundàncies existents, la política de backups, la política de seguretat 
contra software maliciós així com els processos i mètodes operatius proposats (metodologia del 
servei) per donar resposta als requisits del servei. Aquesta última part es desglossa en: posada en 
marxa i implantació del SIE, Formació, Assessorament avançat, Manteniment tècnic i evolutiu, 
Integració SIE amb sistemes de monitorització i mesures de qualitat vinculades al servei. 

En termes generals, les metodologies i eines previstes pel desenvolupament del servei, es consideren 
idònies per aconseguir els objectius marcats amb la única excepció de les qüestions relacionades 
amb la gestió de la interacció Ajuntament-Adjudicatari, per exemple, com presentar una incidència, 
temps de resposta, com ens notificaran un evolutiu de l’aplicació, parades programades, etc. 

A2 - Millores en les funcionalitats (fins a 28,00 p unts)

ID. DESCRIPCIÓ FUNCIONALITAT PUNTUACIÓ 
MÀXIMA

PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA

30GENERAL   

30.1Ampliació dels tipus de subministraments admesos:   

 • Energies renovables (especificant el tipus: solar, geotèrmica, 
etc.).

2,50 0,00

 • Telefonía. 0,25 0,00

    

30.2Ampliació dels idiomes admesos:   

 • Anglès. 0,25 0,25

    

31DEFINICIÓ D'ENTITAT/QUANTITAT   

31.1Incorporació automàtica d'un informe amb les dades de consum 
anual més característiques de l'entitat i que aquest es generi i 
aparegui en pantalla (de forma directa o prement un botó) cada 
vegada que s'accedeix a una entitat ja sigui per veure les dades 
d'aquesta o per accedir als elements que jeràrquicament en 
depenen (centres o elements de consum, pòlisses, etc.).

0,25 0,25

    

32DEFINICIÓ DE CENTRE O ELEMENT DE CONSUM   

32.1Incorporació automàtica d'un informe amb les dades de consum 
anual més característiques del Centre o element de consum i que 

0,25 0,25



aquest es generi i aparegui en pantalla (de forma directa o 
prement un botó) cada vegada que s'accedeix a una Centre o 
element de consum, ja sigui per veure les dades d'aquest o per 
accedir als elements que jeràrquicament en depenen (pòlisses, 
etc.).

32.2En el cas del regs de parcs i jardins (REG): incorporar la dada de 
metres quadrats i tipus d’ús de reg (arbres en renglera, parc).

2,00 2,00

32.3En el cas de l’enllumenat públic (ENP): incorporar tipus i nombre 
de làmpades que hi ha a cada quadre (VM, VSAP, HM, LED).

0,50 0,50

    

33DEFINICIÓ DE PÒLISSES/QUANTITAT   

33.1Incorporació automàtica d'un informe amb les dades de consum 
anual més característiques de la Pòlissa i que aquest es generi i 
aparegui en pantalla (de forma directa o prement un botó) cada 
vegada que s'accedeix a una Pòlissa, ja sigui per veure les dades 
d'aquest o per accedir als elements que jeràrquicament en 
depenen (factures, etc.).

0,25 0,25

    

34GESTIÓ DE LA FACTURACIÓ I VALIDACIÓ DE FACTURES   

 Incorporació d'una eina de seguiment d'incidències en la 
facturació:

  

34.1• Traçabilitat del cicle de vida d'una reclamació. 1,00 1,00

34.2• Incorporació dels documents de reclamacions de la companyia 
(nosaltres disposem d'aquests documents, només caldria poder 
incorporar-los a l'aplicació i que cada vegada que es crea una 
incidència el sistema ofereixi la possibilitat de fer-los servir).

1,00 1,00

34.3• Amb possibilitat d'annexar tots els fitxers que es generin al llarg 
del procés de reclamació.

1,00 1,00

34.4Possibilitat de crear una llista de pòlisses "en quarantena" amb 
indicació del motiu, la data d'inici de la quarantena i creuament de 
dades amb l'eina de seguiment d'incidències en la facturació.

0,25 0,25

    

35GESTIÓ SEGUIMENT DE SOL·LICITUTS A COMPANYIA   

35.1Incorporació d'una eina de seguiment de les sol·licituds realitzades 
a les companyies comercialitzadores: reduccions de potència 
contractada, etc.

2,00 2,00

    

36GESTIÓ D'ALARMES   

 Incorporació de més criteris de filtratge:   

36.1• Alarmes per consum 0. 0,50 0,50

36.2• Alarmes per consum de reactiva. 0,50 0,50

36.3• Alarmes per pòlisses noves. 0,50 0,50

36.4• Alarmes per facturacions repetides pel mateix període. 0,50 0,50

36.5• Alarmes per excés en maxímetre. 0,50 0,50

36.6• Alarmes per defecte en maxímetre. 0,50 0,50



36.7• Alarmes per excés de consum. 0,50 0,50

    

37ANÀLISIS/INFORMES   

 Realització dels següents informes:   

37.1Incloure la possibilitat de fer l’anàlisi/informe: consum per usuari, a 
la funcionalitat 12.1. 

0,25 0,25

37.2"Pla d'Actuació estalvi energètic": aquest informe constarà d'un 
recull d'actuacions i informació que hauran de servir als gestors 
energètics de l'Ajuntament per prioritzar les seves actuacions 
d'estalvi, gestió energètica i optimització de les contractacions. Es 
realitzarà en base a la informació recollida al sistema. 
Per exemple:

3,50 1,75

 • Ranking de les optimitzacions de tarifa més significatives per 
tipus de subministrament (p.ex. en el cas d'electricitat reduccions 
de potència).

  

 • Ranking dels majors consumidors per subministrament.   

 • Ranking dels majors consumidors de reactiva.   

 • Ranking amb les desviacions de consum més gran.   

 • Ranking amb les pòlisses amb més incidències de facturació.   

 En els casos en que apliqui es realitzarà una quantificació 
econòmica/consum de l'estalvi.

  

37.3"Períodes no facturats": informarà de períodes no facturats, es 
podrà generar per tipus de subministrament (electricitat, gas, etc.), 
per dates, per un conjunt de pòlisses, per una companyia 
subministradora concreta, etc.

1,00 1,00

37.4"Incidències facturació": informarà de l'estat de les incidències 
referides a facturació (factures rebutjades, núm. d'incidència 
assignat per la companyia comercialitzadora, estat, etc.).

1,00 1,00

37.5"Fitxa per centre o element de consum": informarà de les dades 
bàsiques de contractació del centre o element de consum (tarifes, 
companyia, etc.), el consum i import anual dels diferents 
subministraments així com dels següents indicadors:

2,00 2,00

 • Cànons aplicats.   

 • Consum i imports en els diferents períodes (P1 a P6 segons 
tarifes).

  

 • Consum/m2.   

 • Consum/usuari.   

 • Recàrrec de reactiva.   

 • Recàrrec de consum maxímetre.   

 • Lloguer d'equips Si/No.   

37.6Als informes amb consultes de consum (gràfiques) que es vegi 
també d'una forma gràfica quines dades corresponen a lectures 
estimades (segons informació a la factura) i quines no.

0,75 0,00

37.7“Informes en context geogràfic”: es podran generar informes 
incorporant l’anàlisi en el mapa, amb identificació d’icones 
diferenciades (gràficament) segons el tipus de subministrament 
(p.ex.: reg, enllumenat públic, edificis administratius, etc.). Aquests 

1,00 0,00



mapes hauran de poder imprimir-se i exportar-se, per a la seva 
visualització, en formats .pdf o .jpeg.

37.8“Informe de seguiment del Pla d’acció per l’Energia”: creació d’un 
informe amb dades globals pel seguiment del Pla d’acció per 
l’Energia que s’ha de generar periòdicament a partir dels formularis 
a omplir de la Diputació de Barcelona i de l’oficina del pacte 
d’alcaldes. Les dades han de ser anuals sobre costos i consums 
globals (amb detall d’imports, nombre centres de consum, 
superfícies, etc.) i s’han de discriminar els equipaments que 
consumeixen dels que no, aquests últims no formarien part de 
l’anàlisi del període d’estudi. Com a mínim ha de recollir:

3,50 3,50

 • Consum i cost anual de l’energia elèctrica, gas natural, Gasoil C, 
propà, butà, biomassa, solar tèrmica, geotèrmica, fotovoltaica i 
nombre d’equipament associat a aquest consum anual amb detall 
de la superfície que representa. Ha de poder identificar-se 
l’electricitat ecològica certificada que s’ha consumit.

  

  • Enllumenat públic i semàfors amb dades sobre consums, cost, 
nombre de quadres i tipus de làmpada (VM, VSAP, HM, LED, 
Altres).

  

 • Consum anual, tipus de combustible i cost de la flota de vehicles 
municipal, amb detall del nombre de vehicles en alta.

  

    

TOTAL ASSIGNAT:  21,75

En les funcionalitats incorporades a la oferta com a millora des de l'inici de l'execució del contracte, 
s’ha assignat la màxima puntuació.

En les funcionalitats no incorporades com a millora des de l’inici de l’execució del contracte però que 
ho faran en els primers 6 mesos, s’ha assignat la meitat de la màxima puntuació possible.

En les funcionalitat no incorporades a la oferta com a millora s’han assignat 0,00 punts. 

A3 - Exposició lliure i millores presentades sense cost per l'Ajuntament 
(fins a 2,00 punts)

DESCRIPCIÓ PUNTUACIÓ 
MÀXIMA

PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA

Es valoraran aquells aspectes que es considerin una millora per al 
contracte, especialment els relacionats amb aspectes innovadors en 
l’àmbit de la gestió i millores energètiques i que no estiguin previstos 
en les prescripcions del contracte. Es considerarà que representen 
un millora a judici dels tècnics que valorin la oferta i no podran 
representar cap cost addicional per a l’Ajuntament.

2,00 1,00

La oferta presenta 6 millores sense cost per l’Ajuntament:

1. Visualització ubicació de l’element de consum en la pròpia fitxa de l’equipament/quadre 
d’enllumenat.

2. Incorporació de benchmarking amb el més de 200 ajuntaments incorporats a SIE amb un pes 
particular dels municipis de més de 40.000 habitants a Catalunya més directament comparables a 
Granollers.

3. Incorporació de més tipologia de validacions de factura i alarmes.

4. Agrupació de la comptabilitat energètica i econòmica en fins a 3 categories (orgànica, analítica, 
programes) per facilitar els processos de validació de la facturació.

5. Dashboard general amb resum mitjançant gràfics i semàfors sobre situació actual del consum i 



imports acumulats.

6. Repositori documental global i específic per cada fitxa d’equipament o quadre.

Totes es consideren adequades a les necessitats del servei però cap es considera relacionada amb 
aspectes innovadors en l’àmbit de la gestió i millores energètiques. A la clàusula III.4 del PCAP es 
demanava que aquestes millores fossin les especialment relacionades amb aquests aspectes. Per 
aquest motiu se li atorga 1 punt.

BBBB))))    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     65656565    puntspuntspuntspunts))))

El licitador RSM GASSÓ CIMNE ENERGY S.L. presenta la següent oferta:

- Import anual prestació P1  = 3.385,00 € + 710,85 € d’IVA. Se li assigna la puntuació màxima 
de 45 punts atès que ha estat l'única oferta presentada.

- Quantitat unitària prestació P2 = 2,67 € + 0,56 € d’IVA. Se li assigna la puntuació màxima de 
5 punts atès que ha estat l'única oferta presentada.

ID. MILLORES VALORABLES AUTOMÀTICAMENT MILLORA 
OFERTA 
(QUANTITAT)

PUNTUACIÓ 
ASSIGNADA

40DEFINICIÓ D'ENTITAT/QUANTITAT  

40.1Ampliació de la quantitat d'entitats sobre els mínims 
establerts al capítol “4.ABAST” del Plec de Prescripcions 
Tècniques (PPT).
La millora mínima a ofertar serà d’una entitat addicional.

20 1

   

41DEFINICIÓ DE PÒLISSES/QUANTITAT  

41.1Ampliació de la quantitat de pòlisses sobre els mínims 
establerts al capítol “4.ABAST” del PPT.
La millora mínima a ofertar serà de 20 pòlisses 
addicionals.

80 1

   

42PERSONALITZACIÓ D'INFORMES  

42.1Ampliació de la quantitat d’informes a personalitzar per 
part de l’adjudicatari (amb diferents configuracions a 
acordar entre l'Ajuntament i l’adjudicatari) sobre el mínim 
establert a la funcionalitat 12.8 del PPT.
La millora mínima a ofertar serà de 2 informes anuals 
addicionals.

0 0

   

43FORMACIÓ  

43.1Ampliació de la quantitat de cursos de formació anuals 1 1



sobre els cursos establerts a la funcionalitat 15.1 del PPT, 
a realitzar per l’adjudicatari a les dependències de 
l’Ajuntament (5 hores cada curs en horari de matí) amb el 
temari que l’Ajuntament determini. 
La millora mínima a ofertar serà d’un curs anual addicional.
   

44USUARIS  

44.1Ampliació de la quantitat d'usuaris sobre els mínims 
establerts al capítol “4.ABAST” del PPT.
La millora mínima a ofertar serà de 2 usuaris addicionals.

