
1295

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     26262626    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        7777    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

Regidors i regidores

Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sr. Francesc Aragón Sánchez (Interventor general)

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

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

No n'hi ha.
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ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT    
DE PLANXES DIGITALS A LA IMPREMTA MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATDE PLANXES DIGITALS A LA IMPREMTA MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATDE PLANXES DIGITALS A LA IMPREMTA MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATDE PLANXES DIGITALS A LA IMPREMTA MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITATSENSE PUBLICITATSENSE PUBLICITATSENSE PUBLICITAT ,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT

La Impremta municipal, disposa d'una màquina Heildelbert MOZH. Per al funcionament de la mateixa 
són necessàries planxes digitals amb característiques específiques, i la impremta municipal  no 
disposa de la maquinària, ni dels recursos materials i tècnics adequats per a la realització d'aquests 
treballs.

L'informe de la cap de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, justifica la necessitat d'iniciar 
expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat d'un 
contracte de subministrament a la Impremta Municipal de planxes digitals per un període de 24 mesos  
amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més.

El pressupost anual del contracte és de 16.529€ més 3.471€€ en concepte d'IVA (21%) que fa un total 
anual de 20.000€ i per import de 40.000€ (IVA inclòs) per a tot el període del contracte, a aplicar al 
codi pressupostari  H121.92052.22199. 

Amb la següent distribució pressupostària:

Període Import sense 
IVA IVA Import

(IVA inclòs)
De l’1 de setembre 31 de desembre de 2015 5.785,12 € 1.214,88 € 7.000,00 €
De l’1 al 31 de desembre de 2016 16.528,93 € 3.471,07 € 20.000,00 €
De l’1 de gener al 31 d’agost de 2017 10.743,80 € 2.256,20 € 13.000,00 €
TOTAL 33.057,85 € 6.942,15 € 40.000,00 €

I en cas de pròrroga:

Període Import sense 
IVA IVA Import

(IVA inclòs)
De l’1 de setembre 31 de desembre de 2017 5.785,12 € 1.214,88 € 7.000,00 €
De l’1 de gener al 31 d’agost de 2018 10.743,80 € 2.256,20 € 13.000,00 €

El valor total estimat d’aquesta contractació es calcula en l’import de 59.834,98 €, amb la distribució 
següent:

Període de licitació (2 anys): 33,058,00 €

Pròrrogues (1 any): 16.529,00 €

Modificació (31%) : 10.247,98 €

D'acord amb l'article 106 del TRLCSP s'estableix una modificació fins el 31 % sobre l'import adjudicat, 
tant a l'alça com a la baixa, que no comportarà alteracions en la prestació del subministrament objecte 
del contracte

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

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària  el codi d'aplicació H121.92052.22199.  per a 
fer front a la despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual , de conformitat 
amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.

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

El responsable del contracte serà el tècnic impressor de la Impremta Municipal de l'Ajuntament de 
Granollers, el senyor Jordi Carrasco Morilla.

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

- Article  9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de subministrament

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del subministrament de planxes digitals  a la 
Impremta Municipal per un període de 24 mesos  amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos,  
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat  i autoritzar la despesa del contracte del subministrament de 
planxes digitals  a la Impremta Municipal, mitjançant procediment negociat sense publicitat que 
s'executarà entre els exercicis 2015 al 2017 per a un import màxim anual de 16.529€ més 3.471€€ en 
concepte d'IVA (21%) que fa un total anual de 20.000€ i per import de 40.000€ (IVA inclòs) per a tot el 
període del contracte, a aplicar al codi pressupostari  H121.92052.22199, d'acord amb la  distribució 
econòmica següent:

Període Import sense 
IVA IVA Import

(IVA inclòs)
De l’1 de setembre 31 de desembre de 2015 5.785,12 € 1.214,88 € 7.000,00 €
De l’1 al 31 de desembre de 2016 16.528,93 € 3.471,07 € 20.000,00 €
De l’1 de gener al 31 d’agost de 2017 10.743,80 € 2.256,20 € 13.000,00 €
TOTAL 33.057,85 € 6.942,15 € 40.000,00 €

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb aplicació al codi  pressupostari  
H121.92052.22199

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 tècnic impressor de la Impremta Municipal de 
l'Ajuntament de Granollers, el senyor Jordi Carrasco Morilla, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.
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SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel servei .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ. Notificar a l'àrea econòmica 

APROVAT PER UNANIMITAT

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA ATORGADA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA ATORGADA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA ATORGADA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA ATORGADA A    
LLLL''''INSTITUT MAROCAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCALINSTITUT MAROCAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCALINSTITUT MAROCAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCALINSTITUT MAROCAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL    ((((IMADELIMADELIMADELIMADEL))))    PER A LA REALITZACIÓPER A LA REALITZACIÓPER A LA REALITZACIÓPER A LA REALITZACIÓ    
DELDELDELDEL    """"PROJECTE DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LESPROJECTE DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LESPROJECTE DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LESPROJECTE DE COL·LABORACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LES    
COMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE SIDI RAHALCOMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE SIDI RAHALCOMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE SIDI RAHALCOMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE SIDI RAHAL    
((((MARROCMARROCMARROCMARROC)")")")"

1111....    La Junta de Govern Local del dia 29 de juliol de 2014 va prendre, entre d'altres, l'acord següent:

"Primer. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Institut Marocain pour le Développement Local 
(IMADEL) amb número de registre 1109/AAI, per un import de 15.110 €, que representa el 100% de la quantitat 
sol·licitada, destinada a la realització del "Projecte de col·laboració i assistència tècnica per a la millora de les 
competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi Rahal  (Marroc)".

(...)

Tercer.    Aprovar el conveni de col·laboració amb Institut Marocain pour le Développement Local, que regula 
l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

(...)

Setè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 28 
d'abril de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la següent 
documentació: 

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

2222....    La Sra. Zakia Mrini, en qualitat de presidenta de l'Institut Marocain pour le Développement 
(IMADEL) va presentar en data 24 de març de 2015, i número de registre 5.665, dins termini, la 
justificació de la subvenció atorgada, 15.110 €, per a la realització del "Projecte de col·laboració i 
assistència tècnica per a la millora de les competències en governança i la planificació estratègica de 
la comunitat de Sidi Rahal (Marroc)".

3333....    L'informe del tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, favorable a 
l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Institut Marocain pour le Développement 
(IMADEL), per import de 15.110 €, destinada a la realització del "Projecte de col·laboració i assistència  
tècnica per a la millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat 
de Sidi Rahal (Marroc)", perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a 
la finalitat i import de les actuacions subvencionades i acredita la correcta execució de les actuacions 
subvencionades de conformitat amb les actuacions previstes en el conveni que regula la subvenció, 
en els termes que s'indiquen a continuació:

Núm. 
reg.

Entitat NIF /número 
de registre

Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %
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2014/
8178

Institut Marocain pour le 
Développement 

(IMADEL)

1109/AAI Projecte de 
col·laboració i 

assistència tècnica 
per a la millora de les 

competències en 
governança i la 

planificació 
estratègica de la 
comunitat de Sidi 
Rahal (Marroc)

15.110 € 15.110 € 100%

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111....    1111.... L' article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, referent a la 
concessió directa de subvencions nominatives. 

2222.... L'article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada per 
l'Ajuntament en Ple el dia 28 de febrer de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província, 
número 130, del dia 1 de juny de 2006.

3333....    L'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4444....    Els articles  2, 3, 4, 6, 7, 23 i 25 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament, publicada en el DOGC núm. 3551, de 11 de gener de 2002, que informen de 
l'activitat dels ens locals de Catalunya en l 'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

5555....    L'article setè del conveni aprovat per Junta de Govern Local del dia 29 de juliol de 2015, entre 
l'Institut Marocain pour le Développement (IMADEL) i l'Ajuntament de Granollers, referent a la 
justificació de la subvenció.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar la     justificació de la subvenció atorgada per acord de Junta de Govern Local, de 
data 29 de juliol de 2014, i del conveni que l'acompanyava, en els termes que s'indiquen a 
continuació:

Núm. 
reg.

Entitat NIF /número 
de registre

Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

2014/
8178

Institut Marocain pour le 
Développement 

(IMADEL)

1109/AAI Projecte de 
col·laboració i 

assistència tècnica 
per a la millora de les 

competències en 
governança i la 

planificació 
estratègica de la 
comunitat de Sidi 
Rahal (Marroc)

15.110 € 15.110 € 100%

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

APROVAT PER UNANIMITAT

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
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5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COLAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COLAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ ENTRE ELLABORACIÓ ENTRE ELLABORACIÓ ENTRE ELLABORACIÓ ENTRE EL    
CONSELL COMARCAL I LCONSELL COMARCAL I LCONSELL COMARCAL I LCONSELL COMARCAL I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA COOPERACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA COOPERACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA COOPERACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA COOPERACIÓ    
SUPRAMUNICIPALSUPRAMUNICIPALSUPRAMUNICIPALSUPRAMUNICIPAL

El Conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès Oriental té per objecte esdevenir un 
instrument de suport als municipis per a l'establiment de mecanismes de cooperació i de treball en 
xarxa per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca, l'equilibri territorial i la 
millora de l'eficiència en la prestació de serveis i polítiques supramunicipals .

La finalitat d'aquest Conveni és la configuració d'una eina per a garantir i millorar la qualitat de la 
prestació dels serveis supramunicipals d'acord amb els principis d'interdependència, col.laboració i 
cooperació interadministrativa.

Mitjançant aquest conveni, el Consell Comarcal es compromet a treballar l'impuls de polítiques que 
afavoreixin el sistema de treball en xarxa i que permetin garantir l'equilibri territorial mitjançant la 
prestació de serveis supramunicipals.

Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari. Aquest servei té per objecte prestar una atenció 
conjunta a les famílies amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges i 
garantir una unitat d'actuació i de resposta als problemes que plantegen els ciutadans, així com 
facilitar-los la proximitat al servei d 'assessorament i de mediació en l'àmbit hipotecari.

Mitjançant aquest conveni l'Ajuntament es compromet a fer una previsió d'accions possibles a 
desenvolupar i a col.laborar en l'execució dels serveis i les polítiques públiques supramunicipals del 
Consell Comarcal.

Per a desenvolupar els objectius i l'assoliment de la finalitat d'aquest conveni, l'Ajuntament aportarà al 
Consell Comarcal per a l'any 2015 l'import de 13.922, 18 €.

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l'1 de 
gener fins al 31 de desembre de 2015.

Atès que en la partida 2015.H113.91220.46500 Conveni CCVOR Cooperació Supramunicipal hi ha 
consignació pressupostària suficient. 

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 signatura del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, per a la cooperació supramunicipal, que diu:

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS PER A LA COOPERACIÓ SUPRAMUNICIPAL 

REUNITS 

D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel secretari 
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
I de l’altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, assistit per la secretària de la 
corporació, la senyora Maria Àngels Badia Busquets. 

INTERVENEN 

El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat 
per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de 
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setembre de 2003). 
L’Alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal . 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni , i
 

EXPOSEN 

1. Que l’article 142 de la Constitució Espanyola estableix que les hisendes locals hauran de disposar 
dels mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la llei atribueix a les corporacions 
respectives, i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de la participació en els de l’Estat i en els 
de les comunitats autònomes. 

2. Que l’article 2.1.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en endavant TRLRHL, estableix que la hisenda de les 
entitats locals està constituïda, entre d’altres, per les participacions en els tributs de l’Estat i de les 
comunitats autònomes. 

3. Que l’article 39.2 del TRLRHL preveu que les entitats locals participen en els tributs propis de les 
comunitats autònomes en la forma i quantia que determinin les lleis dels seus parlaments respectius . 

4. Que l’article 218 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, estableix que els governs locals tenen autonomia pressupostària i de despesa en 
l'aplicació de llurs recursos, incloent-hi les participacions que percebin a càrrec dels pressupostos 
d'altres Administracions públiques, dels quals poden disposar lliurement en l'exercici de llurs 
competències. 

5. Que l’article 219 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya preveu que la Generalitat ha d'establir un fons de cooperació local destinat als governs 
locals. El fons, de caràcter incondicionat, s'ha de dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la 
Generalitat i s'ha de regular per mitjà d'una llei del Parlament. Addicionalment, la Generalitat pot 
establir programes de col·laboració financera específica per a matèries concretes . 

6. Que l’article 195 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, estableix, pel que fa a les finances locals, que la Generalitat 
ha de regular les finances dels ens locals de Catalunya en el marc del que estableix la legislació 
bàsica de l'Estat i que el finançament dels ens locals ha de tenir en compte les característiques 
específiques de l'organització territorial de Catalunya que resulten de l'exercici que fa el Parlament de 
les potestats legislatives reconegudes per l 'Estatut d'autonomia i que es concreten en aquesta Llei. 

7. Que l’article 196 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que d’acord amb el que disposa l 'article 195.1, la 
legislació sobre finances locals de Catalunya ha de regular, entre d’altres, els criteris de distribució 
dels ingressos dels ens locals consistents en participacions en ingressos de la Generalitat i en 
subvencions incondicionades. 

8. Que l’article 197 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, preveu que correspon a la Generalitat, d'acord amb l'article 
48 de l'Estatut d'autonomia: 

a) Crear el Fons de cooperació local de Catalunya. 
b) Exercir les funcions de tutela financera sobre els ens locals, segons el que determina la legislació 
reguladora de les finances locals. 

9.  Que les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, quant a la dotació del Fons i 
als criteris del seu repartiment. 

10. Que les resolucions anuals de distribució entre els ens locals de Catalunya de la participació en 
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els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya .  

11. Que l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya estableix que les administracions públiques de Catalunya 
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per 
a la consecució de finalitats d’interès comú. 

D’acord amb això exposat i per tal de potenciar l’establiment de mecanismes de cooperació i de treball 
en xarxa, per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca, l’equilibri territorial i la 
millora de l’eficiència en la prestació de serveis des d’un àmbit supramunicipal, el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL i l’Ajuntament de Granollers, en endavant 
l’AJUNTAMENT, expressen la voluntat d’establir aquest conveni que subjecten en els següents  

PACTES 

Primer. Objecte 
El conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès Oriental té per objecte esdevenir un 
instrument de suport als municipis per a l’establiment de mecanismes de cooperació i de treball en 
xarxa per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca, l’equilibri territorial i la 
millora de l’eficiència en la prestació de serveis i polítiques supramunicipals . 

Segon. Finalitat 
La finalitat d’aquest conveni és la configuració d’una eina per a garantir i millorar la qualitat de la 
prestació dels serveis supramunicipals d’acord amb els principis d’interdependència, col·laboració i 
cooperació interadministrativa. 

Tercer. Acords generals de caràcter programàtic 

1. Mitjançant aquest conveni, el CONSELL COMARCAL es compromet a treballar l’impuls de 
polítiques que afavoreixin el sistema de treball en xarxa i que permetin garantir l’equilibri territorial 
mitjançant la prestació de serveis supramunicipals. Formen part d’aquestes polítiques i serveis, els 
següents: 

a) Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Aquest servei té per objecte prestar una atenció 
conjunta a les famílies amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges i 
garantir una unitat d’actuació i de resposta als problemes que plantegen els ciutadans, així com 
facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit hipotecari . 

b) Polítiques públiques de turisme. Mitjançant l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament 
d’aquestes polítiques es pretén concertar polítiques de col·laboració pública-pública i pública-privada 
per posar en valor tot el potencial del nostre territori i generar desenvolupament econòmic que ajudi a 
generar riquesa a la comarca. 

c) Servei de l'Observatori - Centre d'estudis del Vallès Oriental. Centre d'informació i anàlisi relacionat 
amb l'àmbit socioeconòmic de la comarca del Vallès Oriental .

Aquest servei és un instrument de suport a la presa de decisions en l'àmbit del desenvolupament local 
i esdevé l'eina per conèixer l'evolució dels indicadors i les dades socioeconòmiques de la nostra 
comarca.

El seu objectiu és donar suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents socials i 
econòmics, mitjançant la recerca i el tractament de les dades, així com l'elaboració i la tramesa de 
diferents informacions i documents. Així mateix, també té com a objectiu elaborar estudis i anàlisis 
sectorials que permetin el coneixement exhaustiu de la comarca. A la vegada té com a missió fer 
previsions per planificar les actuacions que cal dur a terme en un futur immediat i així donar resposta 
als problemes futurs.

d) Consell Consultiu de la Gent Gran. Mitjançant aquest òrgan es garanteix la participació del 
col·lectiu de la gent gran, a través de les entitats i associacions en què hi participen , amb la finalitat de 
millorar-ne el benestar integral del col·lectiu. Les seves atribucions són les següents: a) Participar en 
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la definició de les necessitats comarcals que facin referència a la gent gran. b) Informar dels projectes 
comarcals que afectin a aquest col·lectiu i que es sotmetin a la consideració del Consell Comarcal. c) 
Elevació de propostes no vinculants al Consell Comarcal . 

e) Programa d’educació viària. Aquest programa té per objecte el foment de conductes cíviques i 
responsables dels alumnes en matèria d’educació viària. 

f) Polítiques d’impuls de l’eficiència energètica i suport a la contractació d’energia elèctrica. Aquestes 
polítiques tenen per objecte la cooperació amb els ens locals per a millorar l’eficiència en l’ús de 
l’energia i donar suport al procés de contractació en el marc del mercat liberalitzat d’energia elèctrica . 

g) Suport a les agrupacions de defensa forestal. Aquesta acció té per objecte la cooperació amb els 
ens locals per donar suport en matèria de prevenció d’incendis forestals a les agrupacions de defensa 
forestal (ADF) de la comarca. 

h) Suport als serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) i assistència tècnica i assessorament 
en TIC. Aquest servei té per objecte cooperar amb els ens locals mitjançant l'assessorament tècnic 
per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la 
informació i comunicació. 

i) L'anàlisi, la valoració i el seguiment dels projectes de cooperació i solidaritat internacional, 
campanyes d'emergència i altres activitats relacionades. 

j) Arxiu comarcal. L’arxiu comarcal té per objecte el manteniment, la conservació i la difusió del 
patrimoni documental de la comarca, per tal d’aconseguir que l’arxiu sigui una font primària i 
primordial d’informació per a preservar la memòria històrica . 

k) Xarxa transició educació treball (TET). Aquesta xarxa té per objecte facilitar una transició de qualitat 
entre els estudis i les primeres ocupacions a les persones joves. Les finalitats d’aquesta xarxa són les 
següents: 

1) Facilitar una transició de qualitat entre els estudis i la primera ocupació de les persones joves .

2) Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis del territori, per tal d’aconseguir la 
universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició .

3) Promoure el concepte de responsabilitat social on els diferents agents econòmics i socials generin 
les complicitats necessàries que garanteixin la bona execució de les actuacions proposades .

4) Facilitar la inserció laboral i l'aprenentatge dels joves amb més dificultats sense excloure altres 
persones o col.lectius.

5) Promoure  i reforçar el treball integral i coordinat entre els participants de la Xarxa TET, tot 
potenciant els espais d'intercanvi i reflexió per a la millora de la pràctica professional dels participants .

6) Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de la convivència 
i de la cohesió social.

7) Vetllar per  la coherència entre l'oferta formativa, les necessitats de les empreses i les 
competències de les persones joves.

l) Dinamització del clúster de l'hàbitat al Vallès Oriental. L'objectiu és fomentar la competitivitat de les 
empreses, a través de la cerca de fórmules que permetin a curt i mitjà termini generar oportunitats de 
negoci (projectes col.laboratius i individuals d'empreses), cohesió entre empresaris del sector, 
networking efectiu, generació de contactes i cooperació entre empreses i formació.

m) Dinamització i coordinació de la xarxa Lismivo. Aquesta xarxa té per objecte impulsar la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball en xarxa entre les entitats que s'hi 
dediquen. 

2. Mitjançant aquest conveni, l’AJUNTAMENT es compromet a fer una previsió d’accions possibles a 
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desenvolupar i a col·laborar en l’execució dels serveis i les polítiques públiques supramunicipals del 
CONSELL COMARCAL. 

Quart. Preu i pagament 
1. Per a desenvolupar els objectius i l’assoliment de la finalitat d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT 
aporta al CONSELL COMARCAL per a l’any 2015 l’import de tretze mil nou-cents vint-i-dos euros amb 
divuit cèntims (13.922,18 €). 

2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulta de l’apartat anterior. 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la 
legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per raó dels 
conceptes que preveu aquesta clàusula. 

Cinquè. Abast 
Els compromisos que preveu aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat o de les 
competències de les parts concertants i s’estableixen sens perjudici d’altres relacions convencionals 
formalitzades, quan s’escaigui, al marge d’aquest conveni. 

Sisè. Vigència 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de 
gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015, sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir 
els actes i els instruments específics d’aplicació o desplegament que s’estableixin . 

2. Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un any mitjançant 
acord exprés de les parts. 

Setè. Extinció 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
a) L’acord entre les parts. 
b) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret a 
resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència 
d’això. 
c) El compliment del període de vigència. 
d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts . 

Vuitè. Jurisdicció 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen 
el seu contingut i el signen. 

Per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental  
José Orive Vélez Jordi Vendrell i Ros 
President Secretari accidental 

Per part de l’Ajuntament de Granollers 
Josep Mayoral i Antigas Maria Àngels Badia Busquets 
Alcalde Secretària 

SegonSegonSegonSegon.... Efectuar el pagament al Consell Comarcal per import de 13.922,18 € amb càrrec a la partida 
H113.91220.46500 Conveni CCVOR Cooperació Supramunicipal.

TercerTercerTercerTercer .... Facultar l'alcalde, senyor Josep Mayoral i Antigas, per a la signatura d'aquest conveni.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ,,,,    DDDD''''IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    46464646....172172172172,,,,70707070    €€€€,,,,    ATORGADAATORGADAATORGADAATORGADA    
PER PART DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA REALITZACIÓ DPER PART DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA REALITZACIÓ DPER PART DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA REALITZACIÓ DPER PART DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A LA REALITZACIÓ D''''UNAUNAUNAUNA    
PART DEL PROGRAMAPART DEL PROGRAMAPART DEL PROGRAMAPART DEL PROGRAMA    """"PROMOURE LPROMOURE LPROMOURE LPROMOURE L''''OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL DEL VALLÈSOCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL DEL VALLÈSOCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL DEL VALLÈSOCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL DEL VALLÈS    
ORIENTALORIENTALORIENTALORIENTAL""""    EN TANT COM A ENTITAT LOCAL COEN TANT COM A ENTITAT LOCAL COEN TANT COM A ENTITAT LOCAL COEN TANT COM A ENTITAT LOCAL CO----EXECUTORAEXECUTORAEXECUTORAEXECUTORA,,,,    I APROVAR EL CONTINGUT II APROVAR EL CONTINGUT II APROVAR EL CONTINGUT II APROVAR EL CONTINGUT I    
LA SIGNATURA DEL CORRESPONENT CONVENI DE COL·LABORACIÓ I LLA SIGNATURA DEL CORRESPONENT CONVENI DE COL·LABORACIÓ I LLA SIGNATURA DEL CORRESPONENT CONVENI DE COL·LABORACIÓ I LLA SIGNATURA DEL CORRESPONENT CONVENI DE COL·LABORACIÓ I L''''ADDENDA AADDENDA AADDENDA AADDENDA A    
AQUESTAQUESTAQUESTAQUEST

1111.... El    23232323    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014 el Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona ha 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província les bases reguladores i la convocatòria de 
subvencions a les entitats locals, en règim de concurrència competitiva, per al ProgramaProgramaProgramaPrograma    
Ocupació a la IndústriaOcupació a la IndústriaOcupació a la IndústriaOcupació a la Indústria     LocaLocaLocaLocallll, que finança el 75 % de les despeses elegibles. 

2222.... L'objectiu del programa és promoure la contractació de persones que presenten especials 
dificultats d'inserció, oferint-los itineraris coherents de millora d'ocupabilitat que responguin a les 
demandes formulades pel teixit empresarial dels sistemes productius locals en l 'àmbit industrial.

3333.... Les condicions d'execució d'aquest programa recomanen la col·laboració de diverses entitats 
locals en l'execució conjunta de les actuacions, en un abast territorial de caràcter supramunicipal 
que justifiqui una major demografia empresarial i de població aturada, essent la concertació 
territorial i social un dels aspectes a valorar per la Diputació de Barcelona .

4444.... Els responsables tècnics de 18 entitats locals de la comarca del Vallès Oriental - entre elles 
l'Ajuntament de Granollers - han arribat a un consens, amb data de 14141414    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015, per 
proposar l'execució conjunta del programa i per a que aquest sigui sol·licitat pel Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, com a ens executor sol·licitant. 

5555.... El projecte compta amb el suport i l'adhesió per escrit de les organitzacions comarcals dels 
sindicats CCOO i UGT, així com de les organitzacions d'empresaris PIMEC de Vallès Oriental i la 
Unió Empresarial Intersectorial, en qualitat d'entitats col·laboradores. 

6666.... El 19191919    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015, mitjançant Resolució d'Alcaldia, s'aprovava l'adhesió de l'Ajuntament de 
Granollers al projecte, en qualitat d'ens local co-executor, i alhora es determinava el percentatge 
de participació al mateix, que es fixava en un 16161616%.%.%.%.

7777.... El    23232323    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015, el Consell Comarcal presentava al registre general de la Diputació de 
Barcelona la sol·licitud de subvenció per a la realització del projecte "Promoure l'ocupació a la 
indústria local al Vallès Oriental", en el marc de la convocatòria esmentada al primer paràgraf del 
present document. 

8888.... El cost total del projecte presentat és de 342.020,00342.020,00342.020,00342.020,00     €€€€, i l'import de la subvenció sol·licitada és de 
256256256256....515515515515,,,,00000000    €€€€, és a dir, el 75757575%%%%    del cost total de ldel cost total de ldel cost total de ldel cost total de l''''accióaccióaccióacció. D'acord amb les bases reguladores de la 
convocatòria, el 25% restant del cost d'execució del projecte ha de ser finançat per les entitats 
locals. 

9999.... En data 30303030    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona acordava atorgar al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental una subvenció de 230230230230....863863863863,,,,50505050    €€€€ per a la realització del 
projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local al Vallès Oriental", la qual cosa suposa un 
67676767,,,,5555%%%% del cost total del projecte presentat (342342342342....020020020020,,,,00000000    €€€€). En conseqüència, l'import que 
finalment hauran de cofinançar les entitats locals participants és de 111111111111....156156156156,,,,50505050    €€€€    (el 32323232,,,,50505050%%%% 
restant).

10101010.... Aquest cost, d'acord amb el projecte presentat pel Consell Comarcal, es reparteix entre les 18 
entitats locals executores participants, i serà justificat amb la despesa de personal propi de cada 
entitat local, de tal manera que la participació de les 18 entitats locals no ha de suposar a priori 
cap compromís addicional de despesa. 

11111111.... En data 22222222    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015, prèviament a l'atorgament de la subvenció per part de la Diputació de 
Barcelona, la Comissió de Govern del Consell Comarcal aprovava el contingut i la signatura del 
conveni de col·laboració amb diversos Ajuntaments de la comarca per a l'execució del projecte 
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"Promoure l'ocupació a la indústria local" (POIL).

12121212.... Un cop aprovada la subvenció per part de la Diputació de Barcelona i atès que aquesta ha resultat 
ser d'import inferior al sol·licitat, en data 20202020    de maig dede maig dede maig dede maig de    2015201520152015, la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal, a proposta de la Comissió de seguiment, ha aprovat una addenda al conveni que 
modifica principalment aspectes relatius al règim econòmic del projecte .

13131313.... Amb tot, els aspectes referents al règim econòmic del conveni a signar amb el Consell Comarcal, 
queden fixats de la manera següent:

L'Ajuntament de Granollers assumeix finalment un percentatge dpercentatge dpercentatge dpercentatge d''''execució delexecució delexecució delexecució del    20202020%%%% del �

projecte, que suposa un import de 68686868....404404404404,,,,00000000    €€€€.... Atès que la Diputació de Barcelona financia 
un 67,5% del projecte, l'import subvencionat és de 46464646....172172172172,,,,70707070    €€€€.
D'acord amb el pressupost del projecte, inclòs dins l'expedient, els 68686868....404404404404,,,,00000000    €€€€ que �

assumeix l'Ajuntament de Granollers es desglossen de la manera següent: 16161616....189189189189,,,,00000000    €€€€    en 
personal tècnic propi, 18181818....000000000000,,,,00000000    €€€€    per a la contractació d'accions de prospecció, i 34343434....215215215215,,,,00000000    
€€€€    per a la contractació d'accions formatives.
D'acord amb les bases de la convocatòria, la Diputació de Barcelona atorgarà una bestreta �

del 50% de l'import de la subvenció (115115115115....431431431431,,,,75757575    €€€€) un cop l'entitat beneficiària (el Consell 
Comarcal) els comuniqui l'acceptació de l'ajut. El 50% restant es pagarà al justificar el 100% 
de l'activitat, malgrat que la Diputació també preveu la possibilitat d'efectuar un pagament 
parcial un cop justificat com a mínim el  75% de l'acció.
D'acord amb el conveni a signar, un cop la Diputació de Barcelona faci efectiu l'ingrés �

d'aquesta bestreta del 50% de l'import atorgat, el Consell Comarcal es reserva 40404040....000000000000,,,,00000000    €€€€ 
per a la contractació d'un tècnic coordinador del projecte. Els 75757575....431431431431,,,,75757575    €€€€  restants es 
distribueixen entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses del 
Vallès i Sant Celoni, d'acord amb el seu percentatge de dedicació al projecte. En el cas de 
l'Ajuntament de Granollers, doncs, això suposa un import de 15151515....086086086086,,,,35353535    €€€€    ((((corresponent alcorresponent alcorresponent alcorresponent al    
20202020%%%%    dededede    75757575....431431431431,,,,75757575    €€€€).).).).
El Consell Comarcal es compromet a fer efectiu el pagament d'aquests diners en el termini �

de 15151515    dies naturalsdies naturalsdies naturalsdies naturals    comptadors a partir de la data de l'ingrés de la bestreta per part de la 
Diputació de Barcelona.
En cas que es produeixi el pagament parcial per part de la Diputació de Barcelona, un cop �

justificat el 75% de l'acció, aquest import es distribuirà igualment entre el Consell Comarcal i 
els Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses del Vallès i Sant Celoni, també d'acord amb 
el seu percentatge d'execució del projecte. 

14141414.... El període d'execució del projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local" (POIL), d'acord amb la 
Resolució d'atorgament de la Diputació de Barcelona, s'estén entre el 1111    de gener dede gener dede gener dede gener de    2015201520152015 i el 31313131    
dddd''''agost deagost deagost deagost de     2016201620162016, ambós inclosos. D'acord amb el calendari proposat pel Consell Comarcal  (Annex 
1 del conveni), el projecte s'ha iniciat efectivament durant el mes d'abril de 2015, amb accions 
d'anàlisis previs de prospecció.

15151515.... Granollers Mercat és una entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i Economia 
de l'Ajuntament de Granollers. Segons l'article 3 dels seus Estatuts, la seva finalitat és la de 
promoure el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com 
vetllar per la seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les 
empreses del municipi i de la seva àrea d'influència en matèria de promoció econòmica, 
comercial, turística i firal.

16161616....    L'Ajuntament de Granollers, en ús de la potestat dpotestat dpotestat dpotestat d''''autoorganitzacióautoorganitzacióautoorganitzacióautoorganització  de les administracions locals, 
pot encarregar a Granollers Mercat l'execució de determinats projectes. D'aquesta manera, es 
considera convenient encarregarencarregarencarregarencarregar ----li lli lli lli l''''execucióexecucióexecucióexecució  de la part del projecte "Promoure l'ocupació a la 
indústria local" que pertoca a l'Ajuntament de Granollers.

17171717.... Vist l'informe, amb data 17171717    de juny dede juny dede juny dede juny de    2015201520152015, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

Les Bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de �
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concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local aprovades per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària de 18 de desembre de 2014 i publicades 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de  23 de desembre de 2014.

L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les �

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els 
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències 
respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú .

L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats �

i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de cooperació 
consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques , per a la prestació 
de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció, d'import    46464646....172172172172,,,,70707070    €€€€, atorgada per part del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per a l'execució del 20% del Programa "Promoure l'ocupació a la indústria local al 
Vallès Oriental", en tant com a entitat local co-executora del mateix.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar el contingut i la signatura del conveniAprovar el contingut i la signatura del conveniAprovar el contingut i la signatura del conveniAprovar el contingut i la signatura del conveni    de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per a l'execució del projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local al Vallès 
Oriental", d'acord amb el redactat següent:

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

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

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

INTERVENENINTERVENENINTERVENENINTERVENEN

El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l'article 13 del Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat per 
aquest acte per acord del Ple comarcal , de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 
2003).

L'alcalde en virtut del que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local i l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant 
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

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

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document  , i

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN

1111....    El 23 de desembre de 2014, s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les Bases 
reguladores, en endavant les BASES, i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per promoure l’ocupació a la indústria local aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió ordinària de 18 de desembre de 2014 i publicades en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de 23 de desembre de 2014.

2222....    L’objecte de les BASES és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, atorgament, 
cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, destinades a finançar projectes locals de millora de l'ocupabilitat i 
d'inserció de persones que tenen especials dificultats d'inserció (preferentment joves, majors de 45 anys i 
aturats de llarga durada), en sectors d'activitat econòmica industrial fortament consolidats al territori i/o amb 
perspectives de creixement.
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3333....    L’epígraf segon de les BASES preveu que els projectes hauran de tenir com a objectiu promoure la 
contractació de persones que presenten especials dificultats d'inserció, oferint-los itineraris coherents de 
millora de l'ocupabilitat que responguin a les necessitats del teixit empresarial ubicat, especialment, en 
sistemes productius locals en l 'ambit industrial. De forma especifica els projectes hauran de :

aaaa))))    Promoure la inserció laboral en sectors d'activitat industrial, amb fort arrelament local, potencialment 
generadors d’ocupació, amb alta competitivitat i amb capacitat exportadora. Sectors on es poden 
plantejar itineraris professionals amb perspectives de continuïtat . 

bbbb))))    Partir d'una col·laboració publicoprivada, incorporant empreses i altres agents econòmics (gremis, 
associacions empresarials, etc.), centres d'investigació, d'innovació, de recerca i universitats del territori 
com a sòcies del projecte, tant pel que fa a la seva participació en la planificació de les actuacions a 
desenvolupar (com per exemple en les activitats de formació), així com en l'execució de les mateixes, 
posant a disposició del projecte els seus recursos humans i materials .

cccc))))    Incloure itineraris personalitzats de millora de l 'ocupabilitat de persones que tenen especials dificultats 
d'inserció (preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada), que incorporin una visió 
integral d'actuació i que s'adaptin a les necessitats del teixit empresarial .

dddd))))    Fomentar la combinació de formació i treball, de manera que els itineraris de millora de l'ocupabilitat 
posin l'accent en l'adquisició de les competències requerides per les empreses en un entorn laboral real. 
És a dir, promovent l'execució d'accions amb lògica de formació en alternança que incloguin 
coneixements teòrics i pràctics (mitjançant practiques, contracte en formació, entre d'altres).

eeee))))    Adequar el disseny de la formació, preferentment, als requeriments dels Certificats de 
Professionalitat, de manera que es faciliti l'adquisició del mateixos, ja sigui de forma total o parcial.

ffff))))    Potenciar el treball transversal entre els diferents departaments dels ens locals directament implicats 
en l'objectiu del projecte i promoure la cooperació entre els agents que operen en el territori en l'àmbit 
objecte d'intervenció, de manera que el projecte es beneficiï de les sinergies que es donen en l'àmbit 
territorial on es desenvolupa.

4444....    L’epígraf tercer de les BASES, sota la rúbrica finalitat de les subvencions, disposa que per tal de donar 
compliment als objectius estratègics de la Diputació de Barcelona, les subvencions hauran de fomentar 
projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat :

aaaa))))    Fomentar la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones que presenten especials 
dificultats d’inserció (preferentment joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada).

bbbb))))    Contribuir a la creació d'activitat econòmica i ocupació en el territori .

cccc))))    Donar suport al desenvolupament estratègic del territori . I mes concretament:
- Oferir trajectòries professionals en sectors d'activitats industrials en l'àmbit local o en altres sectors 
d'activitat relacionats amb la industria, amb perspectives de creixement, alta competitivitat, fort 
arrelament territorial i potencialment generadors d 'ocupació.
- Treballar coordinadament amb les empreses que han d'actuar com a motor del teixit econòmic d'un 
territori.
- Establir vincles de col·laboració amb el teixit econòmic del territori i /o amb altres administracions.