100 1

   

45SERVEI D'ÚS  

45.1Ampliació de les consultes mensuals sobre els mínims 
establerts al capítol “5.2 Servei d’ús, hosting i suport 
tècnic” del PPT.
La millora mínima a ofertar serà de 2 consultes mensuals 
addicionals.

2 1

   

46INTEGRACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE 
PUNTS DE MONITORITZACIÓ DE CONSUM

 

46.1Integració, manteniment i explotació de punts de 
monitorització de consum de forma gratuïta per 
l'Ajuntament, al llarg de la durada del contracte, segons les 
funcionalitats “9. Integració de consums reals” del PPT.
La millora mínima a ofertar serà de 15 punts de 
monitorització de consum.

15 6

46.2Ampliació dels anys al llarg dels quals es guarden les 
dades històriques dels punts de monitorització de consum, 
sobre els mínims establerts a la funcionalitat 9.2 del PPT. 
Amb aplicació a tots els punts, es a dir, als ofertats a la 
millora 46.1 del PPT i als sol·licitats per l’Ajuntament 
segons la partida 2 del pressupost.

2 1

TOTAL 12

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

CRITERIS AMB JUDICI DE 
VALOR

 AMB FORMULA MATEMÀTICAPLICA EMPRESA

A B

TOTAL

1 RSM Gassó Cimne Energy SL 27,25 62 89898989,,,,25252525

En data 29 de maig de 2015, s'ha requerit electrònicament a l'empresa RSM Gassó Cimne Energy SL 



amb CIF B-65869273 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El  dia 9 de juny de 2015 l'empresa RSM Gassó Cimne Energy 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 prestació del 
servei d'ús, hosting i suport tècnic de l'eina de comptabilitat energètica per l'Ajuntament de Granollers, 
per al període de 24 mesos, a l'empresa  RSM Gassó Cimne Energy SL amb CIF B-65869273 per un 
import màxim de 11.896,40 euros ,  més 2.498,24 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 14.394,64 
euros, desglossats en:

Prestació P1 , per import de 6.770,00 € més 1.421,70 € d’IVA.fent un total de 8.191,70 euros. 
Prestació P2  per import màxim de 5.126,40 € més 1.076,54 € d'IVA, fent un total de 6.202,94 euros, 
amb un preu unitari de 2,67 € + 0,56 € d’IVA. 

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 RSM Gassó Cimne Energy SL amb CCCCIFIFIFIF    BBBB----65869273658692736586927365869273    el contracte de 
serveis per a la prestació d'ús,hosting i suport tècnic de l'eina de comptabilitat energètica per 
l'Ajuntament de Granollers , per un import màxim de 11.896,40 euros ,  més 2.498,24 euros d'IVA 
(21%), el que fa un total de 14.394,64 euros,  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 H314.92040.21601, d'acord 
amb el següent desglossament: 

- Prestació P1 , per import de 6.770,00 € més 1.421,70 € d’IVA.fent un total de 8.191,70 euros. 
- Prestació P2  per import màxim de 5.126,40 € més 1.076,54 € d'IVA, fent un total de 6.202,94 euros, 
amb un preu unitari de 2,67 € + 0,56 € d’IVA. 

2015 2016 2017
Partida pressupostària

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

H314.92040.21601 2.974,10 624,56 5.948,20 1.249,12 2.974,10 624,56

TOTAL ANY IVA INCLOS 3.598,66 7.197,32 3.598,66

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                          14.394,64

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..... apartat ..)

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 s'alliberi el 
crèdit no disposat del document comptable A5049 per import de 147,50 € ,AFUT5055 per import de 
295,00 € anualitat 2016 i 147,50 € anualitat 2017 i es confeccionin nous documents comptables 
d'acord amb els imports i anualitats indicats en el primer punt d 'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT  PER A LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT  PER A LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT  PER A LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT  PER A LA PRESTACIÓ DEL    
SERVEI DE MANTENIMENT DSERVEI DE MANTENIMENT DSERVEI DE MANTENIMENT DSERVEI DE MANTENIMENT D''''ALARMES DALARMES DALARMES DALARMES D''''INTRUSIÓ I DINTRUSIÓ I DINTRUSIÓ I DINTRUSIÓ I D''''INCENDISINCENDISINCENDISINCENDIS,,,,    DDDD''''INSTALINSTALINSTALINSTAL....LACIONS DELACIONS DELACIONS DELACIONS DE    
VÍDEO VIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORA DVÍDEO VIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORA DVÍDEO VIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORA DVÍDEO VIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORA D''''ALARMES DELSALARMES DELSALARMES DELSALARMES DELS    
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB    
VARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 10 de març 
de 2015, es  va iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació mixt 
per a la prestació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis, d'instal.lacions de video 
vigilància i del servei de central receptora d'alarmes dels equipaments municipals de Granollers per a 
2 anys,  per un import màxim de licitació de 74.936,00 euros més 15.736,56 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 90.672,56 euros,  mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
desglossat en:
P1: Serveis de funcionament fixes i manteniment preventiu 65.836,00 €+ IVA
(32.918,00 €/any + IVA).Quota fixa mensual.

P2: Altres treballs relacionats amb les instal .lacions  a mantenir 9.100,00 €+ IVA
(4.550,00 €/any+ IVA) Import màxim amb preus unitaris  a facturar pels treballs quan es produeixin a 
petició de l'Ajuntament.

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

2015 2016 2017 TOTAL

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 17.419,16 € 34.838,32 € 17.419,16 € 69.676,64 €

GRANOLLERS MERCAT 520,30 € 1.040,60 € 520,30 € 2.081,20 €

GRANOLLERS AUDIOVISUAL 2.372,81 € 4.745,62 € 2.372,81 € 9.491,24 €

PATRONAT MPAL. MUSEU 2.355,87 € 4.711,74 € 2.355,87 € 9.423,48 €

22.668,14 € 45.336,28 € 22.668,14 € 90.672,56 €

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

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

NUMNUMNUMNUM....    
REGREGREGREG....D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA

1 TELGRA PROJECTES I SISTEMES 
ELECTRÒNICS DE SEGURETAT , SL

31-03-2015 2015006240

2 ESTUDIS I TÈCNICS VALLES,SL 13-04-2015 2015006813
3 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIGILANCIA 

INDUSTRIAL Y PRIVADA, SA
14-04-2015 2015007002

4 CATALANA DE SEGURETAT I 
COMUNICACIONS, SL

14-04-2015 2015006995

5 PLANA FABREGA SEGURETAT, SL 14-04-2015 6960
6 9TEKNIC SEGURETAT, SCP 14-04-2015 6948
7 SABICO SEGURIDAD, SA 17-04-2015 2015007246

*La plica núm. 7 va estar enviada per Correus dins del termini establert .



Desprès de la corresponent obertura pública dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que depenen d'un 
judici de valor), es va procedir a l'obertura dels sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables 
mitjançant fórmula matemàtica). La Mesa de Contractació  va acceptar la valoració de l'informe tècnic 
del sobre num. 3 i va considerar oferta amb valor desproporcionat, les proposades per les empreses 
9TEKNIC SEGURETAT SCP (plica núm.6) i SABICO SEGURIDAD SA  (plica núm. 7), donant el tràmit 
d'audiència establert per tal que justifiquessin la seva oferta, d'acord amb allò que estableix l'article 
152.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

L'empresa SABICO SEGURIDAD SA no va presentar la justificació requerida dins el termini establert, 
quedant exclosa del procés licitatori , per no justificar els motius i viabilitat de la seva oferta .

L'empresa 9TEKNIC SEGURETAT SCP va presentar la justificació requerida dins el termini establert  i 
la Mesa de Contractació va acordar acceptar l'informe tècnic de data 3 de juny de 2015 emès per 
l'arquitecte tècnic de serveis municipals i manteniment de l'Ajuntament de Granollers en el qual es 
proposa estimar la justificació de l'oferta presentada per l'empresa 9TEKNIC SEGURETAT SCP , 
acceptant la valoració realitzada, quedant motivada i justificada la viabilitat de l 'execució del contracte. 

En el mateix acte, es proposa l'adjudicació a l'empresa PLANA FABREGA SEGURETAT, SL  amb CIF 
B-60989233 per un import màxim de 58.476,00 euros més 12.279,96 euros en concepte d'IVA (21%), 
el que fa un total de 70.755,96 euros. El desglossament de l'import total es el següent:

P1: Serveis de funcionament fixes i manteniment preventiu 49.376,00 €+ IVA
(24.688,00 €/any + IVA).Quota fixa mensual.

P2: Altres treballs relacionats amb les instal .lacions  a mantenir 9.100,00 €+ IVA
(4.550,00 €/any+ IVA) Import màxim amb preus unitaris resultants de la baixa presentada per 
l'empresa oferts en l'annex 3.

2015 2016 2017 TOTAL

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 13.540,50 € 27.081,00 € 13.540,50 € 54.162,00 €

GRANOLLERS MERCAT 435,60 € 871,20 € 435,60 € 1.742,40 €

GRANOLLERS AUDIOVISUAL 1.870,36 € 3.740,72 € 1.870,36 € 7.481,44 €

PATRONAT MPAL. MUSEU 1.842,53 € 3.685,06 € 1.842,53 € 7.370,12 €

17.688,99 € 35.377,98 € 17.688,99 € 70.755,96 €

----    AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIFCIFCIFCIF::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS

Manteniment Preventiu Total any 
2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total 

Servei de Cultura

Equipaments culturals H430.33000.21300 828,55 1.657,09 828,55 3.314,18

Edifici GRA H441.33721.21300 254,10 508,20 254,10 1.016,40

Edificis 
administratius

Edificis administratius H314.92040.21300 2.730,67 5.461,33 2.730,67 10.922,66

Servei d'educació

Centres públics H412.32310.21300 2.992,94 5.985,87 2.992,94 11.971,74

Centre Vallès H413.32005.21300 254,10 508,20 254,10 1.016,40

Escola de Música H417.32810.21300 270,44 540,87 270,44 1.081,74

EMT H419.32410.21300 232,32 464,64 232,32 929,28

Salvador Llobet H418.32311.21300 191,48 382,96 191,48 765,92

Escoles Bressols H416.32910.21300 661,57 1.323,13 661,57 2.646,26

Servei d'esports

Palalu d'Esports H422.34210.21300 270,13 540,26 270,13 1.080,52

Instal·lacions esportives H422.34200.21300 1.373,05 2.746,09 1.373,05 5.492,18

Servei de 
Participació



Centres cívis H232.33730.21300 1.049,98 2.099,96 1.049,98 4.199,92

Edificis Planificació 
ciutadana

H200.92070.21300 175,15 350,30 175,15 700,60

Edificis cooperació H241.32720.21300 175,15 350,30 175,15 700,60

Servei de Serveis 
Socials

Serveis Socials H460.23101.21300 175,15 350,30 175,15 700,60

11.634,75 23.269,50 11.634,75 46.539,00

AJUNTAMENT 
DE 
GRANOLLERS

Manteniment Correctiu Total 
any 2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total

H314.92041.21300 1.905,75 3.811,50 1.905,75 7.623,00

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIFCIFCIFCIF::::    PPPP5809506580950658095065809506HHHH

PATRONAT 
MUNICIPAL 
DEL 
MUSEU

Manteniment Preventiu      Total 
any 2015

Total 
any 2016

Total 
any 2017

Total

Museu Central H435.33320.21200 902,97 1.805,93 902,97 3.611,86

Museu la Tela H436.33330.21200 637,07 1.274,13 637,07 2.548,26

1.540,03 3.080,06 1.540,03 6.160,12

PATRONA
T 
MUNICIPA
L DEL 
MUSEU

Manteniment Correctiu Total 
any 2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total

PATRONAT MUSEU         H435.33320.21200 302,50 605,00 302,50 1.210,00

per a l'adjudicació del contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment d 'alarmes d'intrusió i 
d'incendis, d'instal.lacions de video vigilància i del servei de central receptora d'alarmes dels 
equipaments municipals de Granollers , pel període de l'1 de juliol de 2015 fins el 30 de juny de 2017, 
d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor     ((((fins afins afins afins a     30303030        puntspuntspuntspunts))))

A1- Memòria tècnica i metodologia del servei (fins a 12 punts)
A1.1- Estructura del servei de verificació i manteniment (fins a 4 punts)
A1.2- Prestació 1: Organització dels treballs de control de funcionament (fins a 5 punts)
A1.3- Prestació 2: Organització dels treballs de manteniment correctiu (fins a 3 punts)

A2- Coherència en l'aportació de recursos (fins a 12 punts)
A2.1- Resum de recursos humans i dedicació (fins a 10 punts)
A2.2- Millores en els temps de resposta per les actuacions de manteniment correctiu (fins 

a 2 punts)

A3- Exposició lliure i millores presentades (fins a 6 punts)



La motivació d'aquesta puntuació dels criteris que depenen d'un judici de valor, es troba en l'informe 
tècnic emès  pel responsable del contracte, adjunt a aquest acord.

BBBB))))    Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica . ". ". ". "Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica " (" (" (" (fins afins afins afins a     70707070    puntspuntspuntspunts))))

B1- Millor preu anual pel servei de verificació i manteniment preventiu inclòs en la P1. Preu anual amb 
una quota anual fixa (fins a 30 punts)

Pressupost  de l’oferta amb més baixa 
B1= 30 x   ------------------------------------------------------------

                             Pressupost   de l’oferta a valorar

B2- Millors preus unitaris de MA D'OBRA indicats en l'annex 4 del plec de prescripcions 
tècniques per l'execució dels treballs inclosos en la P2.(fins a 15 punts)

% de baixa pels preus de ma d'obra de l'empresa a valorar
B2= 15 x   ---------------------------------------------------------------------------------------

                             % de baixa màxima presentada pels preus de ma d'obra

B3- Millors preus unitaris de MATERIALS indicats en l'annex 4 del plec de prescripcions 
tècniques per l'execució dels treballs inclosos en la P2.(fins a 10 punts)

% de baixa pels preus de materials de l'empresa a valorar
B3= 10 x   -----------------------------------------------------------------------------------

                             % de baixa màxima presentada pels preus de materials

B4- Millors preus unitaris d'ALTRES MATERIALS no inclosos en l'annex 4 del plec de prescripcions 
tècniques i que puguin ser necessaris per l'execució dels treballs inclosos en la P2.(fins a 15 punts)

% de baixa pels preus d'altres materials de l'empresa a valorar
B4= 15 x   -------------------------------------------------------------------------------------------

                             % de baixa màxima presentada pels preus d'altres materials



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

SobreSobreSobreSobre    3333EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA Total SobreTotal SobreTotal SobreTotal Sobre     
2222 BBBB1111 BBBB2222 BBBB3333 BBBB4444

TotalTotalTotalTotal     
SobreSobreSobreSobre    3333

TotalTotalTotalTotal

Telgra Projectes i Sistemes Electrònics deTelgra Projectes i Sistemes Electrònics deTelgra Projectes i Sistemes Electrònics deTelgra Projectes i Sistemes Electrònics de     
Seguretat SLSeguretat SLSeguretat SLSeguretat SL

10.00 20.44 3.06 1.85 6.00 31.35 41414141....35353535

Estudis i Tècnics Valles SLEstudis i Tècnics Valles SLEstudis i Tècnics Valles SLEstudis i Tècnics Valles SL 26.9 18.98 4.59 6.48 11.67 41.72 68686868....62626262
Sociedad Española de vigilancia industrialSociedad Española de vigilancia industrialSociedad Española de vigilancia industrialSociedad Española de vigilancia industrial     
y privada SAy privada SAy privada SAy privada SA

15.80 18.33 6.73 4.07 7.33 36.47 52525252....27272727

Catalana de seguretat i comunicacions SLCatalana de seguretat i comunicacions SLCatalana de seguretat i comunicacions SLCatalana de seguretat i comunicacions SL 18.30 18.34 6.12 6.48 6.67 37.61 55555555....91919191
Plana Fabrega Seguretat SLPlana Fabrega Seguretat SLPlana Fabrega Seguretat SLPlana Fabrega Seguretat SL 11.70 21.51 15.00 10.00 15.00 61.51 73737373....21212121
9999Teknic seguretat SCPTeknic seguretat SCPTeknic seguretat SCPTeknic seguretat SCP 17.80 30.00 7.65 5.56 10.00 53.21 71717171....01010101
Sabico Seguridad SASabico Seguridad SASabico Seguridad SASabico Seguridad SA 19.70 ---- ------ ------ --------- --------- ExclosaExclosaExclosaExclosa

En data 3 de juny de 2015 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa PLANA FABREGA SEGURETAT SL. amb CIF 
B-60989233 a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa PLANA FABREGA SEGURETAT SL.   ha presentat la documentació requerida i 
compleix els requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, la cap del Servei 
de Contractació i Compres  emet un informe pel qual accepta la documentació presentada.

Atès que la clàusula X.2 apartat g) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

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

Assumpte: Licitació contracte mixt del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis, d' 
instal·lacions de videovigilància i del servei de central de receptora dels equipaments municipals .
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 23/03/2015
Liquidació: Núm. 201502001841L de data 23/03/2015  per import de 242,69 euros

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Excloure la proposta presentada per l'empresa SABICO SEGURIDAD SA  del procediment 
licitatori endegat per l'adjudicació del contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment 



d'alarmes d'intrusió i d'incendis, d' instal·lacions de vídeo vigilància i del servei de central receptora 
d'alarmes dels equipaments municipals de Granollers, per no justificar en el període establert la 
viabilitat i motivació de l 'oferta sotmesa a valors anormals, d'acord amb l'article 152.4 del TRLCSP.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Adjudicar a l'empresa PLANA FABREGA SEGURETAT SL. amb CIF B60989233, el 
contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis, d' 
instal·lacions de vídeo vigilància i del servei de central receptora d'alarmes dels equipaments 
municipals de Granollers per un import màxim de 58.476,00 euros més 12.279,96 euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total de 70.755,96 euros. El desglossament de l'import total es el següent:

P1: Serveis de funcionament fixes i manteniment preventiu 49.376,00 €+ IVA
(24.688,00 €/any + IVA).Quota fixa mensual.

P2: Altres treballs relacionats amb les instal .lacions  a mantenir 9.100,00 €+ IVA
(4.550,00 €/any+ IVA) Import màxim amb preus unitaris resultants de la baixa presentada per 
l'empresa oferts en l'annex 3.

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 les 
següents anualitats i aplicacions pressupostàries : 

2015 2016 2017 TOTAL

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 13.540,50 € 27.081,00 € 13.540,50 € 54.162,00 €

GRANOLLERS MERCAT 435,60 € 871,20 € 435,60 € 1.742,40 €

GRANOLLERS AUDIOVISUAL 1.870,36 € 3.740,72 € 1.870,36 € 7.481,44 €

PATRONAT MPAL. MUSEU 1.842,53 € 3.685,06 € 1.842,53 € 7.370,12 €

17.688,99 € 35.377,98 € 17.688,99 € 70.755,96 €

----    AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIFCIFCIFCIF::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS

Manteniment Preventiu Total any 
2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total 

Servei de Cultura

Equipaments culturals H430.33000.21300 828,55 1.657,09 828,55 3.314,18

Edifici GRA H441.33721.21300 254,10 508,20 254,10 1.016,40

Edificis 
administratius

Edificis administratius H314.92040.21300 2.730,67 5.461,33 2.730,67 10.922,66

Servei d'educació

Centres públics H412.32310.21300 2.992,94 5.985,87 2.992,94 11.971,74

Centre Vallès H413.32005.21300 254,10 508,20 254,10 1.016,40

Escola de Música H417.32810.21300 270,44 540,87 270,44 1.081,74

EMT H419.32410.21300 232,32 464,64 232,32 929,28

Salvador Llobet H418.32311.21300 191,48 382,96 191,48 765,92

Escoles Bressols H416.32910.21300 661,57 1.323,13 661,57 2.646,26

Servei d'esports

Palalu d'Esports H422.34210.21300 270,13 540,26 270,13 1.080,52

Instal·lacions esportives H422.34200.21300 1.373,05 2.746,09 1.373,05 5.492,18

Servei de 
Participació

Centres cívis H232.33730.21300 1.049,98 2.099,96 1.049,98 4.199,92

Edificis Planificació 
ciutadana

H200.92070.21300 175,15 350,30 175,15 700,60

Edificis cooperació H241.32720.21300 175,15 350,30 175,15 700,60

Servei de Serveis 
Socials

Serveis Socials H460.23101.21300 175,15 350,30 175,15 700,60

11.634,75 23.269,50 11.634,75 46.539,00



AJUNTAMENT 
DE 
GRANOLLERS

Manteniment Correctiu Total 
any 2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total

H314.92041.21300 1.905,75 3.811,50 1.905,75 7.623,00

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIFCIFCIFCIF::::    PPPP5809506580950658095065809506HHHH

PATRONAT 
MUNICIPAL 
DEL 
MUSEU

Manteniment Preventiu      Total 
any 2015

Total 
any 2016

Total 
any 2017

Total

Museu Central H435.33320.21200 902,97 1.805,93 902,97 3.611,86

Museu la Tela H436.33330.21200 637,07 1.274,13 637,07 2.548,26

1.540,03 3.080,06 1.540,03 6.160,12

PATRONA
T 
MUNICIPA
L DEL 
MUSEU

Manteniment Correctiu Total 
any 2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total

PATRONAT MUSEU         H435.33320.21200 302,50 605,00 302,50 1.210,00

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Liquidar a l'empresa PLANA FABREGA SEGURETAT SL. la quantitat de 242,69 euros, en 
concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte mixt per 
a la prestació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis, d' instal·lacions de vídeo 
vigilància i del servei de central receptora d'alarmes dels equipaments municipals de Granollers. 
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte   
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen i 
enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es 
podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de 
l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a.planta de Granollers, en el termini de 
quinze dies.

QUARTQUARTQUARTQUART....    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 
h)

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

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ....   Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació ,d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP. 

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

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....        Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'alliberi 
el crèdit no disposat dels document comptables A i es confeccionin nous documents comptables 
d'acord amb els imports i anualitats indicats en el segon punt d 'aquest acord.

DESÈDESÈDESÈDESÈ....    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 AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A L''''EMPRESA SOREA SA  A LA MILLORA DELEMPRESA SOREA SA  A LA MILLORA DELEMPRESA SOREA SA  A LA MILLORA DELEMPRESA SOREA SA  A LA MILLORA DEL    
TRAÇAT DE LA CANONADA ØTRAÇAT DE LA CANONADA ØTRAÇAT DE LA CANONADA ØTRAÇAT DE LA CANONADA Ø500500500500    MM DE TRANSPORT AL DIPÒSIT PUIG DE LES FORQUESMM DE TRANSPORT AL DIPÒSIT PUIG DE LES FORQUESMM DE TRANSPORT AL DIPÒSIT PUIG DE LES FORQUESMM DE TRANSPORT AL DIPÒSIT PUIG DE LES FORQUES    
PER LPER LPER LPER L''''AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPALAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPALAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPALAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

L'any 2009 es van interconnectar directament mitjançant canonada de fosa dúctil de Ø500 mm el 
sistema de dipòsits d'aigua de Torre Pinós amb el dipòsit municipal de Puig de les Forques per tal 
d'assegurar una segona via de subministrament i distribució d’aigua potable a la ciutat. D’aquesta 
manera, el dipòsit de Puig de les Forques que fins llavors s’omplia en cua després de la baixada 
d’aigua i la seva distribució en baixa des dels dipòsits de Torre Pinós, va passar a omplir-se de 
manera directa; fet que va permetre assegurar el subministrament d’aigua potable des del dipòsit de 
Puig de les Forques a bona part del municipi en cas d’avaria en l’antiga canonada, i a la vegada, 
disminuir pressions en algunes zones on no era necessari que n’hi hagués tanta i així reduir el nombre 
de possibles avaries.

El traçat d'aquesta canonada de fosa dúctil de Ø500 mm, a resultes de les característiques 
topogràfiques del terreny, així com la proximitat de la carretera comarcal C-251 i l'existència d'una línia 
aèria del telègraf, va haver de passar per dins de terrenys municipals qualificats com parcel·la 
d'equipaments per a una ampliació del cementiri municipal .

Malgrat el traçat de la canonada de fosa dúctil de Ø500 mm va procurar afectar el mínim 
imprescindible la parcel·la municipal d'equipaments i passar per un extrem d'aquesta; en el moment 
que s'han dut a terme els treballs de replanteig sobre el terreny de l'obra d'ampliació del cementiri 
municipal, s'ha pogut constatar que és necessari que la canonada de Ø500 mm no quedi sota de la 
zona de nous nínxols ni tampoc massa a prop de la cimentació dels murs de contenció de terres que 
s'executaran amb l'ampliació del cementiri. D'aquesta manera es millorarà l'accessibilitat i operativitat 
de la canonada de Ø500 mm per a operacions i treballs de manteniment, control i/o reparació si 
s'escau.

En data 28 de maig de 2015 amb registre d'entrada núm. 2015012080 la companyia concessionària 
del servei municipal d’abastament d’aigua potable, SOREA, ha presentat pressupost  per a la millora 
del traçat de la canonada Ø500 mm de transport al dipòsit Puig de les Forques per ampliació del 
cementiri municipal.

El pressupost aportat per SOREA puja a la quantitat de 36363636....728728728728,,,,47474747    €€€€    i preveu bàsicament treballs 
d'obra civil, així com el subministrament i col·locació de :
• 55555555    mmmm    de canonada de fosa dúctil Ø500 mm; amb els colzes, brides d'unió i topalls d'ancoratge 
pertinents.

Aquest pressupost inclou el descompte de 24 m de canonada de fosa dúctil Ø500 mm col·locada l'any 
2009 i que es podran recuperar per a nous usos.

En data 1 de juny de 2015, l’enginyer tècnic de Serveis Municipals ha emès informe favorable a 
aquesta actuació, en la qual s’apliquen els preus unitaris contemplats per la Clàusula setena (Annex 
núm. 2) de l'Addenda al contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.