5555....    L’epígraf cinquè de les BASES estableix que les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, 
s'hauran de destinar a finançar projectes que es desenvolupin entre l'1 de gener de 2015 i fins el 31 d'agost 
de 2016.

6666....    L’epígraf 6.1 de les BASES disposa que podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats 
locals (municipis, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, així com entitats municipals 
descentralitzades) i comunitats de municipis de la província de Barcelona que hagin de realitzar l'activitat 
que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i 
reuneixin les següents condicions:

aaaa))))    Tenir un mínim de 30.000 habitants.

bbbb))))    Les que tinguin menys de 30.000 habitants podran presentar-se sempre que ho facin 
mancomunadament o mitjançant una agrupació territorial. Per aquest cas, hauran d'acreditar-la i 
designar un representant que serà l'interlocutor i responsable de l’acció davant la Diputació de 
Barcelona.

7777....    L’epígraf setè de les BASES, estableix que el projecte contempla dos grups destinataris :
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1111....    Persones que presenten especials dificultats d'inserció (preferentment joves, majors de 45 anys i 
aturats de llarga durada) amb el següent perfil: Nivell mínim d'estudis d'ESO o equivalent. Persones en 
atur inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya .

2222....    Empreses pertanyents al sector de la industria que preferentment configurin un sistema productiu 
local fortament consolidat al territori i/o amb perspectives de creixement o pertanyents a altres sectors 
d'activitat relacionats amb la indústria, amb perspectives de creixement, alta competitivitat, fort 
arrelament territorial i potencialment generadors d’ocupació .

8888....    L’epígraf catorzè de les BASES disposa que l'import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats 
es determinarà segons la puntuació obtinguda entre els sol·licitants, en relació amb els punts assignats, 
d'acord amb la base 12. 

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 75 % del cost 
total dels projectes subvencionats, i fins a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. L'ens 
local beneficiari haurà d'aportar la resta fins cobrir el 100% del cost.

Si el cost total a justificar per l'entitat beneficiaria es inferior a l'inicialment pressupostat, serà procedent la 
reducció proporcional de l 'import de la subvenció.

9999....    D’acord amb això, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, els ajuntaments de Canovelles, Cardedeu, 
Granollers, la Garriga, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Martorelles, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Celoni, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria 
de Palautordera, Vallromanes, Vilanova del Vallès, la Mancomunitat de la Vall del Tenes, els sindicats 
CCOO i UGT, i les patronals Unió Empresarial Intersectorial (UEI-Cerclem) i PIMEC, en un marc de 
concertació i col·laboració publicoprivada hem elaborat un projecte de promoció de l’ocupació a la indústria 
local al Vallès Oriental.

L'Ajuntament de Granollers, en endavant l'AJUNTAMENT ha notificat al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, l'acord d'adhesió al projecte.

D'acord amb això, el 23 de febrer de 2015, el CONSELL COMARCAL ha presentat a la Diputació de 
Barcelona la sol·licitud de subvenció amb el projecte consensual, en endavant el PROJECTE, per un import 
de 256.515 euros, essent 342.020 euros el cost total pressupostat per l 'actuació.

El projecte té com a objectiu la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones que tenen 
especials dificultats per trobar un lloc de feina (de manera preferent majors de 45 anys aturats/des de llarga 
durada) per afavorir la seva contractació, en el sector d'activitat del metall, excepte maquinària i equips.

El sector industrial seleccionat per a dur a terme aquest projecte és el sector del metall, en concret, i per la 
seva especialització productiva dins del Vallès Oriental, l'activitat del CCAE-2009 amb el codi 25: Fabricació 
de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips mecànics.

L'elecció d’aquest sector es deu a l'impacte i el pes específic del mateix en l'economia i l'estructura 
productiva del Vallès Oriental, l'especialització territorial, l'especialització productiva, la presència 
d'empreses tractores i cadenes de valor, l'evolució, les perspectives d'ocupació a la comarca i la capacitat 
d'absorció de mà d’obra menys qualificada.

Són ens executors d'aquest projecte els següents: el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments 
de Canovelles, Cardedeu, Granollers, la Garriga, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès, Llinars del 
Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Celoni, Sant Fost de 
Campsentelles, Santa Maria de Palautordera, Vallromanes, Vilanova del Vallès i la Mancomunitat de la Vall 
del Tenes.

10101010....    El projecte preveu quatre tipus d'accions: accions de prospecció, accions formatives, accions 
d'orientació i tutorització i accions d 'inserció laboral.

11111111....    L'epígraf 12è de les BASES estableix els criteris objectius d'atorgament de la subvenció, la qual s'ha de 
resoldre en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de 
presentació de sol·licituds. 

D'acord amb aquest epígraf, les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració 
un cop aplicats els criteris objectius que s 'hi determinen.

En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l'AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni 
per a regular la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació d'ambdues institucions 
per a l'execució del projecte “Promoure l 'ocupació a la indústria local al Vallès Oriental” , que subjecten en les 
següents
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUESCONSIDERACIONS JURÍDIQUESCONSIDERACIONS JURÍDIQUESCONSIDERACIONS JURÍDIQUES

1111....    Les Bases reguladores i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per promoure l'ocupació a la indústria local aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió ordinària de 18 de desembre de 2014 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 23 de desembre de 2014.

2222....    El Decret de Presidència núm. 22/2015, de 23 de febrer, per raó del qual s'aprova una sol·licitud de 
subvenció de 256.515 euros per a la realització del projecte Ocupació a la Indústria Local, d'acord amb la 
memòria que s'adjunta en el Decret esmentat, essent 342.020 euros l'import corresponent al cost del 
projecte.

3333....    L'epígraf a) de l'article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya preveu que correspon a la comarca l'exercici de les 
competències que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels 
ajuntaments. Així mateix, l'epígraf c) d'aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que 
li deleguin o encarreguin de gestionar l 'Administració de la Generalitat i els municipis.

4444....    L'article 25.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya, preveu que en l'àmbit de les seves competències, la comarca pot 
prestar serveis d'acord amb els requisits que estableix la pròpia llei .

5555....    L'article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions 
d'assistència i cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant 
pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica 
predominant.

6666.... L'article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de Catalunya poden subscriure 
convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques 
dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú.

7777....    L'article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s'estableix una relació de cooperació consensuada entre ens 
locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú.

8888....    L'acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de setembre de 2003, publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona 229, de 24 de setembre de 2003, pel qual es delega en la Comissió de Govern la competència 
per aprovar convenis amb altres entitats en el supòsit de convenis marc o protocols generals .

D'acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d'establir aquest conveni 
de col·laboració que subjecten als següents  

PACTESPACTESPACTESPACTES

PrimerPrimerPrimerPrimer....    ObjecteObjecteObjecteObjecte

Aquest conveni té per objecte establir la relació , la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació 
entre el CONSELL COMARCAL i l'AJUNTAMENT per a l'execució del projecte “Promoure l'ocupació a la 
indústria local al Vallès Oriental”, adjuntat com a annex 1 d'aquest conveni, en endavant el PROJECTE, 
presentat a la Diputació de Barcelona en el marc de les Bases reguladores i la convocatòria per a 
l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per promoure l'ocupació a la indústria 
local, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de  23 de desembre de 2014.

SegonSegonSegonSegon....    Objectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecteObjectius del projecte

Els objectius del PROJECTE són els següents :

aaaa))))    Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals ::::

1111....    Reduir la taxa d'atur que afecta a les persones que tenen especials dificultats per trobar un lloc de 
feina, de manera preferent majors de 45 anys aturats/des de llarga durada.
2222....    Potenciar el sector industrial del metall -excepte maquinària i equips- com a motor de creixement de 
l'activitat econòmica, com a sistema productiu local consolidat amb una àmplia tradició en el territori, i que 
en els darrers exercicis ha estat generador d 'ocupació, i amb necessitats de mà d’obra especialitzada .
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3333....    Treballar en la base de la col·laboració público-privada i de la concertació territorial per tal de generar 
sinèrgies, i promoure la transferència de coneixement entre agents empresarials, socials i municipals de 
l'àmbit territorial.

bbbb))))    Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics ::::

En relació amb concertació institucional :
1111....    Potenciar la concertació institucional i la col·laboració público -privada a nivell territorial i sectorial.
2222....    Plantejar estratègies d'aproximació i col·laboració amb les empreses participants en el projecte .

En relació amb l'enfortiment de la indústria local:
1111....    Potenciar el sector industrial del metall excepte maquinària i equips com a motor de creixement de 
l'activitat econòmica.
2222....    Detectar les necessitats i mancances del sector empresarial en relació amb les competències 
necessàries dels llocs de treball per traduir-ho en accions formatives de capacitació dels treballadors que 
resolguin el dèficit de mà d'obra especialitzada.
3333....    Captar llocs de treball en forma d'oferta que es puguin cobrir amb mà d'obra professional i capacitada.
4444.... Intermediar per assolir la inserció dels participants en el projecte i donar resposta a les necessitats de 
contractació de les empreses.
5555....    Consolidar els vincles establint processos de col·laboració entre les empreses i els serveis locals 
d'ocupació i els seus usuaris.

En relació amb la retenció del talent i del desenvolupament competencial :
1111....    Millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades participants al projecte, mitjançant accions 
formatives dissenyades en funció de les necessitats detectades .
2222....    Facilitar el retorn al mercat de treball d'aquestes persones aconseguint la seva inserció laboral .

TercerTercerTercerTercer ....    Obligacions del CONSELL COMARCALObligacions del CONSELL COMARCALObligacions del CONSELL COMARCALObligacions del CONSELL COMARCAL

El CONSELL COMARCAL s'obliga a:

1111....    Executar el PROJECTE conjuntament amb l'AJUNTAMENT i els altres ens participants mitjançant la 
realització de l'activitat o adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, si és el 
cas.
2222....    Traslladar a l'AJUNTAMENT la notificació relativa a l'atorgament o denegació del PROJECTE, o si és el 
cas, informar-ne el contingut en el cas que la Diputació de Barcelona utilitzi qualsevol altre canal de 
comunicació. 
3333....    Col·laborar en la selecció de les persones destinatàries del PROJECTE conjuntament amb 
l'AJUNTAMENT, i si és el cas, seleccionar-les.
4444....    Adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d'assegurar el correcte desenvolupament 
del PROJECTE.
5555....    Contractar un tècnic de gestió que faci la coordinació de l'execució del PROJECTE.
6666....    Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d 'aquest conveni.
7777.... Dissenyar la imatge publicitària del PROJECTE.
8888....    Elaborar i aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva corresponents a les bonificacions a les empreses que contractin al col·lectiu diana del 
PROJECTE.
9999....    Atorgar un incentiu econòmic a les persones destinatàries del PROJECTE que facin els cursos de 
formació que corresponguin, d'acord amb l'import, les condicions, temps i forma que estableixi.
10101010.... Establir el format i definir el contingut de la memòria justificativa de l'acció en el cas que la Diputació de 
Barcelona no hagi previst un model de justificació .
11111111.... Tramitar la justificació de la subvenció d'acord amb allò establert a les BASES i en el termini que s'hi 
preveu, si és el cas.
12121212.... Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions 
anteriors i en relació amb la subvenció concedida , si és el cas.
13131313.... Tramitar per escrit davant de la Diputació de Barcelona qualsevol sol·licitud de modificació del 
PROJECTE, de contingut tècnic o econòmic, sens perjudici de la resolució que se'n faci per aquest 
organisme.
14141414....    Seguir les instruccions que estableixi , en temps i forma, el Servei de Mercat de Treball de la Diputació de 
Barcelona i d'acord amb aquestes, proporcionar la informació i documentació necessària per a realitzar el 
seguiment tècnic i econòmic del PROJECTE en la forma i terminis establerts , i tot allò que es pugui requerir.
15151515.... Tenir a disposició de la Diputació de Barcelona la documentació justificativa de les despeses de 
contractació externa consistents en subministraments o prestació de serveis, independentment de l'import 
d'adjudicació, si és el cas.
16161616....    Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l 'aplicació dels fons rebuts per un període no 
inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions .
17171717.... Comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció publica concurrent 



1312

que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció de la 
Diputació de Barcelona, si és el cas.
18181818.... Fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels ens participants en l'execució del 
PROJECTE, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la 
inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona, la dels ens participants i la imatge corporativa 
corresponent.
19191919.... Difondre el PROJECTE a les empreses de la comarca del sector objecte de l 'actuació.
20202020.... Tractar les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó de la prestació d'aquest servei d'acord 
amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre.
21212121....    Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment .
22222222.... Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquest conveni.

QuartQuartQuartQuart ....    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

L'AJUNTAMENT s'obliga a:

1111....    Executar el PROJECTE conjuntament amb el CONSELL COMARCAL i els altres ens participants 
mitjançant la realització de l'activitat o adopció del comportament que fonamenta la concessió de la 
subvenció, si és el cas.
2222....    Col·laborar i seleccionar les persones destinatàries del PROJECTE conjuntament amb el CONSELL 
COMARCAL, d'acord amb els paràmetres que estableixi la Comissió de seguiment d 'aquest conveni.
3333....    Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d 'aquest conveni.
4444....    Participació en l'elaboració d'unes bases reguladores per a l'atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, corresponents a bonificacions a les empreses que contractin destinataris del 
PROJECTE.
5555....    Col·laborar en la definició dels incentius econòmics a les persones destinatàries del PROJECTE que facin 
els cursos de formació que corresponguin , conjuntament amb els altres ens participants del PROJECTE .
6666.... Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d'assegurar el correcte 
desenvolupament del PROJECTE.
7777....    Fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels ens participants en l'execució del 
PROJECTE, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la 
inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona, els emblemes dels ens participants i la imatge corporativa 
corresponent.
8888....    Difondre el PROJECTE a les empreses del sector objecte de l 'actuació del municipi.
9999....    Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se'l requereixi en relació amb la 
realització del PROJECTE.
10101010.... Notificar al CONSELL COMARCAL qualsevol sol·licitud de modificació del PROJECTE, de contingut 
tècnic o econòmic, a l'efecte que el CONSELL COMARCAL pugui tramitar la proposta de modificació davant 
de la Diputació de Barcelona.
11111111....    Rescabalar al CONSELL COMARCAL de totes les quantitats de les quals aquest hagi de fer front com a 
conseqüència de canvis no comunicats per l'AJUNTAMENT o que no hagin estat acceptats per la Diputació 
de Barcelona en relació amb l'epígraf precedent.
12121212.... Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades .
13131313....    Comunicar al CONSELL COMARCAL la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent 
que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció de la 
Diputació de Barcelona, si és el cas.
14141414.... Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o documentació que 
es requereixi en relació amb l'execució de les accions o que sigui necessària per a la justificació de la 
subvenció.
15151515....    Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l 'aplicació dels fons rebuts per un període no 
inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions .
16161616.... Seguir les instruccions que estableixi , en temps i forma, el Servei de Mercat de Treball de la Diputació de 
Barcelona i d'acord amb aquestes, proporcionar la informació i documentació necessària per a realitzar el 
seguiment tècnic i econòmic del PROJECTE en la forma i terminis establerts , i tot allò que es pugui requerir.
17171717.... Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions 
anteriors i en relació amb la subvenció concedida , si és el cas.
18181818....    Col·laborar i facilitar la documentació requerida i que li correspongui en virtut de les obligacions que 
l'AJUNTAMENT assumeix en aquest conveni durant l'exercici de les funcions de control i verificació del 
CONSELL COMARCAL i de l'autoritat d'auditoria de la Diputació de Barcelona.
19191919.... Tractar les dades de caràcter personal que s'obtinguin per raó d'aquest PROJECTE, com a responsable 
del fitxer, d'acord amb les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal i el reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre.
20202020....    Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d 'acord amb la normativa de protecció 
de dades per a l'execució de les accions i la seva justificació .
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21212121.... Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni .
22222222....    Executar l'acció de prospecció. Aquesta acció té els objectius següents :

aaaa)))) Identificar el tipus de formació que s'ha d'impartir als destinataris del PROJECTE per tal de millorar 
l'ocupabilitat, posant l'accent en l'adquisició de les competències que requereixen les empreses del 
sector objecte de l'actuació.
bbbb)))) Identificar els llocs de treball que les empreses del sector necessitin cobrir i promoure la contractació 
laboral de les persones destinatàries del PROJECTE.
L'AJUNTAMENT pot subcontractar l'execució de les accions de prospecció respectant allò que 
preveuen l’article 29 de la Llei General de Subvencions, l'article 68.1 del Reglament de 
desenvolupament de la Llei General de Subvencions i la normativa sobre contractació en el sector 
públic.