Aquesta actuació es realitza a requeriment de l'Ajuntament de Granollers com a nova inversió del 
servei, d'acord amb la Clàusula Quarta “Despeses financeres i noves inversions” de l'Addenda a 
l'esmentat contracte; atès que pel seu import de 36.728,47 €, més els 841.194,05 € acumulats i 
autoritzats amb anterioritat no superen l'import màxim d'1.000.000 d'euros previst per al temps que 
resta de durada del vigent contracte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb la clàusula 4a  de l'addenda al contracte de gestió del servei municipal de 
subministrament d'aigua de Granollers per a la modificació de l'estructura tarifaria del servei i 
l'actualització dels preus d'obra de les inversions i de les escomeses i comptadors, aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament en data 31 de juliol de 2012: 

"QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA.-.-.-.-    Despeses financeres i noves inversionsDespeses financeres i noves inversionsDespeses financeres i noves inversionsDespeses financeres i noves inversions
Per a les noves inversions que, en el seu cas, SOREA hagués de realitzar a requeriment de 
l’Ajuntament de Granollers, a partir de la data de signatura de la present addenda, la quantia 
anual de la despesa per amortització que es repercutirà a les tarifes del Servei s’establirà 



prenent el valor d’implantació o cost d’execució de les noves inversions i es dividirà aquest 
valor per 10 anualitats, llevat que la vida útil del nous béns sigui inferior, i en tal cas el nombre 
d’anualitats es correspondrà amb la seva vida útil . 
Si de conformitat amb aquest mecanisme, en arribar el final de la concessió SOREA no hagués 
pogut recuperar íntegrament la seva nova inversió, l’Ajuntament de Granollers haurà d’abonar a 
SOREA l’import de les noves inversions que no estiguin totalment recuperades econòmicament 
en el moment de la reversió dels actius objecte de la concessió. A tal efecte, amb 6 mesos 
d’antelació a la data prevista per a la finalització del contractecontractecontractecontracte     es constituirà una Comissió de 
Liquidació, que s’encarregarà de determinar la liquidació de les relacions econòmiques 
derivades del contractecontractecontractecontracte .
Tenint en compte aquesta previsió, si l’Ajuntament de Granollers estigués interessat en que 
SOREA continués invertint en el Servei, l’import i la retribució dels nous recursos aportats per 
part d’aquest, en bens revertibles, s’haurà de subjectar necessàriament a les condicions 
següents:
a) L’import màxim de la inversió durant el temps que resta de durada del contracte serà 
d’1.000.000 euros.
b) La inversió serà retribuïda a un tipus d’interès equivalent a l’EURIBOR per operacions a 
1 any, incrementat en 4 punts percentuals.
La revisió del tipus d’interès procedirà de forma anual segons resulti de la mitja ponderada de 
l’EURIBOR de referència durant l’any anterior a l’anualitat objecte de revisió ."

Els preus unitaris aplicats al pressupost són els contemplats per la Clàusula setena  (Annex núm. 2) de 
l'Addenda al contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Autoritzar a l'empresa SOREA SA a realitzar  la millora del traçat de la canonada Ø500 mm 
de transport al dipòsit Puig de les Forques per l'ampliació del Cementiri Municipal,  per un import de 
36363636....728728728728,,,,47474747    €€€€    d'acord amb el que s'estableix a la Clàusula Quarta “Despeses financeres i novesClàusula Quarta “Despeses financeres i novesClàusula Quarta “Despeses financeres i novesClàusula Quarta “Despeses financeres i noves    
inversions”inversions”inversions”inversions”     de l'Addenda al contracte de gestió del servei municipal de subministrament d'aigua de 
Granollers aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.

SEGONSEGONSEGONSEGON -   Comunicar a SOREA SA que haurà de coordinar la realització dels treballs descrits 
anteriorment amb els serveis tècnics municipals i l’empresa adjudicatària de les obres d'ampliació del 
cementiri per tal d’optimitzar els recursos i mitjans emprats, així com reduir la durada total dels 
diferents treballs a realitzar en la zona.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar aquest acord a Sorea SA.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE,,,,    CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DECORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DECORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DECORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE    2015201520152015    ((((DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE    ''''14141414////FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER////15151515)))),,,,    
QUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA L ''''EMPRESA SOREAEMPRESA SOREAEMPRESA SOREAEMPRESA SOREA

Per acord de Ple de data 27 de desembre de 1969 s'adjudicava definitivament el contracte per 
l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb el cabdal 
procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament a l'empresa SOREA SA, per un termini de 50 anys, a partir de la data d'atorgament del 
contracte d'adjudicació.

La clàusula 4a del contracte (atorgament notarial de 27/10/1971), estableix el cànon que ha de satisfer 
el concessionari a l'Ajuntament, s'ha de liquidar en  €/m3 d'aigua facturada.

El Ple de data 31 de juliol de 2012,  aprovava la modificació del contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers, mitjançant la incorporació d'una addenda per 
mantenir l'equilibri concessional per l 'aplicació del nou règim tarifari i el nou quadre de preus d'inversió 



.

En el punt 5è de la part dispositiva de l'acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, acordava l'aplicació 
del cànon de la concessió per un valor de 0,0627 €/m3.

En data 7 d'agost de 2012, l'Ajuntament va rebre notificació en la que es comunicava un augment del 
70% respecte al preu de venda d'aigua en base a l'acord del Consell d'Administració d'ATLL de la 
reunió del 25 de juliol en la que s'aprovava la modificació del pressuposts d'ingressos, de despeses i 
d'inversió per a l'exercici 2012 i la proposta per al 2013.

En data 5 de novembre de 2012,  la Comissió de Preus de Catalunya autoritza la modificació de les 
tarifes d'aigua potable,   aplicable a partir d'1 de novembre de 2012, segons la mateixa Resolució 
(Exp. A-250/12): cànon de 0,0782 €/m3.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2012 es va donar per assabentar de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable, en un 26,61 %, amb motiu de l'increment del preu de l'aigua en 
alta aprovat per Aigües Ter Llobregat, aplicable a partir de l'1 de novembre de 2012.

D'altra banda el cànon  per al finançament de la construcció del dipòsit del Puig de les Forques, ja es 
va deixar d'aplicar en el darrer trimestre de 2012 per haver-se finalitzat el període de finançament 
establert.

En data 22 de maig de 2015, l'empresa SOREA SA concessionària del servei d'abastament d'aigua 
potable a la ciutat de Granollers, va presentar  la liquidació del cànon de subministrament d'aigua 
corresponent al primer trimestre de 2015 (de desembre'14 a febrer '15). 

La relació de factures dels consums municipals de subministrament d'aigua corresponents al primer 
trimestre 2015 seguiran el procediment d'aprovació de reconeixement d'obligacions d'acord amb les 
bases d'execució del pressupost.

En data 28 de maig de  2015,  l'enginyer tècnic de Serveis ha emès informe favorable a la liquidació 
presentada:

facturació        � 50.681,81 €
factures grans �

consums         17.519,07 €
anul·lacions i creació �

de rebuts    
6,65 €

facturacions de �

rebuts passats a 
fallida 

- 675,41 €

CÀNON 67.532,11 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. Contracte per l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb 
el cabdal procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament.

2. Acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, pel qual es modificava el contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers.

3. Acord de Ple de data 18 de desembre de 2012, pel qual l'ajuntament es donava per assabentat de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable.

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 presentada per SOREA del cànon de la concessió del 
subministrament d'aigua potable, corresponent al primer trimestre de 2015 (de desembre'14 a febrer 
'15),  per import de 67.532,11 €.

SEGONSEGONSEGONSEGON -  Aplicar aquest ingrés en la partida pressupostària H311.55004 - Concessió per proveïment 
d'aigua.

TERCERTERCERTERCERTERCER - Notificar aquest acord a SOREA i al Servei de Comptabilitat .

QUARTQUARTQUARTQUART    ---- 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 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ    
DEL PROJECTE ESPAI MOTOR CATALUNYADEL PROJECTE ESPAI MOTOR CATALUNYADEL PROJECTE ESPAI MOTOR CATALUNYADEL PROJECTE ESPAI MOTOR CATALUNYA ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant resolució de regidor delegat amb número 1137/2015, de data 12 de maig de 2015, es va 
iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació  del servei per la redacció 
del projecte Espai Motor Catalunya, amb un termini d'execució de 6 mesos, per un import màxim de 
17.700 euros més 3.717,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 21.417,00 euros, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

Amb data 18 de maig de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

EMBLEMMA ESPAIS AUDIOVISUAL SL
NARTEX ASSESSORAMENT I CONSULTORIA S.L
LAVERT PROJECTOS CULTURALES SL

L'empresa LAVERT PROJECTOS CULTURALES SL no s'ha presentat a aquest  procediment. 

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el cap de l'Àrea Territori i Ciutat, 
ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa  , la 
presentada per l'empresa NARTEX ASSESSORAMENT I CONSULTORIA S.L amb CIF B-65237208, 
per un import màxim de 17.400,00 euros més 3.654,00 euros d'IVA, el que fa un total de 21.054,00 
euros, el que representa una baixa del 1,69% respecte del preu de licitació amb  un termini d'execució 
de 6 mesos, per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del projecte Espai Motor 
Catalunya, per al període executiu de 24 mesos, d'acord amb la següent puntuació:

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))))

Valoració  obtinguda mitjançant fórmula matemàtica aplicada i establerta en la clàsula III.4 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, 

EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA     OFERTA ECONÒMICAOFERTA ECONÒMICAOFERTA ECONÒMICAOFERTA ECONÒMICA PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ

EMBLEMMA ESPAIS AUDIOVISUAL SL    17.700,00 Euros      98,30
NARTEX ASSESSORAMENT I CONSULTORIA S.L    17.400,00 Euros     100.00

En data 4 de juny de 2015, s'ha requerit electrònicament a l'empresa NARTEX ASSESSORAMENT I 
CONSULTORIA S.L amb CIF B-65237208 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte. 

El  dia 15 de juny de 2015 l'empresa  NARTEX ASSESSORAMENT I CONSULTORIA 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 redacció del 
projecte Espai Motor Catalunya, amb un termini d'execució de 6 mesos, a l'empresa  NARTEX 
ASSESSORAMENT I CONSULTORIA S.L amb CIF B-65237208 per un import màxim de 17.400,00 
euros ,  més 3.654,00 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 21.054,00 euro, el que representa una 
baixa del 1,69% respecte del preu de licitació.

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

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

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

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

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 NARTEX ASSESSORAMENT I CONSULTORIA S.L amb CIF 
B-65237208    el contracte de serveis per a la redacció del Projecte Espai Motor de Catalunya, amb un 
termini d'execució de 6 mesos,  per un import màxim de 17.400,00 euros ,  més 3.654,00 euros d'IVA 
(21%), el que fa un total de 21.054,00 euro, el que representa una baixa del 1,69% respecte del 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 H330.15100.2270.

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..... apartat ..)

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 s'alliberi el 
crèdit no disposat del document comptable A6607 per import de 363,00 € i es confeccionin nous 
documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el primer punt d 'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

18181818).-).-).-).-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    2222    I DE LIQUIDACIÓI DE LIQUIDACIÓI DE LIQUIDACIÓI DE LIQUIDACIÓ    
DE LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓDE LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓDE LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓDE LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ    
DDDD''''IL·LUMINACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERSIL·LUMINACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERSIL·LUMINACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERSIL·LUMINACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERS,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA ELECTROCAMPSEMPRESA ELECTROCAMPSEMPRESA ELECTROCAMPSEMPRESA ELECTROCAMPS    
INSTAL·LACIONSINSTAL·LACIONSINSTAL·LACIONSINSTAL·LACIONS ,,,,    SLSLSLSL

1r En data 10 de març de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
a la Memòria valorada de millora de la instal·lació dMemòria valorada de millora de la instal·lació dMemòria valorada de millora de la instal·lació dMemòria valorada de millora de la instal·lació d''''il·luminació al Museu de Granollersil·luminació al Museu de Granollersil·luminació al Museu de Granollersil·luminació al Museu de Granollers, a l'empresa 
ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL per un import de 73737373....500500500500,,,,00000000 euros més 15.435,00 euros 
d'IVA, el que fa un total de 88.935,00 euros, el que representa una baixa del 0,14% respecte al 
pressupost de licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària H432.33320.62709 de l'exercici 2015, 



mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

El 20 d'abril de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n En data 13 de maig de 2015, amb registre d'entrada número 20150100062, l'empresa 
ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL, ha presentat la certificació número 2 i de liquidació 
corresponent a les obres executades en el mes de maig de 2015, per un import total de 22.675,15 
euros (IVA inclòs), relativa a les obres de la Memòria valorada de millora de la instal·lació al MuseuMemòria valorada de millora de la instal·lació al MuseuMemòria valorada de millora de la instal·lació al MuseuMemòria valorada de millora de la instal·lació al Museu    
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 86/14 [811-UR-14]), 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 14 de maig de 2015, amb registre número 12015003425 de la plataforma e.Fact, l'empresa 
ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL, ha presentat la factura electrònica número 00000257 de 
data 13 de maig de 2015 per un import total de 22.675,15 euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a 
les obres executades de la certificació d'obra segona i de liquidació, del mes de maig, relativa a les 
obres de l'esmentada Memòria valorada (obra 86/14).

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

4t En data 5 de maig de 2015 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres estan 
acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte 
aprovat. 

Que l'import del pressupost executat de l'esmentades obres s'ha tancat amb un import total de 
88888888....057057057057,,,,86868686    euros (IVA inclòs), la qual cosa representa una minoració de 877877877877,,,,14141414    euros respecte al preu 
d'adjudicació del contracte d'obres, en el sentit que no ha estat necessari executar tota la partida 
d¡imprevistos per l'acabament correcte de l'obra.

5è 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).

6è Que l'execució d'aquestes obres està cofinançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics local del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", amb el nom de 
l'actuació Nous projectors dNous projectors dNous projectors dNous projectors d''''il·luminació dels espais expositius del Museu de Granollersil·luminació dels espais expositius del Museu de Granollersil·luminació dels espais expositius del Museu de Granollersil·luminació dels espais expositius del Museu de Granollers i codi XGL 
14/X/111503.

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 2 de liquidació, de maig de 2015, per un import total de 
22.675,15 euros (vint-i-dos mil sis-cents setanta-cinc euros amb quinze cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2015  (número d'operació comptable O-12015000031518), presentada per 
l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL, amb NIF B64408230, relativa a l'execució de les 
obres de la Memòria valorada de millora de la instal·lació  dMemòria valorada de millora de la instal·lació  dMemòria valorada de millora de la instal·lació  dMemòria valorada de millora de la instal·lació  d''''il·luminació del Museu de Granollersil·luminació del Museu de Granollersil·luminació del Museu de Granollersil·luminació del Museu de Granollers 
(obra 86/14), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

L'execució de les obres de l'esmentada Memòria està cofinançat per la Diputació de Barcelona en el 



marc del Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics local del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (codi XGL 
14/X/111503).

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 Procedir a anul·lar l'excés de disposició de crèdit prevista inicialment al document 
comptable "D" número 12015000007004 per import de 877,14 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària H432.33320.62709, d'acord amb els antecedents exposats.

QuartQuartQuartQuart Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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    I ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER SANT JOSEP DE CALASSANÇOBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER SANT JOSEP DE CALASSANÇOBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER SANT JOSEP DE CALASSANÇOBRES DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER SANT JOSEP DE CALASSANÇ,,,,    
ENTRE EL CARRER LLIRI I EL CARRER CONESTABLE DE PORTUGALENTRE EL CARRER LLIRI I EL CARRER CONESTABLE DE PORTUGALENTRE EL CARRER LLIRI I EL CARRER CONESTABLE DE PORTUGALENTRE EL CARRER LLIRI I EL CARRER CONESTABLE DE PORTUGAL,,,,    A FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DE    
LLLL''''EMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA ,,,,    SASASASA

1r En data 24 de març de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte de plataforma única al carrer Sant Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep de Calassanç,,,,    entre el carrer Lliri i el carrerentre el carrer Lliri i el carrerentre el carrer Lliri i el carrerentre el carrer Lliri i el carrer    
Conestable de PortugalConestable de PortugalConestable de PortugalConestable de Portugal  a l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA, SA, per un 
import de 63636363....256256256256,,,,31313131    euroseuroseuroseuros més 13.283,83 euros d'IVA (21%), el que fa un total de  76.540,14, el que 
representa una baixa del 9% respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de 2 
mesos i amb càrrec a l'aplicació pressupostària H330.15100.60907 de l'exercici 2015, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

El 25 de març de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n En data 5 de juny de 2015, amb registre d'entrada número 2015012854, l'empresa 
EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA, SA, ha presentat la certificació número 1 i última 
corresponent a les obres executades en el mes de maig de 2015, per un import total de 76.560,14 
euros (IVA inclòs), relativa a les obres del Projecte de plataforma única al carrer Sant Josep deProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep deProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep deProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep de    
CalassançCalassançCalassançCalassanç ,,,,    entre el carrer Lliri i el carrer Conestable de Portugalentre el carrer Lliri i el carrer Conestable de Portugalentre el carrer Lliri i el carrer Conestable de Portugalentre el carrer Lliri i el carrer Conestable de Portugal (obra 02/15 [834-UR-14]), 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.

El 12 de juny de 2015, amb registre número 12015004944 de la plataforma e.Fact, l'empresa 
EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA, SA, ha presentat la factura electrònica número 
150283 de data 31 de maig de 2015 per un import total de 76.540,14 euros (inclòs el 21% d'IVA) 
corresponent a les obres executades de la certificació d'obra primera i última, del mes de maig, 
relativa a les obres de l'esmentat Projecte (obra 02/15).

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

4t En data 27 de maig de 2015 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres estan 
acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte 
aprovat. 

5è 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 i última, de maig de 2015, per un import total de 76.540,14 
euros (setanta-sis mil cinc-cents quaranta euros amb catorze cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2015                                                                                                                                                                                                            
(número d'operació comptable O-12015000037433), presentada per l'empresa EXCAVACIONS I 
OBRES PUBLIQUES REQUENA, SA amb NIF A59068072, relativa a l'execució de les obres del 
Projecte de plataforma única al carrer Sant Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep de Calassanç,,,,    entre el carrer Lliri i el carrerentre el carrer Lliri i el carrerentre el carrer Lliri i el carrerentre el carrer Lliri i el carrer    
Conestable de PortugalConestable de PortugalConestable de PortugalConestable de Portugal (obra 02/15 [834-UR-14]), 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

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A ESMENAR L''''ERROR MATERIAL EN LERROR MATERIAL EN LERROR MATERIAL EN LERROR MATERIAL EN L''''IMPORT DE LA MODIFICACIÓIMPORT DE LA MODIFICACIÓIMPORT DE LA MODIFICACIÓIMPORT DE LA MODIFICACIÓ    
DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA TECNOLOGIA AMBDEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA TECNOLOGIA AMBDEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA TECNOLOGIA AMBDEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA TECNOLOGIA AMB    
IDENTIFICADOR PER RADIOFREQÜÈNCIA RFID A LA BIBLIOTECA DE ROCA UMBERT DEIDENTIFICADOR PER RADIOFREQÜÈNCIA RFID A LA BIBLIOTECA DE ROCA UMBERT DEIDENTIFICADOR PER RADIOFREQÜÈNCIA RFID A LA BIBLIOTECA DE ROCA UMBERT DEIDENTIFICADOR PER RADIOFREQÜÈNCIA RFID A LA BIBLIOTECA DE ROCA UMBERT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     ((((BRUBRUBRUBRU))))    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L ''''EMPRESA IDENTIFICATION CARE SEMPRESA IDENTIFICATION CARE SEMPRESA IDENTIFICATION CARE SEMPRESA IDENTIFICATION CARE S ....LLLL    

La Junta de Govern Local del dia 2 de juny de 2015 va aprovar modificar i ampliar el contracte del 
subministrament i instal·lació de la tecnologia amb identificador per radiofreqüència RFID a la 
biblioteca de Roca Umbert de Granollers (BRU) formalitzat amb l'empresa IDENTIFICATION CARE 
S.L amb CIF B-65244956, en el sentit de comprar 7000 etiquetes de llibres i 1000 etiquetes de CD per 
import total de 1.634,00 € més 343.14 € en concepte del 21% d'IVA que fa un total de 1.977,14 € i que 
significa una ampliació del 7,46.% del preu adjudicat., amb els preus unitaris següents

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

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

L'empresa IDENTIFICATION CARE S.L amb CIF B-65244956 ha presentat instància en data 10 de 
juny de 2015 Núm. Registre 2015000762  per la qual rectifica els imports indicats a la instància Núm. 
Registre 2015000679 on s'acceptava la modificació, i on indicava que l'import global de l'ampliació era 
1.634,00 € més l'import corresponent al 21% de l'IVA.

L'import màxim total de la modificació IVA inclòs esmenat és  1.633,50 €  (1.350,00 més 283,50€ d'IVA) 
i d'acord amb el detall següent:

7000 etiquetes de llibres a 0,15€ = 1.050,00 € + 220,50 € en concepte d'IVA = 1.270,50 €



1000 etiquetes de CD a 0,30€ = 300,00 € + 63,00 € en concepte d'IVA = 363,00 €

D'acord amb els fets exposats s'haurà d'esmenar l'import de la modificació en el sentit  de corregir la 
base imposable i l'import total, i conseqüentment el percentatge d'ampliació corresponent.

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

- Article 105.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
que diu: "Las Administraciones públicas, podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos".

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 ....    Esmenar l'error material en l'import de la modificació del punt PRIMER de l'acord de la 
Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2015 que va aprovar la modificació i ampliació del 
contracte del subministrament i instal·lació de la tecnologia amb identificador per radiofreqüència 
RFID a la biblioteca de Roca Umbert de Granollers (BRU) formalitzat amb l'empresa 
IDENTIFICATION CARE S.L d'acord  els fets i fonaments de dret invocats, i que haurà de dir el 
següent:

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Modificar i ampliar el contracte del subministrament i instal·lació de la tecnologia amb 
identificador per radiofreqüència RFID a la biblioteca de Roca Umbert de Granollers (BRU) 
formalitzat amb l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L amb CIF B-65244956, en el sentit de 
comprar 7000 etiquetes de llibres i 1000 etiquetes de CD per import total de 1.350,00 € més 
283.50 € en concepte del 21% d'IVA que fa un total de 1.633,50 € i que significa una ampliació del 
6,16.% del preu adjudicat., amb els preus unitaris següents

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

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

 i d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SegonSegonSegonSegon....    Regularitzar el document comptable AD núm.12015000002728 complementat amb el 
document AD12015000034274, en el sentit de disminuir l'import de 343,64 €, per la diferència dels 
imports indicats.

TercerTercerTercerTercer ....    Notificar a l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L

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

APROVAT PER UNANIMITAT

21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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 LLOGUERDEL SERVEI DE LLOGUERDEL SERVEI DE LLOGUERDEL SERVEI DE LLOGUER,,,,    TRANSPORT DE CONTENIDORS I GESTIÓ DE RESIDUSTRANSPORT DE CONTENIDORS I GESTIÓ DE RESIDUSTRANSPORT DE CONTENIDORS I GESTIÓ DE RESIDUSTRANSPORT DE CONTENIDORS I GESTIÓ DE RESIDUS    
PROCEDENTS DEL MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALS DE GRANOLLERSPROCEDENTS DEL MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALS DE GRANOLLERSPROCEDENTS DEL MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALS DE GRANOLLERSPROCEDENTS DEL MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALS DE GRANOLLERS,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 5 de maig  de 2015, es 
va iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació  del servei de 
lloguer,transport de contenidors i gestió de residus procedents del manteniment dels parcs i jardins 
municipals de Granollers per import màxim de 16.017,00 euros més 1.601,70 euros en concepte 
d'IVA, fent un total de 17.618,70 euros ,per un període de dos anys amb possibilitat de pròrroga de dos 
anys més,  mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària . 



Amb data 7 de maig de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

Gestió de residus Cirera SL CIF: B-59802611
J. Cuatrecasas S.L CIF: B-60003746
Reciclatges Tamayo SL CIF:        B-60431418

S'han presentat les empreses Gestió de residus Cirera SL i Reciclatges Tamayo SL . 

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el cap de Medi Ambient i Espais 
Verds, ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa  , la 
presentada per l'empresa Reciclatges Tamayo SL amb CIF B-60431418  per un import màxim de 
16.017,00 euros més 1.601,70 euros d'IVA, el que fa un total de 17.618,70 euros, oferint una baixa 
lineal del 12% sobre els preus unitaris dels serveis descrits en la clàusula 9 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació de lloguer, 
transport de contenidors i gestió de residus procedents del manteniment dels parcs i jardins 
municipals de Granollers, per un període de dos anys , d'acord amb la següent puntuació:

1111.-.-.-.-    Oferta econòmica i tècnica avaluable automàticament fins aOferta econòmica i tècnica avaluable automàticament fins aOferta econòmica i tècnica avaluable automàticament fins aOferta econòmica i tècnica avaluable automàticament fins a     75757575    puntspuntspuntspunts

- Baixa lineal sobre els preus unitaris per tractament  (fins a un màxim de 51 punts)

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta que proposi el major percentatge de baixa sobre els 

preus unitaris. 

1. GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA SL presenta una oferta amb una baixa lineal sobre el preu total de 
les actuacions previstes del 0%

2. RECICLATGES TAMAYO SL presenta una oferta amb una baixa lineal sobre el preu total de les 
actuacions previstes del 12%

- Reducció en el temps de resposta quan canvi de contenidors a 48 hores o 24 hores. D'acord amb la 
puntuació establerta al PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (3333....4444....)

1. GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA SL ofereix un temps de respost de 24 hores.

2. RECICLATGES TAMAYO SL ofereix un temps de respost de 24 hores.

2222.-.-.-.-    Oferta logística avaluable automàticament fins aOferta logística avaluable automàticament fins aOferta logística avaluable automàticament fins aOferta logística avaluable automàticament fins a     25252525    puntspuntspuntspunts

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta que proposi les mesures que minimitzin la generació de 
gasos GEH. Aquesta puntuació es distribuirà d'acord amb els criteris i fórmula matemàtica següent 
(establerta al PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS):

 

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 Reciclatges Tamayo SL amb CIFCIFCIFCIF B-60431418, el contracte de serveis 
per a la prestació de lloguer,transport de contenidors i gestió de residus procedents del manteniment 
dels parcs i jardins municipals de Granollers  per un període de 24 mesos, per un import màxim de 
16.017,00 euros més 1.601,70 euros d'IVA, el que fa un total de 17.618,70 euros, oferint una baixa 
lineal del 12% sobre els preus unitaris dels serveis objecte del contracte descrits en el plec 
administratiu ,  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 el següent desglossament:

Aplicació Pressupostària
H353.17110.22799

Import IVA Total

2015 5.339,00 € 533,90 € 5.872,90 €



2016 8.008,50 € 800,85 € 8.809,35 €
2017 2.669,50 € 266,95 € 2.936,45 €

TOTAL 16.017,00 € 1.601,70 € 17.618,70 €

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 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 
confeccionin nous documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el primer 
punt d'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNICACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNICACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNICACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNIC    ''''DIAGNOSI DE GÈNEREDIAGNOSI DE GÈNEREDIAGNOSI DE GÈNEREDIAGNOSI DE GÈNERE::::    
INFORME SOCIOLÒGIC DE LA CIUTADANIA DE GRANOLLERS RESPECTE LA IGUALTAT DEINFORME SOCIOLÒGIC DE LA CIUTADANIA DE GRANOLLERS RESPECTE LA IGUALTAT DEINFORME SOCIOLÒGIC DE LA CIUTADANIA DE GRANOLLERS RESPECTE LA IGUALTAT DEINFORME SOCIOLÒGIC DE LA CIUTADANIA DE GRANOLLERS RESPECTE LA IGUALTAT DE    
GÈNEREGÈNEREGÈNEREGÈNERE',',',',    CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE    
SERVEIS DE LSERVEIS DE LSERVEIS DE LSERVEIS DE L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

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

2. L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de gener de 
2015, va acollir-se a l'esmentada convocatòria i va sol·licitar, entre d'altres, a instàncies del Servei Pla 
per la Igualtat i CIRD, la concertació del següent recurs:

TipusTipusTipusTipus ClasseClasseClasseClasse ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació

Tècnic
Redacció de 

plans, projectes i 
informes

Igualtat i drets 
civils

Projectes d'igualtat i 
drets civils

Diagnosi de gènere: informe 
sociològic de la ciutadania de 
Granollers respecte la igualtat 

de gènere

3. Els recursos tècnics que ofereix la Diputació de Barcelona consisteixen en l'elaboració de treballs 
d'assessorament i assistència adreçats a procurar un suport especialitzat, tècnic o jurídic, als ens 
locals. 

4. El recurs 'Projectes d'igualtat i drets civils' consisteix en un suport a l'elaboració i la implementació 
d'instruments metodològics que permetin als ens locals planificar i desenvolupar polítiques d'igualtat i 
dret civils. En concret, pel que fa a l'actuació sol·licitada, la voluntat de l'Ajuntament de Granollers és 
la de conèixer la realitat i percepcions de la ciutadania entorn a la igualtat de gènere, en el marc de la 
creació d'un Observatori de gènere, amb l'objectiu d'incorporar indicadors de la situació dels homes i 



dones en el municipi i l 'impacte de les polítiques d'igualtat desenvolupades.   

5. Per a la concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concessió 
directa pels recursos tècnics consistents en la redacció de plans , projectes i informes.

6. Un cop valorada la sol·licitud, la Diputació de Barcelona, mitjançant decret dictat per la Presidenta 
delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones, de 20 d'abril de 2015, ha aprovat la concessió del recurs 
esmentat.

7. La notificació de l'esmentat decret ha tingut entrada al registre general de l'Ajuntament de 
Granollers el dia 13 de maig de 2015, amb núm. de registre 2015010089. 

8. L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement sobre la seva acceptació .

Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable

1. El règim regulador del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 de 
novembre de 2014, i publicat al BOPB del dia 9 de desembre de 2014, on es recullen 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 .

2. L'article 21 del règim regulador esmentat, pel que fa a les formes de resolució i acceptació, disposa 
que, amb caràcter general, s'entendrà acceptat el recurs concedit si l'ens beneficiari no manifesta 
expressament la seva renúncia en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de la notificació.  

Per tot l'exposat

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'acceptació del següent recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i 
informes, concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", d'acord amb els fets i els fonaments de dret invocats.

Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació

15/Y/209055
Igualtat i drets 

civils
Projectes d'igualtat i 

drets civils

Diagnosi de gènere: informe sociològic de la 
ciutadania de Granollers respecte la igualtat  

de gènere

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Indicar que l'acceptació del recurs comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar el present acord a les persones interessades.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A REVOCAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LDICTAMEN RELATIU A REVOCAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LDICTAMEN RELATIU A REVOCAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LDICTAMEN RELATIU A REVOCAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L''''AMPA LLEDONER PERAMPA LLEDONER PERAMPA LLEDONER PERAMPA LLEDONER PER    
COL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EDUCATIUS DE LCOL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EDUCATIUS DE LCOL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EDUCATIUS DE LCOL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EDUCATIUS DE L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

AMPA Lledoner Q0801475E El nostre hort 2.600,00 € 618,00 €



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

En el termini indicat l'entitat no ha presentat la justificació. En data 29 de maig de 2015 i núm. de 
registre 12166, l'entitat ha comunicat que no ha fet ús de la subvenció ja que aquest projecte s'ha 
desenvolupat amb recursos propis i no han tingut despeses externes.

Vist l'informe emès en data 9 de juny de 2015 per la cap del Servei d'Educació i ja que l'AMPA 
Lledoner no pot justificar la subvenció.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

- Article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014, pel que fa al 
termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Revocar la subvenció de 618,00 euros atorgada per la Junta de Govern Local el 23 de 
setembre de 2014 a l'AMPA Lledoner, amb CIF Q0801475E, per  col·laborar en el desenvolupament 
de projectes educatius de l'any 2014, ja que varen realitzar el projecte amb recursos propis .

SEGON. Requerir a l'AMPA Lledoner perquè faci la devolució de 618,00 euros no justificats, acció que 
es pot fer efectiva a les oficines de la Tresoreria Municipal (carrer Sant Josep, núm. 7 2n pis) de 
Granollers i que es reintegrarà a la partida corresponent.

TERCER. Notificar  aquest acord a l'AMPA Lledoner.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATA    23232323    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A L''''AMPA PAU VILA EN ELAMPA PAU VILA EN ELAMPA PAU VILA EN ELAMPA PAU VILA EN EL    
MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DMARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DMARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DMARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUSEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUS    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'AMPA Pau Vila en el marc de la 



convocatòria del Servei d'Educació per a la concessió de subvencions en règim de competència 
competitiva per a projectes educatius per a l 'any 2014 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
CostCostCostCost    

actuacióactuacióactuacióactuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
%%%%    

subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat
Dinar multicultural 1.975,00€ 500,00€ 25,31

AMPA Pau Vila G61745295
Rua carnaval 1.275,00€ 613,00€ 48

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

L'AMPA Pau Vila  ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instàncies, una de data 7 de maig de 
2015 amb número de registre d'entrada 9444 i l'altre amb número de registre d'entrada 13183, que en 
el desenvolupament dels projectes.

Rua de Carnaval: hi ha hagut un estalvi de 443,57 € motivat per una menor despesa en �

l'execució del projecte.
Dinar multicultural: hi hagut un estalvi de 1.586,14€ motivat per una menor despesa en �

l'execució del projecte.

Per la qual cosa sol·licita modificar el pressupost del projecte subvencionat en el sentit següent :

Que, inicialment, pel que fa al projecte Rua de Carnaval el cost total de la despesa era de 1.275,00€ i 
finalment ha estat de 831,43€. I del projecte Dinar multicultural el cost total de la despesa era de 
1.975,00€ i finalment ha estat de 388,86€.

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

"Rua de Carnaval”, corresponent a l'entitat AMPA Pau Vila  que passa a tenir un cost de 831,43 € i �

no de 1.275,00€, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers 
aporta 613,00 €, que representa finalment un finançament del 73,72 % del cost del projecte. Pel 
que fa a aquest projecte "Rua de Carnaval" es manté el mateix import de la subvenció, ja que els 
objectius, indicadors i resultats són els mateixos.
“Dinar multicultural” passa a tenir un cost de 388,86€ que representa finalment un finançament del �

128,58 % del cost del projecte. Pel que fa a aquest projecte “Dinar multicultural” no es pot 
mantenir el mateix import de la subvenció perquè aquest supera al cost total de l'actuació i les 
bases específiques de la convocatòria de subvencions preveuen que l'import de la subvenció pot 
arribar fins al 100% del cost de l'actuació.

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

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

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

3. L'article 20 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014  en concordança 
amb l'article 22.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada 



per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple 
de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la modificació de l'acord d'atorgament de les 
subvencions, els quals preveuen que l'alteració de les condicions que varen determinar la concessió 
de la subvenció, així com la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les despeses de 
l'actuació a que el beneficiari estigui obligat a justificar, pot donar lloc a la modificació de la resolució 
d'atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb l'import 
de la subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el 
marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius per a l'any 2014 en el sentit 
de modificar l'import del pressupost de despesa dels projectes subvencionats que tot seguit es 
relacionen, corresponents a l'AMPA Pau Vila, sense modificar l'import concedit, d'acord amb els fets i 
els fonaments de dret invocats;

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost inicialCost inicialCost inicialCost inicial     

actuacióactuacióactuacióactuació
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Dinar multicultural 1.975,00€ 388,86€ 500,00€ 128,58%AMPA 
Pau Vila

G61745295
Rua carnaval 1.275,00€ 831,43€ 613,00€ 73,72%

SEGON. Aprovar, que en el moment que l'entitat presenti la documentació justificativa dels dos 
projectes, haurà de retornar la diferència entre l'import rebut per el projecte “Dinar multicultural” (500
€), i el cost total de l'actuació (388,86€) que és de 111,14€. 

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

QUART. Notificar aquest acord a l'AMPA Pau Vila.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DEL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DELFAVOR DEL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DELFAVOR DEL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DELFAVOR DEL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL    49494949È CROSÈ CROSÈ CROSÈ CROS    
INTERNACIONAL DE CATALUNYA DE LINTERNACIONAL DE CATALUNYA DE LINTERNACIONAL DE CATALUNYA DE LINTERNACIONAL DE CATALUNYA DE L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
favor del Club Atlètic Granollers per un import total de 7.700,00 € destinada a la realització del 49è 
Cros Internacional de Catalunya.

En data 2 de març amb número de registre d'entrada 3858 el senyor Joan Villuendas Bornau en 
representació del Club Atlètic Granollers, presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de 
la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de la celebració del Cros Internacional Ciutat de Granollers .  �

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 29 de maig de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la doc
umentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de col·laboració 
atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport i més 
concretament el futbol base que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club Atlètic Granollers amb NIF 
G-59500538, per un import de 7.700,00 € destinada a la realització del 49è Cros Internacional de 
Catalunya Ciutat de Granollers amb un pressupost de despesa de 14.000,00 € el que representa un 
finançament del 55 % del cost de l’activitat, d'acord amb les condicions següents;

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l'entitat i on 
s'expliquen també les activitats que l'entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 



l'Ajuntament de Granollers en data 2 de març de 2015.
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 14.000,00 € corresponents a : 
                                                                                                                                                                                                                                                    

DespesesDespesesDespesesDespeses IngressosIngressosIngressosIngressos
Compra de materials 8.000,00 Subvenció Ajunt. 7.700,00
Publicitat 400,00 Patrocinadors 6.500,00
Prestació de serveis 5.000,00
fitxes federatives 600,00

TotalTotalTotalTotal     14141414....000000000000,,,,00000000 TotalTotalTotalTotal     14141414....000000000000,,,,00000000

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l 'Ajuntament de Granollers destinada a la celebració del Cros Internacional Ciutat 
de Granollers és de 7.700,00 €, el que representa un finançament del  40 % del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

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

Utilització instal·lacions esportives
1.200,00 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facilitats a l’entitat pel servei municipal corresponent . 

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 



la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del  100 %
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat. 
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de 
13.200,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la 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 vuitè de les 
condicions d’aquesta subvenció .
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 



38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’ 
incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromissos 
assumits per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que 
fonament la concessió de la subvenció . 
g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció , diferents dels enumerats a l 'apartat f), quan es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 7.700,00 € amb càrrec 
a la partida H421.34150 48404 del vigent pressupost.

TERCER. Indicar al Club Atlètic Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes 
d'aquesta subvenció serà el cap del Servei d'Esports.

QUART. Notificar aquest acord al Club Atlètic Granollers i a l 'Àrea Econòmica.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
favor del Club Atlètic Granollers per un import total de 13.200,00 € destinada a la realització de 
l’activitat ordinària.

En data 2 de març amb número de registre d'entrada 3857 el senyor Joan Villuendas Bornau en 
representació del Club Atlètic Granollers, presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de 
la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de l’activitat ordinària del Club.  �

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 29 de maig de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de col·la
boració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport i més 
concretament el futbol base que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 



Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions...

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club Atlètic Granollers amb NIF 
G-59500538, per un import de 13.200,00 € destinada a l’activitat ordinària del club amb un pressupost 
de despesa de 30.500,00 € el que representa un finançament del 43,27 % del cost de l’activitat, 
d'acord amb les condicions següents;

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l'entitat i on 
s'expliquen també les activitats que l'entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers en data 2 de març de 2015.  
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.



TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 30.500,00 € corresponents a : 

FITXAFITXAFITXAFITXA    3333....    PRESSUPOST PREVISTPRESSUPOST PREVISTPRESSUPOST PREVISTPRESSUPOST PREVIST     DEL PROJECTE o ACTIVITATDEL PROJECTE o ACTIVITATDEL PROJECTE o ACTIVITATDEL PROJECTE o ACTIVITAT ::::    
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS

Compra de materials 12.000,00 Subvenció Ajunt. 13.200,00
Prestació de serveis 4.500,00 Socis 15.500,00
Transports 1.500,00 Loteria 1.800,00
Fitxes federatives 12.000,00
Serveis mèdics 500,00

totaltotaltotaltotal 30303030....500500500500,,,,00000000 totaltotaltotaltotal 30303030....500500500500,,,,00000000

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a l’activitat ordinària del club és de 
13.200,00 €, el que representa un finançament del  43,27 % del cost de l’activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d’altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l’activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració 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 : 

Utilització instal·lacions esportives
83.360,00 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facilitats a l’entitat pel servei municipal corresponent . 

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 



l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del  100 %
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat. 
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de 
13.200,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la 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 vuitè de les 
condicions d’aquesta subvenció .. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.



e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’ 
incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromissos 
assumits per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que 
fonament la concessió de la subvenció . 
g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció , diferents dels enumerats a l 'apartat f), quan es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l  'obligació per import de 13.200,00 € amb càrrec 
a la partida H421.34150 48416 del vigent pressupost.

TERCER. Indicar al Club Atlètic Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes 
d'aquesta subvenció serà el cap del Servei d'Esports.

QUART. Notificar aquest acord al Club Atlètic Granollers i a l 'Àrea Econòmica.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
favor de l’Associació Esportiva La Mitja per un import total de 18.000,00 € destinada a l'organització de 
la 30 edició de la Mitja Marató, Granollers-Les Fraqnueses-La Garriga any 2015.

En data 2 de març amb número de registre d'entrada 3860 el senyor Joan Villuendas Bornau en 
representació de l'Associació Esportiva la Mitja, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de la celebració de La Mitja Marató de Granollers.  �

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 29 de maig de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de col·la
boració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport i més 
concretament el futbol base que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Associació Esportiva La Mitja 
amb NIF G-64891864, per un import de 18.000,00 € destinada a la celebració de La Mitja Marató de 
Granollers amb un pressupost de despesa de 245.000,00 € el que representa un finançament del 7,34 
% del cost de l’activitat, d'acord amb les condicions següents;

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L’activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l’entitat i on 
s’expliquen també les activitats que l’entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers en data 2 de març de 2015.  
Aquesta activitat ordinària s’ha dut a terme els dies  31 de gener i 1 de febrer de 2015.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l’activitat subvencionada és de  245.000,00 € corresponents a : 

                                                                                                               
DespesesDespesesDespesesDespeses IngressosIngressosIngressosIngressos



Compra de materials 120.000,00 Subvenció Ajunt. 18.000,00
Publicitat 4.000,00 Altres subvencions 9.000,00
Prestació de serveis 90.000,00 Patrocinadors 73.000,00
Fitxes federatives 23.000,00 Inscripcions 145.000,00
Serveis mèdics 8.000,00

TotalTotalTotalTotal 245245245245....000000000000,,,,00000000 TotalTotalTotalTotal 245245245245....000000000000,,,,00000000

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la celebració del Cros Internacional Ciutat 
de Granollers és de 18.000,00 €, el que representa un finançament del  7,34 % del cost de l’activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d’altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l’activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració 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 : 

Utilització instal·lacions esportives i infraestructura
25.993,13 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facilitats a l’entitat pel servei municipal corresponent . 

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



facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de 
18.000,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la 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 vuitè de les 
condicions d’aquesta subvenció .
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’ 
incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 



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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l  'obligació per import de 18.000,00 € amb càrrec 
a la partida H421.3415048403 del vigent pressupost.

TERCER. Indicar a l'Associació Esportiva la Mitja que el servei gestor de la subvenció atorgada serà 
el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes 
d'aquesta subvenció serà el cap del Servei d'Esports.

QUART. Notificar aquest acord a l'Associació Esportiva la Mitja i a l 'Àrea Econòmica.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DEL CLUB DE FUTBOL FINSOBEFAVOR DEL CLUB DE FUTBOL FINSOBEFAVOR DEL CLUB DE FUTBOL FINSOBEFAVOR DEL CLUB DE FUTBOL FINSOBE,,,,    DESTINADA A LDESTINADA A LDESTINADA A LDESTINADA A L''''ACTIVITAT ORDINÀRIA DE LACTIVITAT ORDINÀRIA DE LACTIVITAT ORDINÀRIA DE LACTIVITAT ORDINÀRIA DE L''''ANYANYANYANY    
2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
favor del Club de Futbol Finsobe, per un import total de 3.000,00 € destinada a l’activitat ordinària de 
l'entitat.

En data 16 de març amb número de registre d'entrada 4987 la senyora Laura Mèrida en representació 
de l’entitat Club de Futbol Finsobe presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament de la 
subvenció prevista al pressupost municipal :

Projecte de l’activitat prevista aportar a terme per l’entitat. �

En data 24 d’abril de 2015 amb número de registre d’entrada 2015/7830 la senyora Laura Mèrida en 
representació de l’entitat Club de Futbol Finsobe presenta la següent documentació: 
 

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 29 de maig de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de col·la
boració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport i més 
concretament el futbol base que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club de Futbol Finsobe amb NIF 
G-59581389, per un import de 3.000,00 € destinada a l’activitat ordinària del club amb un pressupost 
de despesa de 23.100,00.€ el que representa un finançament del 12,98 % del cost de l’activitat, 
d'acord amb les condicions següents;

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

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

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable



El cost de l’activitat subvencionada és de  23.100,00 € corresponents a : 

DespesesDespesesDespesesDespeses IngressosIngressosIngressosIngressos
Roba i material esportiu 9.000,00 Patrocinadors 10.00,00
Despeses de federació 4.600,00 Inscripcions 11.000,00
Despeses Consell Esportiu 2.500,00 Loteria 600,00
Altres (papereria, farmaciola, 
telèfon,...)

2.000,00

Torneitjos 4.000,00
Presentació 1.000,00 Aportació pròpia 1.500,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL 23232323....100100100100,,,,00000000 TOTALTOTALTOTALTOTAL 23232323....100100100100,,,,00000000

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a l’activitat ordinària del club és de  
3.000,00 €, el que representa un finançament del  12,98% del cost de l’activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d’altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l’activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració 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 : 

Utilització instal·lacions esportives
96.810,00 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facilitats a l’entitat pel servei municipal corresponent . 

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 



que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del  100 %
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat. 
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de  
3.000,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles 
que ho haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció . 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d'aquest 
conveni. d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’ 
incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es 



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

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 3.000,00 € amb càrrec 
a la partida H421.34150.48419. del vigent pressupost.

TERCER. Indicar al Club de Futbol Finsobe que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes 
d'aquesta subvenció serà el cap del Servei d'Esports.

QUART. Notificar aquest acord al Club de Futbol Finsobe i a l 'Àrea Econòmica.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L''''AJUT ECONÒMIC PER LA CELEBRACIÓ DELAJUT ECONÒMIC PER LA CELEBRACIÓ DELAJUT ECONÒMIC PER LA CELEBRACIÓ DELAJUT ECONÒMIC PER LA CELEBRACIÓ DEL    
TORNEIG INTERNACIONAL DTORNEIG INTERNACIONAL DTORNEIG INTERNACIONAL DTORNEIG INTERNACIONAL D''''HANDBOL BASE GRANOLLERS CUPHANDBOL BASE GRANOLLERS CUPHANDBOL BASE GRANOLLERS CUPHANDBOL BASE GRANOLLERS CUP    2015201520152015    CONCEDIT PER LACONCEDIT PER LACONCEDIT PER LACONCEDIT PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012) com a element preferent per a l'exercici de les 
funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol 
general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d'implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla.

A l'apartat 2 de la Clàusula 12 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012/2015” s'hi preveu la concessió, 
per procediment de concurrència competitiva,  de recursos concertats per mitjà de Catàlegs de 
concertació i a l'apartat 3 s'hi estableix l'atorgament, per concessió directa, dels recursos concedits en 
el marc de les Meses de concertació, dels consistents en recursos tècnics i materials, dels recursos 
econòmics consistents en fons de presentació i d'aquells altres recursos que l'atorgament del quals 
s'acreditin raons d'interès públic, social econòmic o humanitari sense fer referència expressa a la 
possibilitat de concedir suports puntuals per concessió directa .

La Presidenta delegada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, 
en data 4 de maig de 2015, ha dictat, a proposta del diputat delegat d'Esports un decret (ref. Reg. 
3955/15) pel qual s'aprova, en el marc del Protocol general del Pla “xarxa de Governs Locals 
2012/2015”, una subvenció a l'Ajuntament de Granollers (15/Y/209933) en motiu de la celebració del 
Torneig Internacional d'handbol base Granollers CUP per un import de 9.000,00 euros, essent l'òrgan 
promotor la Gerència de Serveis d'Esports.

Aquest acord ha estat notificat a aquest Ajuntament en data 20 de maig de 2015 i amb número de 
registre 11037.

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

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 concedit per la Diputació de Barcelona amb motiu de la celebració 
del Torneig Internacional d'handbol Base Granollers Cup 2015, per un import de 9.000,00 euros.

Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL EnsEnsEnsEns NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport Àmbit de concertacióÀmbit de concertacióÀmbit de concertacióÀmbit de concertació
15/Y/209933 Ajuntament de 

Granollers
P-0809500-B Torneig Internacional 

d'Handbol Base 
Granollers Cup 2015

9.000,00€ Garantia de la prestació 
adequada de serveis 
públics locals

SEGON. Imputar el total concedit de 9.000,00€ a la partida d'ingressos H421 46100 (Diputació: 
programes i activitats) del pressupost del Servei d'Esports.

TERCER. Prendre el compromís de justificar aquesta subvenció, mitjançant despeses realitzades dins 
el període 1 de gener al 31 de desembre de 2015, com a màxim el dia 31 de març de 2016.

QUART. Notificar aquest acord l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (Gerència de Serveis 
d'Esports) de la Diputació de Barcelona i a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

30303030).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRIMERA APORTACIÓ MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRIMERA APORTACIÓ MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRIMERA APORTACIÓ MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRIMERA APORTACIÓ MUNICIPAL,,,,    
CORRESPONENT AL PERÍODE DE DESEMBRECORRESPONENT AL PERÍODE DE DESEMBRECORRESPONENT AL PERÍODE DE DESEMBRECORRESPONENT AL PERÍODE DE DESEMBRE    2014201420142014    A JUNY DEA JUNY DEA JUNY DEA JUNY DE    2015201520152015,,,,    A LA LA LA L''''ASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓ         
BRUBAKER NOVES IDEES PER A LA TRANSFORMACIÓ CULTURAL SCPBRUBAKER NOVES IDEES PER A LA TRANSFORMACIÓ CULTURAL SCPBRUBAKER NOVES IDEES PER A LA TRANSFORMACIÓ CULTURAL SCPBRUBAKER NOVES IDEES PER A LA TRANSFORMACIÓ CULTURAL SCP,,,,    COM EMPRESACOM EMPRESACOM EMPRESACOM EMPRESA    
CONCESSIONÀRIA DE LA NAUBCONCESSIONÀRIA DE LA NAUBCONCESSIONÀRIA DE LA NAUBCONCESSIONÀRIA DE LA NAUB1111,,,,    CENTRE DE CREACIÓ I DIFUSIÓ MUSICALCENTRE DE CREACIÓ I DIFUSIÓ MUSICALCENTRE DE CREACIÓ I DIFUSIÓ MUSICALCENTRE DE CREACIÓ I DIFUSIÓ MUSICAL,,,,    PERPERPERPER    
DESENVOLUPAR LA SEVA ACTIVITATDESENVOLUPAR LA SEVA ACTIVITATDESENVOLUPAR LA SEVA ACTIVITATDESENVOLUPAR LA SEVA ACTIVITAT

La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2011 va aprovar l'adjudicació 
del contracte plurianual de gestió de servei públic (modalitat concessió, gestió indirecta) de la 
concessió de l'explotació del Centre de Creació i Difusió Musical de Roca Umbert-Fàbrica de les Arts 
de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, exp. 37/11.

Atès que la Sra. Maria Jesús Morillas, amb DNI núm. 38150091Z, responsable legal de l’Associació 
Brubaker Noves idees per a la transformació cultural, associació adjudicatària de la Nau B1 Centre de 
Creació i Difusió Musical de Roca Umbert fàbrica de les Arts de Granollers, ha presentat la memòria 
del primer període de l'exercici 2015, mitjançant instància presentada el dia 22 de maig de 2015 amb 
el número de registre d'entrada 2015011396.

Atès l'informe emès per la coordinadora de Roca Umbert, responsable del contracte, en què valora la 
documentació presentada, la memòria de l’activitat realitzada i el compte d’explotació del servei del 
període a liquidar, segons el qual:

1/ La programació realitzada, les col·laboracions amb les entitats i els usos municipals .
2/ Las participació
3/ El compte d’explotació del servei del període a liquidar

1/ PROGRAMACIÓ

La primera activitat del mes de desembre es va celebrar el dia 13, i la darrera del mes de juny, està 
prevista que es celebri el dia 20.