23232323.... Impartir les accions formatives a les persones destinatàries del PROJECTE un cop s'hagi executat 
l'acció de prospecció, d'acord amb l'assignació de formació que acordi la Comissió de seguiment d'aquest 
conveni. Aquestes accions van adreçades al desenvolupament d 'una activitat formativa professionalitzadora, 
preferentment vinculada a certificats de professionalitat .
L'AJUNTAMENT pot subcontractar l'execució de les accions formatives respectant allò que preveuen l'article 
29 de la Llei General de Subvencions, l'article 68.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de 
Subvencions i la normativa sobre contractació en el sector públic . L'entitat subcontractada haurà de garantir i 
acreditar que les instal·lacions reuneixen les condicions adequades de solidesa i seguretat .
24242424....    Abans de l'inici de la formació, l'AJUNTAMENT, o bé en el cas que hi hagi subcontractació, les entitats 
encarregades d'impartir les accions formatives, han de contractar una pòlissa d'assegurança d'accidents 
personals que cobreixi, per a cadascun dels alumnes, un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un 
capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant el desplaçament, 
per qualsevol mitjà, i durant l'assistència als cursos de formació .
En el cas que hi hagi subcontractació, aquesta obligació entre l'AJUNTAMENT i l'entitat formadora s'ha 
d'incloure en els contractes que es formalitzin . 
25252525....    Consignar a l'estat de despeses dels pressupostos de l'AJUNTAMENT l'import que resulti d’aquest 
conveni.
26262626....    Mantenir la traçabilitat de la documentació tècnica i econòmica que correspongui a l'AJUNTAMENT, en 
virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti verificar, d'una banda, la correcta 
realització de les activitats objecte de la subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els 
documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d 'aquestes activitats.
27272727.... Tenir a disposició del CONSELL COMARCAL i de la Diputació de Barcelona la documentació justificativa 
de les despeses de contractació externa , independentment de l'import d'adjudicació, si és el cas.
28282828....    Entregar al CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de setembre de 2016 la documentació 
necessària que s'escaigui per a què aquest pugui elaborar la memòria de l'actuació i tramitar la justificació 
de la subvenció davant l 'òrgan concedent, en la forma que preveuen les BASES i d'acord amb el model de
memòria justificativa que defineixi el CONSELL COMARCAL o la Diputació de Barcelona .
29292929.... Complir totes les altres obligacions que resultin d 'aquest conveni.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Règim econòmicRègim econòmicRègim econòmicRègim econòmic

1111....    El percentatge de finançament del CONSELL COMARCAL, de l'AJUNTAMENT i de la resta d'ens 
executors, en relació amb el PROJECTE adjuntat com a annex núm. 1 d'aquest conveni i d'acord amb el 
percentatge d'execució establert en la sol·licitud de la subvenció , és el següent:

ENS EXECUTORSENS EXECUTORSENS EXECUTORSENS EXECUTORS PERCENTATGE DE FINANÇAMENT DEL PROJECTEPERCENTATGE DE FINANÇAMENT DEL PROJECTEPERCENTATGE DE FINANÇAMENT DEL PROJECTEPERCENTATGE DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE

Consell Comarcal 47%
Canovelles 2%
Cardedeu 1%
Granollers 16%
La Garriga 1%

La Roca del Vallès 1%
Les Franqueses del Vallès 10%

Llinars del Vallès 1%
Martorelles 1%
Montmeló 1%

Montornès del Vallès 2%
Parets del Vallès 1%

Sant Celoni 10%
Sant Fost de Campsentelles 1%
Santa Maria de Palautordera 1%

Vallromanes 1%
Vilanova del Vallès 1%

Mancomunitat de la Vall del Tenes 2%
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El pressupost d'execució del PROJECTE s'adjunta com a annex núm. 2 d'aquest conveni.

2222....    En el cas que hi hagi una resolució d'atorgament de la subvenció i aquesta sigui per un import inferior al 
que s'ha sol·licitat, els canvis en el projecte, el pressupost i l'execució d'aquest s'haurà de proposar en la 
Comissió de seguiment d'aquest conveni i, si és el cas, s'inclourà com una addenda al mateix prèvia 
aprovació dels òrgans competents dels ens executors .

3333....    L'import de la bestreta de la subvenció previst a l'epígraf 21 de les BASES correspon íntegrament al 
CONSELL COMARCAL.

4444....    Un cop s'hagi justificat la subvenció i la Diputació de Barcelona n'hagi fet efectiu l'import, el CONSELL 
COMARCAL aprovarà una liquidació amb els ajuntaments participants en el termini d’un mes comptador a 
partir del pagament de la subvenció.

5555....    EL CONSELL COMARCAL ha de notificar a l'AJUNTAMENT la liquidació efectuada d'acord amb el pacte 
5.4 anterior, a través de la plataforma EACAT. L'AJUNTAMENT disposa d'un termini de 10 dies hàbils per 
fer-hi al·legacions. En el cas que l'AJUNTAMENT no presenti les al·legacions en el termini indicat, la 
liquidació notificada esdevindrà definitiva. En el cas que es presentessin al·legacions en el termini indicat, el 
CONSELL COMARCAL les resoldrà i notificarà la liquidació definitiva a l’AJUNTAMENT.

6666....    EL CONSELL COMARCAL farà efectiu a l'AJUNTAMENT l'import de la liquidació en relació amb l'acció de 
prospecció i les accions formatives en el termini d'un mes comptador a partir del moment en què la mateixa 
esdevingui ferma.

SisèSisèSisèSisè....    Retorn de quantitats percebudes o reintegrament de la subvencióRetorn de quantitats percebudes o reintegrament de la subvencióRetorn de quantitats percebudes o reintegrament de la subvencióRetorn de quantitats percebudes o reintegrament de la subvenció

Sempre que no sigui una causa imputable al CONSELL COMARCAL, en el cas d'aprovació de la concessió 
de la subvenció, si per incompliment de la normativa sobre contractació en el sector públic o per qualsevol 
circumstància es renunciés, esdevingués sense efectes o resultés invalidada, nul·la, anul·lada, revocada, 
revisada, modificada o s'hagués de procedir al reintegrament de quantitats subvencionades , l'AJUNTAMENT 
serà responsable i haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar i els interessos que 
corresponguin en relació amb el seu percentatge de participació, abonant al CONSELL COMARCAL l'import 
que aquest hagi de suportar, deixant indemne el CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus de 
responsabilitat.

SetèSetèSetèSetè....    Comissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguiment

1111....    Es crea una Comissió de seguiment amb les funcions següents :

aaaa))))    Acordar la modificació del projecte, el pressupost i l'execució d'aquest en el cas de què hi hagi una 
resolució d'atorgament de la subvenció per un import inferior al sol·licitat .
bbbb))))    Acordar la creació de grups de trebal l per a l'execució del projecte, la seva composició i funcions.
cccc)))) Acordar el calendari d'execució del projecte, d'acord amb les BASES.
dddd))))    Validar i acordar les sol·licituds de renúncia de la subvenció .
eeee))))    Acordar aquelles altres despeses derivades o originades per l 'execució del/s projecte/s.

2222....    La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents :

aaaa))))    El conseller o consellera comarcal de l'àrea on estigui adscrit el projecte, que la presideix, o en el seu 
defecte, el cap o la cap de l'àrea on estigui adscrit el projecte.
bbbb))))    Un regidor o regidora de l'AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.
cccc))))    Un tècnic de l'AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.
dddd))))    Un tècnic del CONSELL COMARCAL de l'àrea en què estigui adscrit el projecte, el qual té la condició 
de vocal.
eeee))))    Un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals i empresarials següents : CCOO, PIMEC, 
UEI i UGT, els quals tenen la condició de vocals .
ffff)))) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix òrgan o per una 
persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i 
sense vot.

3333....    Les decisions de la Comissió de seguiment s'adopten per consens, en el cas que no n'hi hagi pel 
compliment de la doble condició següent: majoria de vots dels assistents i aprovació del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i dels ajuntaments de les Franqueses del Vallès, Granollers i Sant Celoni. Cada ens 
representat tindrà un vot en la Comissió de seguiment .

VuitèVuitèVuitèVuitè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al compliment de 
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les obligacions que s'hi contenen.

NovèNovèNovèNovè....    ExtincióExtincióExtincióExtinció

Les causes d'extinció del conveni són les següents :

aaaa))))    L'acord entre les parts.
bbbb))))    La inviabilitat del projecte per motiu de la reducció de l'aportació de la Diputació de Barcelona que faci 
perdre l'objecte de la subvenció.
cccc))))    La renúncia de la subvenció.
dddd))))    El compliment del període de vigència.
eeee))))    L'incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conv eni per qualsevol de les parts.
ffff)))) La impossibilitat de compliment de l'objecte del conveni.

DesèDesèDesèDesè....    JurisdiccióJurisdiccióJurisdiccióJurisdicció

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d'aquest conveni seran de 
coneixement i competència de l 'ordre jurisdiccional contenciós administratiu .

Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració , mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Aprovar l'addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per a l'execució del projecte "Promoure l'ocupació a la indústria local al Vallès Oriental", d'acord amb 
el redactat següent:

“REUNITS“REUNITS“REUNITS“REUNITS

D'una part, el/la senyor/a ________________, president/a del Consell Comarcal, assistit/ida pel secretari 
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell Ros. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LES CERTIFICACINS NÚMEROAPROVACIÓ DE LES CERTIFICACINS NÚMEROAPROVACIÓ DE LES CERTIFICACINS NÚMEROAPROVACIÓ DE LES CERTIFICACINS NÚMERO    1111    I NÚMEROI NÚMEROI NÚMEROI NÚMERO    2222    IIII    
ÚLTIMA  DE LÚLTIMA  DE LÚLTIMA  DE LÚLTIMA  DE L''''OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISITENTS PER NOVESOBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISITENTS PER NOVESOBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISITENTS PER NOVESOBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISITENTS PER NOVES    
LLUMENERES ALS CARRERS DE FRANCESC MACIÀLLUMENERES ALS CARRERS DE FRANCESC MACIÀLLUMENERES ALS CARRERS DE FRANCESC MACIÀLLUMENERES ALS CARRERS DE FRANCESC MACIÀ,,,,    JOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DEJOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DEJOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DEJOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DE    
LES FRANQUESES DE GRANOLLERSLES FRANQUESES DE GRANOLLERSLES FRANQUESES DE GRANOLLERSLES FRANQUESES DE GRANOLLERS,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLAEMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLAEMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLAEMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA    
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICASCONSTRUCCIONES ELÉCTRICASCONSTRUCCIONES ELÉCTRICASCONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS ,,,,    SSSS....AAAA....

1r En data 10 de març de 2015,  la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al  Projecte de substitució de llumeneres modelProjecte de substitució de llumeneres modelProjecte de substitució de llumeneres modelProjecte de substitució de llumeneres model    """"KUMA FOKUMA FOKUMA FOKUMA FO----8888""""    existents per noves llumeneres deexistents per noves llumeneres deexistents per noves llumeneres deexistents per noves llumeneres de    
leds als carrers de Francesc Maciàleds als carrers de Francesc Maciàleds als carrers de Francesc Maciàleds als carrers de Francesc Macià,,,,    Joan Prim i Primer Marquès de les Franqueses de GranollersJoan Prim i Primer Marquès de les Franqueses de GranollersJoan Prim i Primer Marquès de les Franqueses de GranollersJoan Prim i Primer Marquès de les Franqueses de Granollers a 
l'empresa    SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICASSOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICASSOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICASSOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS,,,,    SSSS....AAAA...., (SECE SA) per un 
import de  73.177,38 euros més 15.367,24 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
88.544,63 euros, el que representa una baixa del  44,00 % respecte al pressupost de licitació, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària H311.16510.61929, establint-se com a termini d'execució 4 
setmanes, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

El 30 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 2015010152, l'empresa SECE, SA, 
ha presentat la certificació número 1 corresponent a les obres executades en el mes d'abril de 2015, 
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per un import total de 25.218,41 euros (IVA inclòs), relativa a les obres del Projecte de substitució deProjecte de substitució deProjecte de substitució deProjecte de substitució de    
llumeneres modelllumeneres modelllumeneres modelllumeneres model    """"KUMA FOKUMA FOKUMA FOKUMA FO----8888""""    existents per noves llumeneres de leds als carrers de Francescexistents per noves llumeneres de leds als carrers de Francescexistents per noves llumeneres de leds als carrers de Francescexistents per noves llumeneres de leds als carrers de Francesc    
MaciàMaciàMaciàMacià,,,,    Joan Prim i Primer Marquès de les FranquesesJoan Prim i Primer Marquès de les FranquesesJoan Prim i Primer Marquès de les FranquesesJoan Prim i Primer Marquès de les Franqueses, 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 en data 15 de juny de 2015, amb registre número 12015004968, de la plataforma e.Fact, 
l'empresa SECE,  SA, ha presentat la factura electrònica número 71535069 de data 30 d'abril de 2015 
per un import total de 25.218,41 euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a les obres executades de la 
certificació d'obra primera, relativa a les obres de l'esmentat Projecte d'obres local.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 8 de juny de 2015.

4t En data 10 de juny de 2015, amb registre d'entrada número 2015013166, l'empresa SECE, SA, 
ha presentat la certificació número 2 i última corresponent a les obres executades en el mes de maig 
de 2015, per un import total de 63.326,22 euros (IVA inclòs), relativa a les obres del Projecte deProjecte deProjecte deProjecte de    
substitució de llumeneres modelsubstitució de llumeneres modelsubstitució de llumeneres modelsubstitució de llumeneres model    """"KUMA FOKUMA FOKUMA FOKUMA FO----8888""""    existents per noves llumeneres de leds als carrersexistents per noves llumeneres de leds als carrersexistents per noves llumeneres de leds als carrersexistents per noves llumeneres de leds als carrers    
de Francesc Maciàde Francesc Maciàde Francesc Maciàde Francesc Macià,,,,    Joan Prim i Primer Marquès de les FranquesesJoan Prim i Primer Marquès de les FranquesesJoan Prim i Primer Marquès de les FranquesesJoan Prim i Primer Marquès de les Franqueses, 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 en data 5 de juny de 2015, amb registre número 12015004550, de la plataforma e.Fact, l'empresa 
SECE,  SA, ha presentat la factura electrònica número 71535098 de data 31 de maig de 2015 per un 
import total de 63.326,22 euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a les obres executades de la 
certificació d'obra primera, relativa a les obres de l'esmentat Projecte d'obres local.

5è Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 12 de juny de 2015.

6è. 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. 531/2015  del 13 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, d'abril de 2015, per un import  de 25.218,41 euros i la 
certificació número 2 i última, per un import de 63.326,22 euros; fen un import total de 88.544,63 euros  
amb càrrec al pressupost de l'exercici 2015 H311.16510.61929, presentada per l'empresa SOCIEDAD 
ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) , amb NIF A08001182, relativa a 
l'execució de les obres de Substitució de llumeneres modelSubstitució de llumeneres modelSubstitució de llumeneres modelSubstitució de llumeneres model    """"KUMA FOKUMA FOKUMA FOKUMA FO----8888""""    existents per novesexistents per novesexistents per novesexistents per noves    
llumeneres de leds als carrers de Francesc Maciàllumeneres de leds als carrers de Francesc Maciàllumeneres de leds als carrers de Francesc Maciàllumeneres de leds als carrers de Francesc Macià,,,,    Joan Prim i Primer Marquès de les FranquesesJoan Prim i Primer Marquès de les FranquesesJoan Prim i Primer Marquès de les FranquesesJoan Prim i Primer Marquès de les Franqueses    
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers , 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.
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QuartQuartQuartQuart....Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE    13131313    
VEHICLES PER A LVEHICLES PER A LVEHICLES PER A LVEHICLES PER A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN LA MODALITAT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN LA MODALITAT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN LA MODALITAT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN LA MODALITAT D''''ARRENDAMENTARRENDAMENTARRENDAMENTARRENDAMENT     
((((RENTINGRENTINGRENTINGRENTING))))    SENSE OPCIÓ DE COMPRASENSE OPCIÓ DE COMPRASENSE OPCIÓ DE COMPRASENSE OPCIÓ DE COMPRA,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT I TRAMITACIÓPUBLICITAT I TRAMITACIÓPUBLICITAT I TRAMITACIÓPUBLICITAT I TRAMITACIÓ....ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 1337/15 de data 29 de maig de 2015, es  va iniciar 
l'expedient licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  es va 
autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de 13 vehicles per a 
l'Ajuntament de Granollers en la modalitat d'arrendament (rènting) sense opció de compra per un 
import total màxim de 30.853,60 euros més 6.479,26 euros en concepte d'IVA (21%) el que fa un total 
de 37.332,86 euros amb càrrec a la partida pressupostària H160.24127.22699 de l'exercici 2015 amb 
un termini d'execució de 4 mesos sense possibilitat de pròrroga

Amb data 2 de juny de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

-  FRAIKIN ASSETS,SAS SUC. EN ESPAÑA CIF: W0017646A
-  EUROPCAR CIF: A28364412
-  BALLESTERO ALQUILER, SL CIF: B60643780
-  ALQUILER AINA CAR, SL CIF: B61556817
-  ALQUIMOBIL, SL CIF: B48436042

Les empreses EUROPCAR i ALQUIMOBIL, SL han declinat la invitació, segons correus electrònics 
que consten en l'expedient. 
Únicament s'han presentat les empreses FRAIKIN ASSETS,SAS SUC. EN ESPAÑA i BALLESTERO 
ALQUILER, SL.

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (proposta econòmica i tècnica  avaluables 
mitjançant fórmula matemàtica), s'ha detectat que l'empresa BALLESTERO ALQUILER,SL presenta 
una oferta que incompleix la clàusula IV del plec de prescripcions tècniques en la qual s'establia que 
el vehicle ha de disposar d'assegurança a tot risc sense franquícia, al presentar una oferta amb 
assegurança a tot risc amb franquícia de 300 euros. 

D'acord amb l'informe emès pel coordinador de la Unitat Operativa de Serveis d'aquest Ajuntament  de 
data 17 de juny de 2015 ,  es proposa excloure la plica presentada per l'empresa BALLESTERO 
ALQUILER, SL i es proposa la oferta econòmicament més avantatjosa  de l'empresa FRAIKIN 
ASSETS, SAS amb les següents condicions:

Import màxim de 30.853,60 euros més 6.479,26 euros d'IVA (21%), el que fa un total màxim de �

37.332,86 euros, que no representa cap baixa respecte al preu de licitació, amb una durada de 4 
mesos i  els següents preus unitaris:

VEHICLE TIPUS 1: Quantitat 5 vehicles
Furgó comercialFurgó comercialFurgó comercialFurgó comercial     2222tttt PreuPreuPreuPreu    ((((IVA no inclòsIVA no inclòsIVA no inclòsIVA no inclòs ))))
Quota rènting mensual 445,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/kM

Quilometratge: 2.500 Km/mes, és a dir, un total contractat de 10.000 Kms

VEHICLE TIPUS 2:  Quantitat 8 vehicles
Furgó curtFurgó curtFurgó curtFurgó curt     2222tttt PreuPreuPreuPreu    ((((IVA no inclòsIVA no inclòsIVA no inclòsIVA no inclòs ))))
Quota rènting mensual 686,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/kM
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Quilometratge: 2.500 Km/mes, és a dir, un total contractat de 10.000 Kms

per a l'adjudicació del contracte de subministrament de 13 vehicles per a l'Ajuntament de Granollers 
en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, d'acord amb la següent puntuació:

A).- Proposta econòmica i tècnica avaluable automàticament. (fins a 100 punts)
A1.- Quota de rènting mensual ofertada, que no superi el pressupost màxim de licitació (fins a 80 
punts)

A1.1.- Quota rènting mensual vehicle tipus 1 ( fins a 23 punts)
A1.2.- Quota rènting mensual vehicle tipus 2 ( fins a 57 punts)

A2.- Millor preu per quilòmetre recorregut per excés i per defecte (fins a 20 punts)
A2.1.- Preu unitari quilòmetre vehicle tipus 1 ( fins a 8 punts)
A2.2.- Preu unitari quilòmetre vehicle tipus 2 ( fins a 12 punts)

A.-Criteris avaluables automàticamentPlica Empresa
A1

TOTAL

A1.1 A1.2
23 57 80

A2
A2.1 A2.2

FRAIKIN ASSETS, SAS

8 12 20

1

TOTAL 100

En data  18 de juny de 2015 s'ha requerit a l'empresa FRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN 
ESPAÑA  amb CIF W0017646A  a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 26 de juny de 2015 i amb registre d'entrada núm. 14510,  l'empresa FRAIKIN ASSETS, SAS 
SUCURSAL EN ESPAÑA  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 

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

Article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques pel que fa al rebuig de proposicions .