En total, en aquest període s’hauran realitzat un total de 29 activitats, repartides en:

- 1 Jornada de formació realitzant un curs de Ycat Yamaha amb la participació de 60 persones el 
dia 26 de febrer

- 10 concerts per a públic adult, tots ells de formacions musicals provinents del territori, dels quals 
dos s'han celebrat en col·laboració amb entitats com RUMB (l'associació de músics que gestiona el 



CUB, l'espai d'assaig musical de Roca Umbert) i l'associació organitzadora de la Mitja Marató. 

- 14 concerts per a públic familiar, interpretats per 11 grups diferents, ja que hi han hagut 3 dies en 
que s'han celebrat dos concerts diaris. Dels 14 concerts, 4 han estat formacions musicals del territori i 
10 de fora del territori. Un d'ells organitzat en col·laboració amb l 'associació Entre Mares. 

- 3 residències han tingut lloc aquests mesos: dues residències amb grups del territori, com són 
Radiobots (11 dies) i Els Catarres (4 dies) i una tercera residència de La Pegatina (6 dies). Les 
residències  de Els Catarres i La Pegatina han tingut un assaig final obert amb públic, i Radiobots, un 
concert per a públic familiar.

- 1 col·laboració: Està previst que el dia 3 de juny es celebri a Roca Umbert el Marcat Audiovisual 
de Catalunya, i les ponències d'aquest esdeveniment es celebrin a la NauB1, ja que l'any passat va 
tenir molt bona acollida fer-ho en aquest equipament.

Aquesta programació semestral respon a la programació prevista que estableix el contracte vigent 
amb el concessionari. Per aquest motiu es compleixen plenament les obligacions marcades pel Ple 
per a la percepció de la corresponent indemnització per pèrdua de la concessió .

Usos municipals
Les activitats en col·laboració que han tingut lloc a la NauB1 i que s’han considerat com a ús municipal 
han estat:
- Concert organitzat per l'associació Entre Mares, amb In Crescendo
- Concert de Ramon Solé organitzat per la Mitja Marató
- Espai per a les ponències dins del Mercat Audiovisual de Catalunya  (4 dies)

Pel que fa als usos municipals, que poden ser fins a un màxim de 18 usos anuals, en aquest semestre 
s'han utilitzat 6 dies, tots els que s’han demanat a Brubaker. 

2/ PARTICIPACIÓ
Cal puntualitzar que els gestors, alhora de analitzar els indicadors d’assistència, treballen amb tres 
formats diferents d’aforament, i adeqüen l’espai a cada una de les activitats que s’hi realitzen en funció 
del tipus d’activitat, de la venda d’entrades anticipada i de la seguretat necessària prevista, tal i com 
es van determinar en el projecte de la llicència d’activitats i que són :
- Format aforament baix: inferior a 150 persones
- Format aforament mitjà: entre 151 i 500 persones
- Format aforament alt: entre 501 i 900 persones

En parlar dels assistents a les activitats des del 13 de desembre del 2014 fins el 9 de maig del 2015 
(excloem els concerts pendents de celebrar-se fins el mes de juny), la participació continua essent 
baixa. Per la NauB1 hi han passat 2.070 persones, un 53,79% d'ocupació, lleugerament més superior 
que en el darrer semestre. 

Tot i això, questes dades són molt inferiors a les desitjades, i per aquesta raó, continuem treballant 
molt estretament amb Brubaker perquè les entitats i la ciutadania en general, es sentin més proper 
l'equipament i el projecte, i el públic assistent es vagi incrementant. Prova d'això és l'increment de 
concerts organitzats conjuntament amb entitats i col·lectius . 
No obstant, això no és obstacle a la percepció, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques del 
contracte, de la indemnització prevista.

C/ COMPTE D'EXPLOTACIÓ
A conseqüència de la baixa assistència, els ingressos tampoc han estat els esperats, ni per taquillatge 
ni per consum a barra.
En aquests mesos de l’any, de desembre a maig i segons la memòria presentada per Brubaker, hi ha 
hagut uns ingressos per taquillatges, barres i lloguers de 8.372€ que sumats a l'aportació municipal de 
15.000€, fan uns ingressos totals de 23.372€. Les despeses sumen 18.934,93€ i el balanç és positiu 
de 4.437,07€.

Per part del responsable s'ha comprovat la fidelitat del compte d'explotació presentat, en relació als 
ingressos i despeses inclosos, i verificat que s'adapta a les obligacions marcades amb el contracte i 
pot comprovar-se que existeix una important pèrdua que disminueix amb l 'aportació municipal.



Hi ha consignació en el codi d'aplicació pressupostària 15/H432.33310.22799 “Treballs empreses sala 
de concerts”.

Vist l'informe de la responsable del Servei de Cultura.

Fonament de dret

Contracte núm. 338/2011 expedient 37/2011 de gestió de servei públic (modalitat concessió, gestió 
indirecta) de la concessió de la prestació per a la gestió i explotació del centre de creació i difusió 
musical de Roca Umbert -Fàbrica de les Arts de l'ajuntament de Granollers.

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

PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l'Associació Brubaker Noves idees Transformació 
Cultural SCP, ja que donen compliment a la programació prevista fins el 30 de juny de 2015, i realitzar 
l'abonament del 50% de l'aportació anual.

SEGON.- Reconèixer l'obligació a favor de l'Associació Brubaker Noves idees Transf. Cultural SCP 
per un import de  10.000€ que, al ser considerada una subvenció no vinculada al preu, sinó al dèficit 
no té cap efecte en l'IVA, amb aplicació comptable al codi d'aplicació pressupostària 
15/H432.33310.22799 a favor de l'empresa Associació Brubaker Noves Idees Transformació Cultural 
SCP, amb NIF G65081515.

TERCER.- 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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La resolució de la regidora delegada de Cultura núm. 460/2015,  del dia 27 de maig de 2015, va 
aprovar l'inici de l'expedient licitatori, va autoritzar la despesa, i aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per al contracte de prestació del 
servei de gestió de la Botiga de Festa Major de Granollers i de l 'activitat d'El Recapte per un termini de 
12 mesos, amb possibilitat de pròrroga i un import total màxim de 17.951 € euros més 3.769,71 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 21.720,71 euros.

Amb data 3 de juny de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

- ARGEST SERVEIS INTEGRALS PER LA CULTURA SL
- ACTRES SERVEIS CULTURALS, SCP
- MEDIR FLASH SLU
- DOBLE VIA SCCL

L'empresa DOBLE VIA SCCL comunica, mitjançant correu electrònic que no es presenten a aquest  
procediment. Les altres empreses confirmen la recepció de la invitació, però en finalitzar el termini 
únicament ha presentat oferta ARGEST SERVEIS INTEGRALS PER LA CULTURA SL i ha estat 
acceptada.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris valoració mitjançant fórmula 
matemàtica), la responsable del servei de Cultura ha emès l'informe tècnic de data 11 de juny de 
2015, en el qual proposa, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa ARGEST 
SERVEIS INTEGRALS PER LA CULTURA SL amb CIF B-65688301, atès que d'acord amb els criteris 
establerts a l'apartat III.4 del plec de clàusules administratives particulars, es valora el pressupost 
ofertat, i l'empresa ha licitat per import de 17.951,00 € (IVA exclòs), que representa una baixa del 0%, 



respecte al pressupost tipus de la licitació .

En data 12 de juny de 2015, s'ha requerit electrònicament a l'empresa ARGEST SERVEIS 
INTEGRALS PER LA CULTURA SL amb CIF B-65688301 a presentar la documentació prèvia a 
l'adjudicació del contracte. 

L'empresa ARGEST SERVEIS INTEGRALS PER LA CULTURA 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 prestació del servei de gestió de  
la Botiga de Festa Major de Granollers i de l'activitat d'El Recapte a l'empresa ARGEST SERVEIS 
INTEGRALS PER LA CULTURA SL amb CIF B-65688301   per un import màxim de 17.951 € euros 
més 3.769,71 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 21.720,71 euros.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa ARGEST SERVEIS INTEGRALS PER LA CULTURA SL amb CIF 
B-65688301 el contracte de prestació del servei de gestió de la Botiga de Festa Major de Granollers i 
de l'activitat d'El Recapte, per un import màxim de 17.951 € euros més 3.769,71 euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total de 21.720,71 euros, per un període de 12 mesos i amb possibilitat de 
pròrroga, i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats.

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

TERCERTERCERTERCERTERCER. Facultar al senyor Alcalde 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 s'alliberi el 
crèdit no disposat dels document comptables d'autorització de la despesa (A) i es confeccionin els 
documents comptables d'acord amb els imports i anualitats següents:

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    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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DE JOVENTUT DE LDE JOVENTUT DE LDE JOVENTUT DE LDE JOVENTUT DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    ADJUDICAT MITJANÇANTADJUDICAT MITJANÇANTADJUDICAT MITJANÇANTADJUDICAT MITJANÇANT    
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PRIMER. La Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 28 d'abril de 2015, va 
resoldre el contracte plurianual de serveis per a la prestació del servei de gestió i dinamització 
comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers, adjudicat 
mitjançant procediment obert i prorrogat amb l'empresa CISEC, S.C.C.L., per extinció de la 
personalitat jurídica i en el SEGON punt s'indica que s'anul·li el document comptable "AD número 
5102 de l'exercici 2015 a càrrec de la partida pressupostària H441/33722/22706 per un import de 
13.289,15€" entre d'altres.

SEGON. D'acord amb l'informe tècnic, en el decurs de la tramitació s'ha detectat un error material de 
comptabilització pel que fa a l'import del document comptable AD 5102 indicat en el SEGON punt del 
dictamen abans esmentat. On deia "AD número 5102 de l'exercici 2015 a càrrec de la partida 
pressupostària H441/33722/22706 per un import de 13.289,15€" hauria de dir "AD número 5102 de 
l'exercici 2015 a càrrec de la partida pressupostària H441/33722/22706 per un import de 8.798,60€"

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

L'article 105.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que: 
"Las Administraciones Públicas, podrán, asímismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos".

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.... Corregir l'error material de comptabilització del dictamen de la Junta de Govern Local de 
data 28 d'abril de 2015, relatiu a resoldre el contracte plurianual de serveis per a la prestació del 
servei de gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut de 
l'Ajuntament de Granollers, adjudicat mitjançant procediment obert i prorrogat amb l'empresa CISEC, 
S.C.C.L., per extinció de la personalitat jurídica, del SEGON punt, on deia:

 "AD número 5102 de l'exercici 2015 a càrrec de la partida pressupostària H441/33722/22706 per 
un import de 13.289,15€"

I substituir-ho per:
"AD número 5102 de l'exercici 2015 a càrrec de la partida pressupostària H441/33722/22706 per 

un import de 8.798,60€"

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, al departament de comptabilitat, per tal de procedir 
a la subsanació de l'error material esmentat en el punt anterior i procedir a l'anul·lació del crèdit no 
disposat.

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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2012201220122012----2015201520152015""""

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



2. L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de gener de 
2015, va acollir-se a l'esmentada convocatòria i va sol·licitar, entre d'altres, a instàncies del Servei de 
Serveis Socials, la concertació del següent recurs:

TipusTipusTipusTipus ClasseClasseClasseClasse ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació

Material
Realització de 

serveis i activitats

Suport als 
serveis socials 

municipals

Supervisió d'equips 
dels serveis socials 

bàsics

Supervisió dels EBASP de 
Granollers

3. Els recursos materials que ofereix la Diputació consisteixen en l'actuació directa, per mitjans propis 
o aliens de la Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats 
locals. 

4. La supervisió dels equips bàsics dels serveis socials municipals és una activitat que es presta per 
vetllar per la salut dels professionals dels equips bàsics d'atenció primària que diàriament atenen 
directament a la població amb diversitat de problemàtiques, i que consisteix en la realització de 
sessions de treball en grup dinamitzades per un supervisor o una supervisora .

5. Per a la concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concessió 
directa pels recursos materials consistents en la realització de serveis i activitats .

6. Un cop valorada la sol·licitud, la Diputació de Barcelona, mitjançant decret dictat per la Presidenta 
delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones, de 20 d'abril de 2015, ha aprovat la concessió de 
l'esmentat recurs, així com la dotació dels recursos humans necessaris per tal de realitzar l 'actuació.

7. La notificació de l'esmentat decret ha tingut entrada al registre general de l'Ajuntament de 
Granollers el dia 27 de maig de 2015, amb núm. de registre 2015011904. 

8. L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement sobre la seva acceptació .

Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable

1. El règim regulador del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 de 
novembre de 2014, i publicat al BOPB del dia 9 de desembre de 2014, on es recullen 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 .

2. L'article 21 del règim regulador esmentat, pel que fa a les formes de resolució i acceptació, disposa 
que, amb caràcter general, s'entendrà acceptat el recurs concedit si l'ens beneficiari no manifesta 
expressament la seva renúncia en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de la notificació.  

Per tot l'exposat

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'acceptació del següent recurs material consistent en la realització de serveis i 
activitats, concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", d'acord amb els fets i els fonaments de dret invocats.

Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació

15/Y/209434
Suport als serveis 
socials municipals

Supervisió d'equips dels 
serveis socials bàsics

Supervisió dels EBASP de 
Granollers

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar el present acord a les persones interessades.

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

APROVAT PER UNANIMITAT



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

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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