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    - Excloure  la proposta presentada per l'empresa BALLESTERO ALQUILER, SLU amb CIF 
B60643780 en el procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  de subministrament de 
13 vehicles per a l'Ajuntament de Granollers en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de 
compra per  haver presentat una oferta que incompleix la clàusula IV del plec de prescripcions 
tècniques particulars i la clàusula II.2 del plec de clàusules administratives particulars que regulen 
aquesta contractació, d'acord amb l'article 84   del  Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats.
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SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa FRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑAFRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑAFRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑAFRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑA amb CIFCIFCIFCIF    
WWWW0017646001764600176460017646AAAA, el  contracte de subministrament de 13 vehicles per a l'Ajuntament de Granollers en la 
modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra per un import màxim de  30.853,60 euros 
més 6.479,26 euros d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 37.332,86 euros, que no representa cap 
baixa respecte al preu de licitació, amb una durada de 4 mesos i  els següents preus unitaris:

VEHICLE TIPUS 1: Quantitat 5 vehicles
Furgó comercialFurgó comercialFurgó comercialFurgó comercial     2222tttt PreuPreuPreuPreu    ((((IVA no inclòsIVA no inclòsIVA no inclòsIVA no inclòs ))))
Quota rènting mensual 445,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

Quilometratge: 2.500 Km/mes, és a dir, un total contractat de 10.000 Kms

VEHICLE TIPUS 2:  Quantitat 8 vehicles
Furgó curtFurgó curtFurgó curtFurgó curt     2222tttt PreuPreuPreuPreu    ((((IVA no inclòsIVA no inclòsIVA no inclòsIVA no inclòs ))))
Quota rènting mensual 686,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

Quilometratge: 2.500 Km/mes, és a dir, un total contractat de 10.000 Kms

TERCERTERCERTERCERTERCER....    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 i)

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació i en l'e-tauler ,  així com  publicar posteriorment la formalització del contracte 
mitjançant anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació i en l'e-tauler, d'acord al que 
estableix l'article 154 del TRLCSP

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    . Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat per tal que es 
confeccioni el document comptable AD amb càrrec a la partida pressupostària H160.24127.22699 de 
l'exercici 2015 per l'import indicat en el segon punt d'aquest acord.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 8 de setembre de 2015  per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

9999).-).-).-).-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 VERIFICACIÓ ANUAL I EL MANTENIMENT CORRECTIU QUE SESERVEI DE VERIFICACIÓ ANUAL I EL MANTENIMENT CORRECTIU QUE SESERVEI DE VERIFICACIÓ ANUAL I EL MANTENIMENT CORRECTIU QUE SESERVEI DE VERIFICACIÓ ANUAL I EL MANTENIMENT CORRECTIU QUE SE''''N DERIVIN DERIVIN DERIVIN DERIVI,,,,    DE LESDE LESDE LESDE LES    
INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS UBICATS ALS EDIFICIS MUNICIPALS DE GRANOLLERSINSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS UBICATS ALS EDIFICIS MUNICIPALS DE GRANOLLERSINSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS UBICATS ALS EDIFICIS MUNICIPALS DE GRANOLLERSINSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS UBICATS ALS EDIFICIS 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

La Junta de Govern Local,  del 12 de maig de 2015, va aprovar l'inici de l'expedient licitatori, la 
contractació conjunta, va declarar la plurianualitat, va autoritzar la despesa, i aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per al contracte  mixt per a 
la prestació del servei de verificació anual i el manteniment correctiu que se'n derivi, de les 
instal·lacions de parallamps ubicats als edificis municipals de Granollers per un termini de 24 mesos , 
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amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos més i un import total màxim de  8.370 € euros més 1.757,70 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 10.127,70 euros, desglossat en:

- Prestació 1 (P1): Verificació anual de les instal·lacions de protecció contra el llamp segons el 
que estableix la normativa. 5.287,70 € (4.370,00 € més 917,7€ en concepte d'IVA)

- Prestació 2 (P2): Operacions de manteniment correctiu derivat de l'ús i deteriorament o de 
l'adaptació a la normativa que pugui sorgir, import màxim de 4.840,00 € (4.000,00 € més 
840 € en concepte d'IVA)

Amb data 19 de maig de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

- QUIBAC SA (INGESCO)
- IDS PROTECT SL
- TORRENTE TECNO INDUSTRIAL SL
- PARARRAYOS BARCELONA SL

L'empresa PARARRAYOS BARCELONA SL comunica, mitjançant correu electrònic que consta en 
aquest expedient, que no es presenten a aquest  procediment. Les altres empreses ha presentat oferta 
i han estat acceptades.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris valoració mitjançant fórmula 
matemàtica), l'arquitecte tècnic de Serveis Municipals ha emès l'informe tècnic en el qual es 
considerava com oferta per a la prestació 1 amb valor desproporcionat, la proposada per l'empresa 
TORRENTE TECNO INDUSTRIAL SL i es va procedir a donar el tràmit d'audiència establert per tal 
que justifiqués 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 TORRENTE TECNO INDUSTRIAL SL  va presentar la justificació requerida dins el termini 
establert. D'acord amb l'informe tècnic de data 12 de juny de 2015 emès per l'arquitecte tècnic de 
Serveis Municipals es proposa acceptar la justificació de l'oferta presentada per l'empresa  
TORRENTE TECNO INDUSTRIAL SL atès que justifica l'oferta presentada per la Prestació 1 amb el 
desglossament del preu unitari de la inspecció anual , així com amb els consideracions presentades en 
relació als mitjans i l 'experiència que avalen el preu i la justificació presentada .

L'arquitecte tècnic de Serveis Municipals ha emès informe, en el qual proposa l'adjudicació del 
contracte a l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa TORRENTE TECNO 
INDUSTRIAL SL amb CIF B-60731742 , d'acord amb la següent valoració:

Segons la clàusula III.4 dels plecs de clàusules administratives particulars, els criteris objecte de 
negociació amb les empreses invitades eren els següents: 

A) Millor preu anual per les verificacions segons la Prestació  1 (fins a 80 punts)

B1) Millors preus unitaris del grup A)MA D'OBRA indicats en l'annex 4 del Plec de prescripcions 
tècniques per l'execució dels treballs inclosos en la Prestació  2 (fins a 10 punts)

B2) Millors preus unitaris del grup B)MATERIALS indicats en l'annex 4 del Plec de prescripcions 
tècniques per l'execució dels treballs inclosos en la Prestació  2 (fins a 5 punts)

B3) Millors preus unitaris per els 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 
Prestació 2 (fins a 5 punts)

A continuació es detalla la proposició de cada una de les empreses en base als criteris de 
negociació:
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D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte, i atenent a 
l'article 85 del RGLCAP, es va determinar que aquelles ofertes econòmiques de la prestació 1 
(P1) que es situïn per sota del 15% de la mitjana de les ofertes, es considerarien baixes amb valor 
anormal o desproporcionat. Segons aquest criteri es va demanar a l'empresa TORRENTE TECNO 
INDUSTRIAL SL justificació de la seva oferta. Passat el termini establert, aquesta empresa ha 
presentat justificació i s'ha acceptat al considerar-se que era correcte i suficient.

La puntuació obtinguda com a resultat de la valoració de totes les ofertes, és la següent:

En data 16 de juny de 2015, s'ha requerit electrònicament a l'empresa TORRENTE TECNO 
INDUSTRIAL SL amb CIF B-60731742 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte. 

El dia 25 de juny de 2015, l'empresa TORRENTE TECNO INDUSTRIAL 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 mixt per a la prestació del servei 
de verificació anual i el manteniment correctiu que se'n derivi, de les instal·lacions de parallamps 
ubicats als edificis municipals de Granollers a l'empresa TORRENTE TECNO INDUSTRIAL SL amb 
CIF B-60731742   per un import màxim de  6.047,00 euros més 1.269,87 euros d'IVA, el que fa un total 
de 7.316,87 euros, d'acord amb les baixes presentades,  i amb el desglossament  següent: 

-  Prestació P1: per import de 2.047,00 euros més 429,87 euros en concepte d'IVA, fent un total 
de 2.476,87 euros:

Entitats 2015 2016 TOTAL
AJUNTAMENT GRANOLLERS 1.023,06 € 1.023,06 € 2.046,11 €
Consorci Admin. MONTSERRAT MONTERO 53.85 € 53.85 € 107.69€
GRANOLLERS AUDIOVISUAL 53.85 € 53.85 € 107.69€
GRANOLLERS MERCAT 53.85 € 53.85 € 107.69€
PATRONAT MUSEU 53.85 € 53.85 € 107.69€

Total 1.238,44 € 1.238,44 € 2476.87€

- Prestació P2: per import màxim de 4.000,00 euros més 840,00 euros en concepte d'IVA, fent 
un total de 4.840,00 euros, aplicant-se les baixes ofertes per l'adjudicatari sobre els preus 
unitaris de l'annex 4 del PPT i sobre els altres materials no inclosos dins l 'annex 4 del PPT:
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Entitats 2015 2016 TOTAL
AJUNTAMENT GRANOLLERS 2.420,00 € 2.420,00 € 4.840,00 €

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 TORRENTE TECNO INDUSTRIAL SL amb CIF B-60731742 el 
contracte mixt per a la prestació del servei de verificació anual i el manteniment correctiu que se'n 
derivi, de les instal·lacions de parallamps ubicats als edificis municipals de Granollers , per un import 
màxim de  6.047,00 euros més 1.269,87 euros d'IVA, el que fa un total de 7.316,87 euros, d'acord amb 
les baixes presentades,  i amb el desglossament  següent: 

-  Prestació P1: per import de 2.047,00 euros més 429,87 euros en concepte d'IVA, fent un total 
de 2.476,87 euros:

Entitats 2015 2016 TOTAL
AJUNTAMENT GRANOLLERS 1.023,06 € 1.023,06 € 2.046,11 €
Consorci Admin. MONTSERRAT MONTERO 53.85 € 53.85 € 107.69€
GRANOLLERS AUDIOVISUAL 53.85 € 53.85 € 107.69€
GRANOLLERS MERCAT 53.85 € 53.85 € 107.69€
PATRONAT MUSEU 53.85 € 53.85 € 107.69€

Total 1.238,44 € 1.238,44 € 2476.87€

- Prestació P2: per import màxim de 4.000,00 euros més 840,00 euros en concepte d'IVA, fent 
un total de 4.840,00 euros, aplicant-se les baixes ofertes per l'adjudicatari sobre els preus 
unitaris de l'annex 4 del PPT i sobre els altres materials no inclosos dins l 'annex 4 del PPT:

Entitats 2015 2016 TOTAL
AJUNTAMENT GRANOLLERS 2.420,00 € 2.420,00 € 4.840,00 €

amb aplicació dels percentatges de descompte en la P.2 següents:
Baixa Ma d'Obra: 27,90%
Baixa Materials: 51.30%
Baixa altres materials no inclosos en l 'annex 4 del PT: 0%

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.
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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:

Prestació 1: Servei verificació

2015 2016

Codi Nom D A/ D A/ Codi pressupostari

1 CENTRE VALLÈS 53.85 € 61.10 € 53.85 € 61.10 € H413.32005.21300

2 ESCOLA FÀTIMA

3 ESCOLA GRANULLARIUS

4 ESCOLA MESTRES MONTAÑA

7 ESCOLA PAU VILA

8 ESCOLA PEREANTON

9 ESCOLA PONENT

11 ESCOLA SALVADOR ESPRIU

376.91 € 427,74€ 376.91 € 427,74€ H412.32310.21300

5 ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL 53.85 € 61.10 € 53.85 € 61.10 € H419.32410.21300

6
ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR 
LLOBET 53.85 € 61.10 € 53.85 € 61.10 € H418.32311.21300

12 PALAU D'ESPORTS 53.85 € 61.10 € 53.85 € 61.10 € H422.34210.21300

13 PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAN BASSA

14 PAVELLÓ MUNICIPAL DEL CONGOST
107.68 € 122.22 € 107.68 € 122.22 € H422.34200.21300

15 POLICIA LOCAL

16
EDIFICI MUNICIPAL AV.DEL PARC - 
AISS

18 PARRÒQUIA SANT ESTEVE

19 MIRADOR DE LA FONT VERDA

20 CENTRE EMISSOR

269,22 € 305,53€ 269,22 € 305,53€ H314.92040.21300

17 UNITAT OPERATIVA DE SERVEIS (UOS) 53.85 € 61.10 € 53.85 € 61.10 € H311.16901.21300

24
MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES 
NATURALS (Edifici vell) 53.85 € 61.10 € 53.85 € 61.10 € H436.33330.21200

21
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL 
MONTSERRAT MONTERO 53.85 € 61.10 € 53.85 € 61.10 €

22 CENTRE AUDIOVISUAL 53.85 € 61.10 € 53.85 € 61.10 €

23
CAN MUNTANYOLA. CENTRE DE 
SERVEIS AVANÇATS A LES EMPRESES 53.85 € 61.10 € 53.85 € 61.10 €

Prestació 2: Manteniment correctiu

2015 2016 Codi

D D

Manteniment correctiu 2.420,00 € 2.420,00 € H314.92041.21300

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS    
FUNERARIS CORRESPONENT AL MES DE MAIGFUNERARIS CORRESPONENT AL MES DE MAIGFUNERARIS CORRESPONENT AL MES DE MAIGFUNERARIS CORRESPONENT AL MES DE MAIG     2015201520152015

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu la transmissió preceptiva de la 
titularitat dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc 
anys de la defunció del titular.
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Per aquest motiu, els següents interessats han sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
05741 61 3 14 2 Jose Puig Vilarrassa Mª del Tura Puig Anglada 77088482A Filla
06745 134 3 19 4 Manuela Cruz Hervas Carlos Ceacero Cruz 26178463R Fill
02817 27 3 6 4 Petra del Rio Coron Marina del Encinar Corralero del Rio 77290309M Filla

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

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

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

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

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

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

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
05741 61 3 14 2 Mª del Tura Puig Anglada 77088482A Filla
06745 134 3 19 4 Carlos Ceacero Cruz 26178463R Fill
02817 27 3 6 4 Marina del Encinar Corralero del Rio 77290309M Filla

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
77088482A Mª del Tura Puig Anglada 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656    €€€€
26178463R Carlos Ceacero Cruz 49,28 31,35         80808080,,,,63636363    €€€€
77290309M Marina del Encinar Corralero del Rio 49,28 31,35         80808080,,,,63636363    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present  
exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2015 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe   
3a  ), les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

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

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS,,,,    
INTERVIUSINTERVIUSINTERVIUSINTERVIUS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 10, preveu la transmissió de la titularitat dels 
drets funeraris per actes intervius a familiars, persones que acreditin llaços afectius, hospitals, i 
entitats benèfiques o religioses.

D'acord amb aquest Reglament, la senyora    Juana Muñoz Lechado, amb NIF 37568355V i domicili al 
Passeig de la Muntanya, 131 02 F de Granollers, ha sol·licitat en data 28 de maig de 2015, amb núm. 
de registre d'entrada 2015011982, la transmissió de la concessió a favor de la seva filla Matilde 
Jimenez Muñoz, amb NIF 38787532X i domicili al carrer de Ponent, 49 01 01 de Granollers,  del nínxol 
del Cementiri Municipal:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
165 3 17 1 06543

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

D'acord amb allò que disposa l'article 10 del Reglament del Cementiri Municipal, a la seva secció 
tercera, de la transmissió del dret funerari, que diu: "S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret 
funerari sobre sepultures, per actes intervius a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat 
fins al quart grau i afinitat fins el segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència 
mínima amb el titular dels cinc anys immediatament anteriors a la transmissió. També les que es 
defereixin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les 
lleis."

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

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

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar la transmissió de la concessió del nínxol núm. 165, classe 3, quarter 17, pis 1, 
referència 06543, a favor de la senyora Matilde Jimenez Muñoz, amb NIF 38787532X.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de Matilde Jimenez Muñoz, 
de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Transmissions de concessions, que puja a 
98,70 euros    i    la liquidació de l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol, que puja    31,35 euros, sumant doncs 
un total de 130130130130,,,,05050505    euroseuroseuroseuros....

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

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Juana Muñoz Lechado i  la senyora Matilde Jimenez 
Muñoz.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ,,,,    RENÚNCIA I TRASLLATRENÚNCIA I TRASLLATRENÚNCIA I TRASLLATRENÚNCIA I TRASLLAT    
DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DDE RESTES A LA FOSSA COMUNA DDE RESTES A LA FOSSA COMUNA DDE RESTES A LA FOSSA COMUNA D ''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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

Per aquest motiu, la senyora Angelina Santacana Casals, amb NIF 37762598W, en representació de 
la senyora Josefa Millán Jurado, amb NIF 77071419Y  ha sol·licitat en data 13 de març de 2015 , amb 
núm. de registre d'entrada 2015004862 i 2015004864, la transmissió de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
03080 35 3 9 3 Remedios Millán Jurado Josefa Millán Jurado 77071419Y Germana

També sol·licita la renúncia de la concessió a favor de l'Ajuntament i el trasllat de totes les restes a la 
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fossa comuna del Cementiri Municipal del nínxol abans esmentat .

Aporta poder notarial atorgat a la ciutat de Còrdova en data 11 de desembre de 2013, per la senyora 
Josefa Millán Jurado a favor de la senyora Angelina Santacana Casals, en la qual faculta a la senyora 
Santacana a:

"Primero.- Vender a quient tenga por conveniente, por el precio que estime y condiciones que pacte, 
con la mayor amplitud, un nicho sito en el Cementerio de Granollers (Barcelona); cobre el precio de 
presente, lo confiese recibo o lo aplace en todo en parte, con las garantías que convenga, incluso la 
hipotecaria y condición resolutoria, que aceptará y que, previo cobro de lo aplazado, podrá cancelar 
en su dia.

Segundo.- Y en el ejercicio de lo anterior, otorgue y firme cuantos documentos públicos y privados se 
requieran y sean necesarios a los fines antes dichos, incluso escrituras de aclaración, subsanación y 
rectificación, así como liquidar totdos los impuestos que se requieran".

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

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis TitularTitularTitularTitular NIFNIFNIFNIF RebutRebutRebutRebut ImportImportImportImport
03080 35 3 9 3 Remedios Millán Jurado 36464923X 4772112 12,30

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

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

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

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'epígraf 7è. Traspassos de concessions. Punt 1. Els traspassos entre 
parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats 
a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran 
el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els traspassos entre parents a partir de 4rt grau de 
consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 4t. Drets de 
conservació.

Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària - revocació de la liquidació.

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

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

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

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
03080 35 3 9 3 Remedios Millán Jurado Josefa Millán Jurado 77071419Y Germana
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SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 35, 
classe 3, quarter 9, pis 3, referència 03080, del Cementiri Municipal,  que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna del    
Cementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri Municipal .

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Angelina 
Santacana Casals, d'acord amb el poder notarial aportat per l'interessada i de conformitat amb 
l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 4t. Drets de conservació de l'exercici 2014-2015, epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats, apartat 3. Trasllats de restes a la fossa comuna,  i l'epígraf 7è. Transmissions 
de concessions, d'acord amb el següent detall:

ConservacióConservacióConservacióConservació     2014201420142014 ConservacióConservacióConservacióConservació     2015201520152015 TransmissióTransmissióTransmissióTransmissió Trasllat FossaTrasllat FossaTrasllat FossaTrasllat Fossa Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
12,30 € 12,30 € 73,57 € 54,08 € 152152152152,,,,25252525    €€€€

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Revocar la taxa dels drets de conservació del padró fiscal de l'exercici 2014, del nínxol 
referència 03080 (liquidació núm. 4772112), d'import 12,30 euros, atès que es va liquidar a nom del 
titular difunt i es troba pendent de pagament.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 35, classe 3, del quarter 9, per import de 541541541541,,,,28282828    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Angelina Santacana Casals, amb NIF 37762598W, d'acord amb el poder notarial presentat per la 
senyora Santacana i  en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern del dia 14 de 
maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses del Cementiri 
Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1971197119711971)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
5.000 Ptes / 30,05 € 1,50 € 1.051,00 € 1.082,55 € 541,28 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            541541541541,,,,28282828    €€€€

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Angelina 
Santacana Casals, amb NIF 37762598W, l'import de 389389389389,,,,03030303    euroseuroseuroseuros.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Angelina Santacana Casals, a la senyora Josefa Millán 
Jurado i al servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament.

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

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

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

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.
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No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL     

La senyora Maria Lourdes Gili Marti amb NIF 77250732B i domicili al camí Salve Regina, 80 de Santa 
Eulàlia de Ronçana, ha sol·licitat en data 28 de maig de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015011984, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets 
funeraris del nínxol del Cementiri Municipal següent :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
33 3a 5 1r 01074

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 33, classe 3, quarter 5, pis 1, referència 01074, 
a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 33, 
classe 3, quarter 5, pis 1, referència 01074, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Maria Lourdes 
Gili Marti, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5,epígraf 4t. Drets de conservació de l'exercici 2015 
que ascendeix  12,30 euros  i l'epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de restes a la 
fossa comuna, que puja 54,08 euros, sumant doncs un total de    66666666,,,,38383838    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 33, classe 3, del quarter 5, per import de 925925925925,,,,88888888    euroseuroseuroseuros, a la senyora Maria 
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Lourdes Gili Marti,  amb NIF 77250732B, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de 
Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses 
del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1989198919891989)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
70.000 Ptes / 420,71 € 21,04 € 1.410,00 € 1.851,75 € 925,88 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            925925925925,,,,88888888    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Maria Lourdes Gili 
Marti, amb NIF 77250732B, l'import de 859859859859,,,,50505050    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Maria Lourdes Gili Marti, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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

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

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

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

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

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL     

La senyora Maria Teresa Piella Griera amb NIF 38943354F i domicili al carrer del Sol, 52 Bx. de 
Granollers, ha sol·licitat en data 11 de juny de 2015, amb núm. de registre d'entrada 2015013293, el 
trasllat de totes les restes a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels 
drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal següent :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
153 3a 9A 4t 03481

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 153, classe 3, quarter 9A, pis 4, referència 
03481, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 153, 
classe 3, quarter 9A, pis 4, referència 03481, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Maria Teresa 
Piella Griera, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5,epígraf 4t. Drets de conservació de l'exercici 
2015 que ascendeix  12,30 euros  i l'epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de restes a la 
fossa comuna, que puja 54,08 euros, sumant doncs un total de    66666666,,,,38383838    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 153, classe 3, del quarter 9A, per import de  399399399399,,,,    33333333    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Maria Teresa Piella Griera,  amb NIF 38943354F, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió 
de Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de 
despeses del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1978197819781978)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
15.000 Ptes / 90,15 € 4,51 € 704,00 € 798,66 € 399,33 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            399399399399,,,,33333333    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l 'apartat quart, i retornar a la senyora Maria Teresa Piella 
Griera, amb NIF 389443354F, l'import de 332332332332,,,,95959595    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Maria Teresa Piella Griera, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL     

La senyora Maria Teresa Montoy Garcia amb NIF 77285974V i domicili a Casa Segismon, s/n de 
Bigues i Riells, ha sol·licitat en data 16 de juny de 2015, amb núm. de registre d'entrada 2015013666, 
el trasllat de totes les restes a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió 
dels drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal següent :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
11 3a 14A 1r 06562

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 11, classe 3, quarter 14A, pis 1, referència 
06562, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 11, 
classe 3, quarter 14A, pis 1, referència 06562, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.
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TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
present exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Maria Teresa 
Montoy Garcia, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5,epígraf 4t. Drets de conservació de l'exercici 
2015 que ascendeix  12,30 euros  i l'epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de restes a la 
fossa comuna, que puja 54,08 euros, sumant doncs un total de    66666666,,,,38383838    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 11, classe 3, del quarter 14A, per import de 1111....275275275275,,,,48484848    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Maria Teresa Montoy Garcia,  amb NIF 77285974V, en aplicació de la fórmula aprovada per la 
Comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria 
de despeses del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    2001200120012001)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
180.800 Ptes / 1.086,63 € 54,33 € 1.410,00 € 2.550,96 € 1.275,48 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            1111....275275275275,,,,48484848    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Maria Teresa 
Montoy Garcia, amb NIF 77285974V, l'import de 1111....209209209209,,,,10101010    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Maria Teresa Montoy Garcia, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A A LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DEDICTAMEN RELATIU A A LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DEDICTAMEN RELATIU A A LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DEDICTAMEN RELATIU A A LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE    
LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMLLOGUER DEL NÍNXOL NÚMLLOGUER DEL NÍNXOL NÚMLLOGUER DEL NÍNXOL NÚM ....    47474747    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER     13131313    CLASECLASECLASECLASE    3333A PISA PISA PISA PIS    4444TTTT....    REFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIA     04877048770487704877    DELDELDELDEL    
CEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Maria Pericas Balde, amb NIF 37935343V i domicili al carrer de Rossello, 33 3r. B de 
Granollers,  ha sol·licitat en data 9 de juny de 2015 i núm. de registre d'entrada 2015012973, la 
segona  pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris del Cementiri Municipal de 
la següent sepultura:
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TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
Maria Pericas Balde 47 3 13 4 04877 05/07/2015

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

D'acord amb allò que disposa l'article 8.3. del Reglament del Cementiri Municipal que diu: "3r....- Per 
lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per lloguer s'atorgarà per un període 
de 2 anys. L’Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una durada de 2 anys cadascuna 
d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de qualsevol persona vinculada 
amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de les quals siguin inhumades en 
la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les restes hauran de ser 
traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa comuna o mitjançant la 
incineració als columbaris especials .

Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de 3a. Punt 2. Primera pròrroga (2 anys).

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar la pròrroga de la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets 
funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada :

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef.... Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
37935343V Maria Pericas Balde 47 3 13 4 04877 05/07/2017

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 2n. a nom de la senyora Maria Pericas Balde, amb NIF 37935343V, d'import 313313313313,,,,10101010    
euroseuroseuroseuros....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar a l'interessada que exhaurit el termini inicial i les successives pròrrogues que s'hagin 
subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el que ocupen.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària mitjançant el rebut 
que rebran pròximament en el seu domicili.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Maria Pericas Balde.

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

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

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

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.
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No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS A    
FAVOR DEL SENYOR MANUEL VELASCO PEDROSAFAVOR DEL SENYOR MANUEL VELASCO PEDROSAFAVOR DEL SENYOR MANUEL VELASCO PEDROSAFAVOR DEL SENYOR MANUEL VELASCO PEDROSA     

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

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

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
02815 0181 3a 7A 1r Maria Luisa Alfonseda Sanchez Manuel Velasco Pedrosa 27760827B Cònjuge

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

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

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r 
grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. L'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos. I l'epígraf 4t. Drets de 
conservació.

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

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

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

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
02815 0181 3a 7A 1r Maria Luisa Alfonseda Sanchez Manuel Velasco Pedrosa 27760827B Cònjuge

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
27760827B Manuel Velasco Pedrosa 98,70 31,35 € 130130130130,,,,05050505

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

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Manuel Velasco Pedrosa.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS A    
FAVOR DEL SENYOR JOSÉ LÓPEZ MEDINAFAVOR DEL SENYOR JOSÉ LÓPEZ MEDINAFAVOR DEL SENYOR JOSÉ LÓPEZ MEDINAFAVOR DEL SENYOR JOSÉ LÓPEZ MEDINA

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

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

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
03402 15 2a 9A 1r Francisca Medina Martinez José López medina 23635321S Fill

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

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

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r 
grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. L'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos. I l'epígraf 4t. Drets de 
conservació.

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

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

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

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
03402 15 2a 9A 1r Francisca Medina Martinez José López medina 23635321S Fill

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
23635321S Francisca Medina Martinez 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici (la taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 2a i 3a), la unitat fiscal 
detallada en el punt primer de la part dispositiva d'aquest acord. 

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor José López Medina.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A  ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A  ESMENAR LDICTAMEN RELATIU A  ESMENAR L''''ERROR MATERIAL PRODUÏT  EN LERROR MATERIAL PRODUÏT  EN LERROR MATERIAL PRODUÏT  EN LERROR MATERIAL PRODUÏT  EN L''''ACORD DE LAACORD DE LAACORD DE LAACORD DE LA    
JUNTA DE GOVERN LOCAL APROVAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATAJUNTA DE GOVERN LOCAL APROVAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATAJUNTA DE GOVERN LOCAL APROVAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATAJUNTA DE GOVERN LOCAL APROVAT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA    19191919    DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DE    2015201520152015,,,,    
EN RALACIÓ A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEEN RALACIÓ A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEEN RALACIÓ A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEEN RALACIÓ A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    50505050    ANYSANYSANYSANYS    
CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DECORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DECORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DECORRESPONENTS AL MES DE MARÇ DE     2015201520152015....

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Mitjançant acord de la Junta de Govern Local aprovat en sessió ordinària de data 19 de maig 
de 2015, on es va concedir a l'empresa Cabré Junqueras, S.A., les concessions de drets funeraris fins 
a un màxim de 50 anys corresponent al mes de març de 2015 en representació als següents 
interessats: 
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NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52154626X Francisco Ibáñez Cuñado Francisco Ibáñez Martínez 77 3a 6C 3r 03914
77086580X M. Carmen Rodríguez Romera J.Antonio Navarro Prado 86 3a 13 3r 04824
35116774Y Jaume Galbany Sánchez Juan Ruiz Arroyo 128 3a 5 3r 03847
37590352A María Arqué Bonamusa Juan Espinosa Señé 12 C 100 4t 30044

SegonSegonSegonSegon.... Que, s'ha observat un error de transcripció, ja que en el primer  apartat de la part Dispositiva 
on especifica la relació dels interessats als que se li atorga dita concessió  ,es incorrecta.

Per tant, comprovada l'existència de l'error esmentat, caldrà modificar el Dictamen del regidor delegat 
de Serveis Municipals  de data 19 de maig de 2015, en el sentit de modificar el titulars de la concessió 
als quals s'atorga  dita concessió dels drets funeraris.

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

L'art. 105.2  de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, que diu: "Així mateix, les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes".

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 rectificació de l'apartat primer de la part dispositiva del Dictament del regidor 
delegat de Serveis Municipals, de data 19 de maig de 2015, de forma que: 

On diu: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de les sepultures 
relacionades fins a un màxim de 50 anys, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
26142768W Eduvigis García Romero 117 2a 9 1r 03129
52164400D Manuel F. Barcos Montáñez 160 3a 9 4t 03039
30189337C Antonia Sánchez González 6 C 100 2n 30038
52155115Q Tomás Pintor Díaz 283 3a 11 3r 05454

Ha de dir: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de les sepultures 
relacionades fins a un màxim de 50 anys, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52154626X Francisco Ibáñez Cuñado Francisco Ibáñez Martínez 77 3a 6C 3r 03914
77086580X M. Carmen Rodríguez Romera J.Antonio Navarro Prado 86 3a 13 3r 04824
35116774Y Jaume Galbany Sánchez Juan Ruiz Arroyo 128 3a 5 3r 03847
37590352A María Arqué Bonamusa Juan Espinosa Señé 12 C 100 4t 30044

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Mantenir inalterable la resta d'apartats del Dictament del regidor delegat de Serveis 
Municipals de data 19 de maig de  2015.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquesta Resolució als interessats assenyalats en el punt primer de la part 
dispositiva.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE MAIG DEMES DE MAIG DEMES DE MAIG DEMES DE MAIG DE     2015201520152015))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures fins a un màxim de 50 anys, que 
per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
77087666S Francisco Llopart Gómez María Gómez Requena 14 C 100 2n 30046
34217898Q Eduvigis Díaz Fernández José Corbo Matos 157 3a 7A 1r 01965

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 16 de juny de 2015.

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
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en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de les sepultures 
relacionades fins a un màxim de 50 anys, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
77087666S Francisco Llopart Gómez 14 C 100 2n 30046
34217898Q Eduvigis Díaz Fernández 157 3a 7A 1r 01965

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Comunicar als interessats que podran recollir el títol de drets funeraris a les oficines de la 
funerària Cabré-Junqueras, ubicades al tanatori del carrer de Veneçuela, s/n.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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

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

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

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

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 
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APROVAT PER UNANIMITAT
 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE L''''AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ     
DDDD''''OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL    
DIJOUSDIJOUSDIJOUSDIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    1130113011301130

IIII....    En data 4 de maig de 2015 el senyor Rubén Jiménez Jiménez, amb NIF 44628395T, titular de la 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1130 - de 6 metres lineals, per a la venda de roba interior, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització a favor de la senyora Juana Amador Flores,  amb NIF 21994256T.

IIIIIIII....    El senyor Rubén Jiménez Jiménez compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

IIIIIIIIIIII....    La senyora Juana Amador Flores ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

IVIVIVIV....    En relació a aquest afer s'han pogut consultar els següents documents:

Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) de 16 de febrer de 2015, pel 
qual s’exposa l'acord d’aprovació del calendari fiscal corresponent a l'any 2015, als efectes del 
cobrament en període voluntari del padró fiscal, entre d’altres, de la taxa corresponent als llocs de 
venda en els mercats setmanals, amb l’advertiment que transcorregut el termini que en ell s’estableix 
sense fer l’ingrés corresponent el deute serà exigit pel procediment de constrenyiment i meritarà el 
càrrec, els interessos de demora i les costes que corresponguin.

Aquest edicte fixa el termini de pagament en període voluntari del tribut esmentat entre el 3 de març i 
el 4 de maig de 2015.

Guia del contribuent de l'any 2015, que com cada any edita aquest consistori i que durant el primer 
trimestre de l'exercici es fa arribar a tots els domicilis del municipi, la qual també conté el calendari 
fiscal esmentat.

Anunci d’exposició pública per un mes del padró fiscal del 2015 de la taxa corresponent als llocs de 
venda en els mercats setmanals relatiu a l'exercici 2015, publicat en el BOP de 13 de març de 2015, 
amb expressió explícita de la possibilitat d’interposar recurs de reposició contra el padró i les 
liquidacions incorporades en el termini d’un mes des del dia següent al de la data d’acabament del 
període d’exposició pública.

Dels fets exposats es dedueix amb claredat que la taxa de referència, corresponent a l'exercici 2015, 
és un ingrés de cobrament  periòdic per rebut que es notifica  de forma col·lectiva per edicte, després 
d'haver practicat, en el seu dia, la notificació personal de la liquidació d 'alta en el padró corresponent.

Consultada la  base de dades de la Recaptació municipal es desprèn que la liquidació núm. 
4857594/2015 en via voluntària, corresponent a la Taxa per ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda en els mercats setmanals de la parada núm. 1130, a nom del senyor Rubén Jiménez 
Jiménez, consta fraccionada en 4 terminis, en l'actualitat 3 d'aquests terminis consten pendents de 
pagament.

VVVV.... D'acord amb allò que estableix l'article 8.c de l'Ordenança Fiscal 2.16, en cas de baixa per 
cessament de l'activitat, la quota serà prorratejable per semestres naturals, per la qual cosa s'haurà de 
liquidar un semestre al senyor Rubén Jiménez Jiménez, i un semestre a la senyora Juana Amador 
Flores.

VIVIVIVI....    L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 600,00 € per 
metre lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6):

Parada 1130 -> 6 ml * 600,00 € = 3.600,00 €
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

Ordenança Fiscal 2.16. Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - 
epígraf 6- Llocs de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

Article 8.c. de l'Ordenança Fiscal 2.16. Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 
venda i publicitat: "En cas de baixa per cessament de l'activitat, la quota serà prorratejable per 
semestres naturals, sempre que la manifestació de baixa s'hagi presentat a l'Ajuntament abans del dia 
1 de juliol de l'any per al qual es demana el prorrateig".

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

Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària - revocació de la liquidació.

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 transmissió de l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1130 - de 6 metres lineals, per a la venda de roba interior, de la 
qual és titular el senyor Rubén Jiménez Jiménez amb NIF 44628395T,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1130 - de 6 metres lineals - per a la venda de roba interior, a la senyora Juana 
Amador Flores, amb NIF 21994256T pel  període restant  de durada de l'autorització de venda no 
sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i 
publicitat, mercats, del proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva 
d'aquest acord. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Revocar la liquidació de l'exercici 2015 corresponent a un semestre (fraccions 3 i 4 de la 
liquidació núm. 4857594), confeccionada de l'Ordenança Fiscal 2.16. Taxa per l'ocupació de béns de 
domini públic amb llocs de venda i publicitat, epígraf 6.a. Llocs de venda al mercat del dijous , a nom 
del senyor Rubén Jiménez Jiménez, d'acord amb allò que estableix l'article 8.c de l'Ordenança Fiscal 
2.16.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Aprovar la liquidació a nom de la senyora Juana Amador Flores, amb NIF 21994256T, de 
conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.16. Epígraf 6.a. Llocs de venda al mercat del dijous, 
corresponent a un semestre de l'exercici 2015 de la parada núm. 1130, que puja 480480480480,,,,12121212    euroseuroseuroseuros, i 
l'epígraf 6.d. Per la transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària de la parada núm. 1130, 
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que puja 3333....600600600600,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, sumant doncs un total de 4444....080080080080,,,,12121212    euroseuroseuroseuros.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Informar als interessats que el pagament de la la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebran pròximament en el seu domicili .

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Rubén Jiménez Jiménez i a la senyora Juana Amador Flores .

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIAALCALDIAALCALDIAALCALDIA,,,,    NÚMNÚMNÚMNÚM....    569569569569////2015201520152015,,,,    
RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DRELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DRELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DRELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD D''''UNA SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DE TRANSPORTUNA SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DE TRANSPORTUNA SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DE TRANSPORTUNA SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DE TRANSPORT    
PÚBLIC URBÀPÚBLIC URBÀPÚBLIC URBÀPÚBLIC URBÀ ,,,,    AL MINISTERI DAL MINISTERI DAL MINISTERI DAL MINISTERI D ''''HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESHISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESHISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESHISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ,,,,

Per resolució d'alcaldia núm. 569/2015, de 25 de juny, s'aprovava la sol·licitud d'una subvenció en 
concepte de transport públic urbà, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

En el seu punt segon s'estableix donar compte d'aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local  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 ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Donar compte de la resolució d'alcaldia número 569/2015, de data 13 de febrer,aprovar 
la sol·licitud d'una subvenció en concepte de transport públic urbà, al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques,, i que es transcriu literalment:

"Identificació de l'expedient

Relativo a aprovar la sol·licitud d'una subvenció en concepte de transport públic urbà, al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques,

Fets :

L’Ajuntament de Granollers, que en l’exercici de les competències que li atribueix el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
disposa de transport col·lectiu urbà de viatgers, és sensible a la necessitat de millorar, fent ús del 
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transport públic, la mobilitat entre el municipi de Granollers i els municipis veïns de la seva 
conurbació: Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per tal de permetre una millor 
cobertura de les necessitats de desplaçament dels ciutadans d’aquests municipis d’una forma més 
sostenible i eficient. 

Tant els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, com 
el Departament de Territori i Sostenibilitat consideren necessari plantejar una adaptació de les 
condicions de prestació dels serveis de transport interurbà de viatgers per carretera que garanteixin el 
dret de mobilitat de les persones usuàries d’aquestes poblacions, tant pel que fa als desplaçaments 
dins del municipi com des dels diversos barris als municipis propers, amb una coordinació adequada 
dels desplaçaments urbans i interurbans optimitzant al màxim la xarxa de transport existent .

D’acord amb aquestes consideracions, les parts van aprovar un conveni que és un marc de 
col·laboració que permet la millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els 
diversos nuclis del municipi de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del 
Vallès, amb una oferta de serveis adaptada a la demanda i necessitats de transport detectats amb una 
major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per a afavorir l’eficiència i racionalitat dels 
mitjans emprats, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que garanteixi l'equilibri 
econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les 
persones usuàries.

Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les 
comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, així com la transformació provisional de 
les línies urbanes de la ciutat de Granollers, en filloles dins el transport públic interurbà, en els termes 
que es detallen en els annexos del conveni.

Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en relació amb la 
prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per bé que 
transitòriament opta per prestar el servei en la forma expressada en aquest Conveni per tal de millorar 
la prestació als ciutadans.

L'article 92 de de la Llei de Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2015 estableix les bases 
reguladores perquè les entitats locals incloses en l'àmbit subjectiu delimitat en l'apartat dos, poden 
sol·licitar i beneficiar-se, en règim de concurrència competitiva - subvenció del transport col·lectiu urbà 
prestat per les Corporacions Locals.

La documentació s'ha de remetre al Ministeri en el període compres entre l '1 de maig i el 30 de juny de 
2015., d'acord amb la Resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la 
qual s'estableix, en relació a la subvenció per al transport col·lectiu urbà interior, la forma de 
presentació de la informació requerida a l'apartat 6 de l'article 92 de la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre de pressupostos generals de l'Estat per a 2015.

L'article 102 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, estableix que a partir de l'1 de 
gener de 2014, la concessió de qualsevol ajuda o subvenció a les administracions autonòmiques o 
entitats locals inclosa en la Llei de pressupost general de l'estat i destinada a transport urbà o 
metroplità, es condicionarà a què l'entitat beneficiària disposi de Pla de Mobilitat Sostenible .

L'Ajuntament de Granollers compleix amb els requisits establerts a l'article 117 de la Llei de 
pressupostos generals de l'Estat i disposa de Pla de Mobilitat vigent. (aprovat definitivament al Ple de 
30 de juny de 2009 i publicat al BOP de 28/07/2009.)

En data 25 de juny de 2015, l'interventor municipal ha emès informe desfavorable no suspensió a la 
sol·licitud d'aquesta subvenció.

Fonaments de dret

D'acord amb la Llei de Pressupostos general de l'Estat per a l'any 2015, en relació a les bases 
reguladores per a la sol·licitud de subvencions de transport col·lectiu urbà .
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De conformitat amb el punt primer 6.a) de la part dispositiva de la Resolució d'Alcaldia número 
531/2015, de 13 de juny, per la qual es delega la sol·licitud, acceptació i justificació de subvencions en 
la Junta de Govern Local.

Por todo ello y en uso de les atribuciones que me otorga la legislación vigente , 

Resolc:

PRIMER -  Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda  i Administracions Públiques una subvenció per a paliar el 
dèficit dels transport urbà de la ciutat, d'acord amb les bases reguladores establertes en l'article 92 de 
la Llei de Pressupostos Generals de l 'Estat per a l'any 2015.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONES    
BLAVESBLAVESBLAVESBLAVES    ----    GRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONS     ----        1111RRRR....    TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE    2015201520152015

Primer.- Per acord de Ple de data 29 de novembre de 2009, es va aprovar inicialment el canvi de la 
forma de gestió indirecta per mitjà de concessió administrativa del servei d’estacionament regulat de 
vehicles a la via pública (zona blava) a gestió directa a través de la societat mercantil de capital 
íntegrament públic GRANOLLERS PROMOCIONS, SA. 

Segon.- En data 27 d'abril de 2011 es dicta la Resolució 477/2011 relativa al traspàs efectiu de la zona 
blava i l'Ambicia’t a Granollers Promocions SA a partir de l’1 de maig de 2011.

En el punt cinquè de la part dispositiva d'aquesta Resolució  s'estableix que Granollers Promocions 
SA percebrà  un 10 % de la diferència entre els ingressos i els costos del servei .

Tercer.- En data 30 de març de 2011 es va formalitzar entre Granollers Promocions, SA i 
Estacionamientos y Servicios, SA el contracte relatiu a “La prestació dels treballs de control, vigilància 
i recaptació, així com el manteniment integral, de I'aparcament regulat en superfície (zona blava), 
servei de préstec de bicicleta (ambicia't) i I'aparcament públic soterrat a la plac;a de Can Comas, 
Granollers”, adjudicat per acord del Consell d'Administració de Granollers Promocions, SA en sessió 
de data de 27 de gener de 2011, tramitat per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

Quart.- El Consell d’Administració de Granollers Promocions, SA celebrat en data 04 d'abril de 2013 
va acordar la pròrroga del contracte amb Estacionamientos y Servicios, SA per un període de 2 anys, 
computats des del dia 01/05/2013 al 30/04/2015 així com acceptar la proposta presentada per 
Estacionamientos y Servicios, SA sobre la rebaixa del preu dels serveis per import de 40.000.-€ més 
IVA, per any, i aplicar el nou preu del contracte per import de 671.883,08.-€/any, sense IVA 
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(812.978,53.-€ IVA inclòs), a partir del 01/05/2013.

Cinquè.- El Ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 26 de març de 2013, va aprovar el 
Dictamen relatiu a ampliació d'estacionament regulat en superfície - zona blava: incorporació, 
eliminació i canvi en la qualificació dels carrers i l'aprovació provisional de la modificació de l'OF 2.11 
(taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals ).

Sisè.- En data 1 de juliol de 2015, el cap del Servei de Mobilitat va emetre informe relatiu a  la previsió 
de despeses i ingressos del servei de gestió de zones blaves que realitza Granollers Promocions , SA –
Exercici 2015, on es preveu:

Els ingressos previstos són de 1.911.890,09 €.�

Les despeses previstes són 561.886,80 €.�

Setè.- En data  1 de juliol de 2015,  el cap de Serveis de Mobilitat ha emès informe relatiu a la 
liquidació del servei de gestió de zones blaves que realitza Granollers Promocions SA, període d'1 de 
gener al  31 de març de 2015:

Els ingressos reals obtinguts en aquest període han estat  de 493.836,86 €.

Les despeses reals enregistrades han estat de 153.285,36 €

Diferència : 340.551,50 €

L'Ajuntament ha de pagar a Granollers Promocions el cost de la gestió del servei i el 10 % de la 
diferència entre els ingressos i els costos: 153.285,36 € + 34.055,15 € (10% de 340.551,50 €), que fan 
un total de 187.340,51 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1.- Acord de Ple de data 29 de novembre de 2009 - canvi de gestió del servei d’estacionament regulat 
de vehicles a la via pública (zona blava)

2.-  Resolució d'Alcaldia de 27 d'abril de 2011,  relativa al traspàs efectiu de la zona blava i l’Ambicia’t 
a Granollers Promocions SA 

3.-  Article 188 del Decret 175/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitat i 
serveis dels ens local estableix que:

els serveis públics locals es poden gestionar directa o indirectament, i entre les formes de �

gestió directa es troba la societat mercantil amb capital social íntegrament públic . 

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 de la gestió de zones blaves per part de Granollers Promocions pel 
període 1 de gener a 31 de març de 2015:

DIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIADIFERÈNCIA
IngressosIngressosIngressosIngressos    493.836,86 €
DespesesDespesesDespesesDespeses

    153.285,36 €
   340.551,50 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Imputar els drets reconeguts per import de 493.836,86 €,  corresponents al període d'1 de 
gener al  31 de març de   2015, en la partida H315.33000.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Reconèixer l'obligació per import de  187.340,51 € (153.285,36 € + 34.055,15 €)  en concepte 
de cost gestió servei de zones balves més 10% diferència entre ingressos i costos,  amb Granollers 
Promocions SA, amb càrrec a la partida H315.13340.25001 - operació comptable ADO 
2015000041851

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord a Granollers Promocions i al Servei de Comptablitat de l 'Ajuntament

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

 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEI D’ALIENACIÓ IPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEI D’ALIENACIÓ IPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEI D’ALIENACIÓ IPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEI D’ALIENACIÓ I    
DESBALLESTAMENT DE VEHICLES ABANDONATS DELS QUALS SIGUI DIPOSITARIDESBALLESTAMENT DE VEHICLES ABANDONATS DELS QUALS SIGUI DIPOSITARIDESBALLESTAMENT DE VEHICLES ABANDONATS DELS QUALS SIGUI DIPOSITARIDESBALLESTAMENT DE VEHICLES ABANDONATS DELS QUALS SIGUI DIPOSITARI    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITATPUBLICITATPUBLICITATPUBLICITAT ,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La policia local de Granollers, en el decurs de la seva activitat ordinària, detecta vehicles en estat 
d'abandonament a les vies i espais públics de la ciutat de Granollers. De conformitat amb la Llei de 
Seguretat Vial i la necessitat que té l'administració local de mantenir en condicions adequades 
d’utilització les places públiques d’estacionament a les vies urbanes , i per tant de retirar d’aquestes els 
vehicles abandonats, es necessari la contractació del servei de trasllat de Vehicles i per a la seva 
posterior destrucció i descontaminació.

L'informe del l'inspector en cap de la Policia Local de Granollers, justifica la necessitat d'iniciar 
expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat d'un 
contracte de servei d’alienació i desballestament de vehicles abandonats dels quals sigui dipositari 
l'Ajuntament de Granollers per un període de 2 anys  amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més.

Atès que es preveu que l’empresa adjudicatària pugui rescabalar-se dels costos que pugui representar 
la prestació dels serveis, mitjançant el benefici que li pugui reportar el desballestament i valorització 
dels vehicles, s’estableix que els serveis objecte del present plec els prestarà el contractista sense cap 
cost per a l’Ajuntament de Granollers.

El pressupost tipus màxim estimat de la contractació es de 30.000 euros més 6.300 euros en concepte 
d'IVA, fent un total de 36.300,00 euros, amb aplicació al codi pressupostari H320.55008 i els preus 
unitaris tipus de licitació que el contractista haurà d’abonar per unitat a retirar que es relacionen a 
continuació:

• Turismes, furgo o assimilat: ..............130,00 € (IVA exclòs)

• Motocicletes i Ciclomotors: ............... 24,00 € (IVA exclòs)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei d’alienació i desballestament de 
vehicles abandonats dels quals sigui dipositari l'Ajuntament de Granollers per un període de 2 anys  
amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més, amb un pressupost estimat de licitació de 30.000,00 euros 
més 6.300 euros en concepte d'IVA, fent un total de 36.300,00 euros, amb aplicació al codi 
pressupostari H320.55008 i els preus unitaris tipus de licitació que el contractista haurà d’abonar per 
unitat a retirar següents:

• Turismes, furgo o assimilat: ..............130,00 € (IVA exclòs)

• Motocicletes i Ciclomotors: ............... 24,00 € (IVA exclòs)

mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats. 

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

TERCERTERCERTERCERTERCER....         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 .

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ. .. .. .. . Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei  de seguretat Ciutadana .

SETÈSETÈSETÈSETÈ....  Notificar a l'àrea econòmica 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

25252525).-).-).-).-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 LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DEI LIQUIDACIÓ DE    
LES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE COBERTESLES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE COBERTESLES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE COBERTESLES OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE COBERTES,,,,    LLINDES DELLINDES DELLINDES DELLINDES DE    
FORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A LFORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A LFORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A LFORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A L''''ESCOLA MONTSERRRAT MONTEROESCOLA MONTSERRRAT MONTEROESCOLA MONTSERRRAT MONTEROESCOLA MONTSERRRAT MONTERO,,,,    AAAA    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L ''''EMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCAEMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCAEMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCAEMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA ,,,,    SLSLSLSL

1r En data 23 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives a la Memòria valorada de rehabilitació de cobertes, llindes de formigó i consolidació de 
fonamentació a l'Escola Montserrat Montero (obra núm. 59/14), d'aquesta ciutat, a l'empresa  
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, amb CIF B08868168, per un import de 77.499,26 euros 
més 16.274,84 euros d'IVA, el que fa un total de 93.774,10 euros, que representa una baixa del 6% 
respecte al preu de licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2014 H410.32001.63201.

El 7 d'octubre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n En data 26 de juny de 2015, amb registre d'entrada número 2015013687, l'empresa 
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, ha presentat la certificació número 2 i liquidació 
corresponent a les obres executades en el mes de juny de 2015, per un import total de 43.643,99 
euros (IVA inclòs), relativa a les obres de la Memòria valorada de rehabilitació de cobertes, llindes de 
formigó i consolidació de fonamentació a l'Escola Montserrat Montero (obra núm. 59/14), 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 18 de juny de 2015, amb registre número 12015005002 de la plataforma e.Fact, l'empresa 
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, ha presentat la factura electrònica número 171 de data 18 
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de juny de 2015 per un import total de 43.643,99 euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra segona i liquidació, del mes de maig, relativa a les obres de 
l'esmentada Memòria valorada (obra 59/14).

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

4t En data 11 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 
93939393....574574574574,,,,85858585    euros (IVA inclòs), la qual cosa representa una minoració de 199199199199,,,,25252525    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).

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 i liquidació, de maig de 2015, per un import total de 
43.643,99 euros (quaranta-tres mil sis-cents quaranta euros amb vuitanta-sis cèntims d'euro), amb 
càrrec al pressupost de l'exercici 2015 H410.32001.63201 (número d'operació comptable 
O-12015000041853), presentada per l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, amb CIF 
B08868168, relativa a l'execució de les obres de la Memòria valorada de rehabilitació de cobertesMemòria valorada de rehabilitació de cobertesMemòria valorada de rehabilitació de cobertesMemòria valorada de rehabilitació de cobertes,,,,    
llindes de formigó i consolidació de fonamentació a lllindes de formigó i consolidació de fonamentació a lllindes de formigó i consolidació de fonamentació a lllindes de formigó i consolidació de fonamentació a l''''Escola Montserrat MonteroEscola Montserrat MonteroEscola Montserrat MonteroEscola Montserrat Montero    (obra núm. 59/14), 
d'aquesta ciutat, 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 Procedir a anul·lar l'excés de disposició de crèdit prevista inicialment al document 
comptable "D" número 12015000023875 per import de 199,25 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària H4100.32001.63201, 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
 

26262626).-).-).-).-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 ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DEL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAIS INTERIORS DE ROCA UMBERTOBRES DEL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAIS INTERIORS DE ROCA UMBERTOBRES DEL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAIS INTERIORS DE ROCA UMBERTOBRES DEL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAIS INTERIORS DE ROCA UMBERT ,,,,    AAAA    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L ''''EMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICASEMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICASEMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICASEMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS ,,,,    SASASASA
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1r En data 24 de març de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca Umbert (obra 93/14), a l'empresa 
SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE, SA), per un import de 
53.331,33 euros més 11.199,58 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 64.530,91 euros, el que 
representa una baixa del 27,15% respecte al pressupost de licitació, amb aplicació al codi 
pressupostari H311.16510.61929, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària.

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

2n En data 18 de juny de 2015, amb registre d'entrada número 2015013930, l'empresa SOCIEDAD 
ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE, SA) ha presentat la certificació número 2 
i última corresponent a les obres executades en el mes de juny de 2015, per un import total de 
51.075,58 euros (IVA inclòs), relativa a les obres del Projecte de nou enllumenat als espais interiorsProjecte de nou enllumenat als espais interiorsProjecte de nou enllumenat als espais interiorsProjecte de nou enllumenat als espais interiors    
de Roca Umbertde Roca Umbertde Roca Umbertde Roca Umbert (obra 93/14 [825-UR-14]), d'aquesta ciutat, 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 en data 19 de juny de 2015, amb registre número 12015005044, de la plataforma e.Fact, 
l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE, SA), ha presentat 
la factura electrònica número 71535102 de data 18 de juny de 2015 per un import total de 51.075,58 
euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a les obres executades de la certificació d'obra segona i 
última, del mes de juny relativa a les obres de l 'esmentat Projecte d'obres local (obra 93/14).

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

4t En data 12 de juny 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. 531/2015 del 13 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 i última, de juny de 2015, per un import total de 51.075,58 
euros (cinquanta mil setanta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims d'euro), amb càrrec al pressupost 
de l'exercici 2015 H311.16510.61929 (número d'operació comptable O-12015000041548, presentada 
per l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE, SA), amb NIF 
A08001182, relativa a l'execució de les obres del Projecte de nou enllumenat als espais interiors deProjecte de nou enllumenat als espais interiors deProjecte de nou enllumenat als espais interiors deProjecte de nou enllumenat als espais interiors de    
Roca UmbertRoca UmbertRoca UmbertRoca Umbert (obra 93/14 [825-UR-14]), d'aquesta ciutat, 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 
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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
 

27272727).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''AMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI D''''EXECUCIÓ DE LESEXECUCIÓ DE LESEXECUCIÓ DE LESEXECUCIÓ DE LES    
OBRES RELATIVES  AL PROJECTE EXECUTIU DOBRES RELATIVES  AL PROJECTE EXECUTIU DOBRES RELATIVES  AL PROJECTE EXECUTIU DOBRES RELATIVES  AL PROJECTE EXECUTIU D''''AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    FASEFASEFASEFASE    1111    ((((OBRAOBRAOBRAOBRA    74747474////14141414))))

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 de febrer 
de 2015, es va adjudicar l'execució de les obres relatives al projecte executiu d 'ampliació del cementiri 
municipal de Granollers, Fase 1 a l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA per un import 
de 485.061,96 euros més 101.863,01 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 586.924,98 euros, 
d'acord amb l'informe emès pel cap de l'Àrea de Territori i Ciutat i el cap del Servei d'Obres i Projectes 
d'aquest Ajuntament i amb el projecte tècnic aprovat  inicialment  per la Junta de Govern Local de data 
28 d'octubre de 2014 i aprovat definitivament i publicat al BOPB de data 9 de gener de 2015 i al DOGC 
núm. 6784 del 8 de gener de 2015.

Atès que la clàusula sisena del contracte d'obres núm.  40/15 formalitzat entre l'Ajuntament de 
Granollers i l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, estableix un termini d'execució de 
les obres de 3 mesos comptats a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig, d'acord amb 
la proposta tècnica presentada per l'empresa al concurs.

Que les obres s'iniciaren el dia 14 d'abril de 2015, segons signatura de l'acta de comprovació  del 
replanteig, pel que la previsió inicial era del que les obres finalitzessin durant el  14 de juliol de 2015.

Que amb data 1 de juliol de 2015 el senyor Alejandro Marquez Nogueras en representació de 
l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA. presenta instància amb registre d'entrada núm. 
15011, mitjançant la qual demana l'ampliació del termini d'execució de les obres amb un termini 
addicional de 16 dies laborals, atès que durant l'execució dels treballs, ha sorgit un imprevist  amb 
afectació considerable sobre la planificació i organització de l'obra prevista inicialment a continuació 
indicat:
- Durant els treballs d'excavació  s'ha trobat una canonada d'aigua potable de la companya SOREA de 
la qual la ubicació no es correspon amb la planimetria informativa entregada per la companya en fase 
de projecte, ni previ a l'inici de les obres.

El cap del Servei d'Obres i Projectes ha emès un informe favorable sobre la petició d'ampliació del 
termini d'execució de les obres de referència, de l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER,SA, 
atès que durant l'execució de l'obra ha esdevingut un imprevist que han provocat el retard en el termini 
d'execució de l'obra no imputable al contractista ni a l 'Administració.

La nova data de recepció de les obres queda fixada com a màxim  en 16 dies laborals més , 
comptadors des del dia 14 de juliol de 2015.

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

Article 213.2  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa a les demores produïdes per motius no 
imputables al contractista.

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'ampliació del termini d'execució de les obres relatives al projecte executiu 
d'ampliació del cementiri municipal de Granollers, Fase 1 (obra 74/14)  com a màxim en 16 dies 
laborals més, comptadors des del dia 14 de juliol de 2015, per motius no imputables al contractista, 
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d'acord amb l'informe emès per l'arquitecte del Servei d'Obres i Projectes que consta en aquest 
expedient.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Notificar a l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONERS,SA aquesta resolució.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-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 ADJUDICAR EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE    
MANTENIMENT CORRECTIU DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICAMANTENIMENT CORRECTIU DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICAMANTENIMENT CORRECTIU DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICAMANTENIMENT CORRECTIU DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA,,,,    EQUIPS DEEQUIPS DEEQUIPS DEEQUIPS DE    
BOMBEJAMENT  QUADRES ELÈCTRICSBOMBEJAMENT  QUADRES ELÈCTRICSBOMBEJAMENT  QUADRES ELÈCTRICSBOMBEJAMENT  QUADRES ELÈCTRICS,,,,    DE COMANDAMENT I TELEGESTIÓ DE LA XARXADE COMANDAMENT I TELEGESTIÓ DE LA XARXADE COMANDAMENT I TELEGESTIÓ DE LA XARXADE COMANDAMENT I TELEGESTIÓ DE LA XARXA    
D’AIGUA NO POTABLE I DELS LLACS I FONTS ORNAMENTALS DE GRANOLLERSD’AIGUA NO POTABLE I DELS LLACS I FONTS ORNAMENTALS DE GRANOLLERSD’AIGUA NO POTABLE I DELS LLACS I FONTS ORNAMENTALS DE GRANOLLERSD’AIGUA NO POTABLE I DELS LLACS I FONTS ORNAMENTALS 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

La Junta de Govern Local,  del dia 19 de maig de 2015, va aprovar l'inici  de l'expedient licitatori, va 
declarar la plurianualitat, va autoritzar la despesa, i aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars per al contracte per la prestació del servei de 
manteniment correctiu de la infraestructura hidràulica, equips de bombejament  quadres elèctrics, de 
comandament i telegestió de la xarxa d’aigua no potable i dels llacs i fonts ornamentals de Granollers, 
per un període de  3 anys i 6 mesos amb possibilitat de pròrroga de dos anys més, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, amb un  import màxim de 30.793,38 euros 
més 6.466,61 euros en concepte d'IVA, fent un total de 37.259,99 euros, amb aplicació al codi 
pressupostari H353.17110.21000, d'acord amb la  distribució econòmica següent:

BI IVA Total

2015 6.000,00 € 21% 1.260,00 € 7.260,00 €

2016 8.264,46 € 21% 1.735,54 € 10.000,00 €

2017 8.264,46 € 21% 1.735,54 € 10.000,00 €

2018 8.264,46 € 21% 1.735,54 € 10.000,00 €

Amb data 28 de maig de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

COMELSA SL CIF. B-08610701 
DOMINI AMBIENTAL SL CIF. B-63078992 
ELÈCTRICA PINTÓ SL CIF. B-58349028 

Totes les empreses han presentat oferta i han estat acceptades.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris valoració mitjançant fórmula 
matemàtica), el Cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers ha 
emès informe de data 15 de juny de 2015, en el qual proposa, adjudicar el contracte a l'oferta 
econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa ELÈCTRICA PINTÓ SL    amb CIF 
B-58349028 , d'acord amb la següent valoració:

Oferta econòmica: 
Millor oferta dels preus unitaris (inclosos a l'annex 2) fins a un màxim de ...............................60 
punts

Aquest criteri és avaluable de conformitat amb la fórmula següent:

P= 60 * % baixa oferta preus unitaris inclosos annex 2
            % baixa més elevat de les ofertes presentades

On P és la puntuació obtinguda 
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a. CONSTRUCCIONS MECANO ELÈCTRIQUES SLU presenta una oferta amb una baixa 
lineal sobre els preus unitaris (inclosos a l'annex 2) del 1% i obté 15,79 punts.

b. DOMINI AMBIENTAL SL presenta una oferta amb una baixa lineal sobre els preus unitaris 
(inclosos a l'annex 2) del 0,5% i obté 7,89 punts.

c. ELÈCTRICA PINTÓ SL presenta una oferta amb una baixa lineal sobre els preus unitaris 
(inclosos a l'annex 2) del 3,85% i obté 60 punts.

Millor oferta dels preus unitaris dels materials pel manteniment correctiu en base als preus venda 
públic (PVP) dels fabricants    (no inclosos a l'annex 2) fins a un màxim de ...............................40 
punts

Aquest criteri és avaluable. de conformitat amb la fórmula següent:

P= 40 * % baixa preus unitaris no inclosos annex 2
            % baixa més elevat de les ofertes presentades

On P és la puntuació obtinguda

a. CONSTRUCCIONS MECANO ELÈCTRIQUES SLU presenta una oferta amb una baixa 
lineal sobre els preus unitaris dels materials pel manteniment correctiu en base als preus 
venda públic (PVP) dels fabricants    (no inclosos a l'annex 2) del 8% i obté 21,33 punts.

b. DOMINI AMBIENTAL SL presenta una oferta amb una baixa lineal sobre els preus unitaris 
dels materials pel manteniment correctiu en base als preus venda públic (PVP) dels fabricants    
(no inclosos a l'annex 2) del 10% i obté 26,66 punts.

c. ELÈCTRICA PINTÓ SL presenta una oferta amb una baixa lineal sobre els preus unitaris 
dels materials pel manteniment correctiu en base als preus venda públic (PVP) dels fabricants    
(no inclosos a l'annex 2) del 15% i obté 40 punts.

RESUM DE PUNTUACIONS

CRITERIS VALORATS
CONSTRUCCIONS 

MECANO 
ELÈCTRIQUES SLU

DOMINI 
AMBIENTAL SL

ELÈCTRICA 
PINTÓ SL

Puntuació % baixa preus 
unitaris (segons annex 2)

15,79 7,89 60

Puntuació % baixa preus 
unitaris materials

21,33 26,66 40

PUNTUACIÓ FINAL 37,12 34,55 100

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte per la prestació del servei de 
manteniment correctiu de la infraestructura hidràulica, equips de bombejament quadres elèctrics, de 
comandament i telegestió de la xarxa d’aigua no potable i dels llacs i fonts ornamentals de Granollers 
pel període de 3 anys i 6 mesos, a l'empresa ELÈCTRICA PINTÓ SL, per un import màxim de 
30.793,38€ de preu base, amb 6.466,61€ en concepte d'IVA (21%) que fan un total de 37.259,99€, 
amb aplicació al codi pressupostari H353 17110.21000, amb una baixa lineal del 3,8% sobre els preus 
unitaris dels serveis descrits en l'annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i del 15% 
sobre els preus unitaris dels materials pel manteniment correctiu en base als preus venda públic 
(PVP) dels fabricants, segons el quadre de preus unitaris i detall anual següents:

CODI PREUS UNITARIS

OPERARI 31,70 €

AJUDANT 23,50 €

DESCRIPCIÓ PREU/U

KMS DESPLAÇAMENT VEHICLE 0,40 €

HORES CAMIÓ GRUA (0 - 3500 KG) 47,00 €
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HORES CAMIÓ GRUA (3500 - 7000 KG) 61,50 €

HORES CAMIÓ GRUA (7000 - 12000 KG) 95,00 €

KM. DESPLAÇAMENT CAMIÓ (0 - 150 KM) 0,79 €

KM. DESPLAÇAMENT CAMIÓ (150 - 300 KM) 0,68 €

KM. DESPLAÇAMENT CAMIÓ (MES 300 KM) 0,58 €

HORES TREBALL CISTELLA 12,00 €

DIA LLOGUER ALTERNADOR 30 Kva 40,00 €

DIA LLOGUER ALTERNADOR 100 Kva 65,00 €

DIA LLOGUER ALTERNADOR 200 Kva 110,01 €

LT. COMBUSTIBLE GRUPS ELECTRÒGENS

HR. LLOGUER EQUIP AFORAMENTS 30CV 10,00 €

HR. LLOGUER EQUIP AFORAMENTS 50CV 15,00 €

HR. LLOGUER EQUIP AFORAMENTS 100CV 20,00 €

HR.LLOGUER EQUIP AFORAMENTS 150CV 30,00 €
Els preus unitaris indicats no inclouen l'IVA, que s'haurà d'afegir segons el tipus vigent d'IVA en 
cada moment.

En data 15 de juny de 2015, s'ha requerit electrònicament a l'empresa ELÈCTRICA PINTÓ SL    amb 
CIF B-58349028 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

L'empresa ELÈCTRICA PINTÓ 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 

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 ELÈCTRICA PINTÓ SL    amb CIF B-58349028 el contracte  per la 
prestació del servei de manteniment correctiu de la infraestructura hidràulica, equips de bombejament 
quadres elèctrics, de comandament i telegestió de la xarxa d’aigua no potable i dels llacs i fonts 
ornamentals de Granollers pel període de 3 anys i 6 mesos, a l'empresa ELÈCTRICA PINTÓ SL, per 
un import màxim de 30.793,38€ de preu base, amb 6.466,61€ en concepte d'IVA (21%) que fan un 
total de 37.259,99€, amb aplicació al codi pressupostari H353 17110.21000, amb una baixa lineal del 
3,8% sobre els preus unitaris dels serveis descrits en l'annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i una baixa del 15% sobre els preus unitaris dels materials pel manteniment correctiu en 
base als preus venda públic (PVP) dels fabricants, segons el quadre de preus unitaris i detall anual 
següents:

CODICODICODICODI

PREUSPREUSPREUSPREUS    
UNITARISUNITARISUNITARISUNITARIS

(IVA exclòs)

OPERARI 31,70 €

AJUDANT 23,50 €

DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ PREUPREUPREUPREU////UUUU
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KMS DESPLAÇAMENT VEHICLE 0,40 €

HORES CAMIÓ GRUA (0 - 3500 KG) 47,00 €

HORES CAMIÓ GRUA (3500 - 7000 KG) 61,50 €

HORES CAMIÓ GRUA (7000 - 12000 KG) 95,00 €

KM. DESPLAÇAMENT CAMIÓ (0 - 150 KM) 0,79 €

KM. DESPLAÇAMENT CAMIÓ (150 - 300 KM) 0,68 €

KM. DESPLAÇAMENT CAMIÓ (MES 300 KM) 0,58 €

HORES TREBALL CISTELLA 12,00 €

DIA LLOGUER ALTERNADOR 30 Kva 40,00 €

DIA LLOGUER ALTERNADOR 100 Kva 65,00 €

DIA LLOGUER ALTERNADOR 200 Kva 110,01 €

LTLTLTLT....    COMBUSTIBLE GRUPS ELECTRÒGENSCOMBUSTIBLE GRUPS ELECTRÒGENSCOMBUSTIBLE GRUPS ELECTRÒGENSCOMBUSTIBLE GRUPS ELECTRÒGENS

HR. LLOGUER EQUIP AFORAMENTS 30CV 10,00 €

HR. LLOGUER EQUIP AFORAMENTS 50CV 15,00 €

HR. LLOGUER EQUIP AFORAMENTS 100CV 20,00 €

HR.LLOGUER EQUIP AFORAMENTS 150CV 30,00 €

Resum per anualitats:

BI %IVA Total
2015 6.000,00 € 21,00% 1.260,00 € 7.260,00 €
2016 8.264,46 € 21,00% 1.735,54 € 10.000,00 €
2017 8.264,46 € 21,00% 1.735,54 € 10.000,00 €
2018 8.264,46 € 21,00% 1.735,54 € 10.000,00 €

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

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

29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR L ''''ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE    
EL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE    
""""VALLBONA I TASTET DVALLBONA I TASTET DVALLBONA I TASTET DVALLBONA I TASTET D''''OFICIOFICIOFICIOFICI""""    DDDD''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L''''ALUMNATALUMNATALUMNATALUMNAT    
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DDDD''''EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA DE LEDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA DE LEDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA DE LEDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA DE L''''INSTITUT CARLES VALLBONAINSTITUT CARLES VALLBONAINSTITUT CARLES VALLBONAINSTITUT CARLES VALLBONA,,,,    EN EL MARCEN EL MARCEN EL MARCEN EL MARC    
DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARDELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARDELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARDELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Amb data 24 de novembre de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Vallbona i Tastet d 'ofici d'atenció educativa 
a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria de l 'Institut Carles Vallbona.

Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2009/10, 2010/11, 
2011/12,  2012/13, 2013/14 i 2014/15.

Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del 
tercer curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació 
greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i 
laboral.

Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions 
previstes en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes del municipi .

Que la signatura d'aquesta addenda suposa una despesa per tots els convenis de projectes singulars, 
d'una assegurança escolar pels alumnes participants en el lloc del tastet d 'ofici i per la realització de la 
cloenda a través de la partida H411 32513 22706 (Estudis i treballs Transició Escola-Treball), i que 
aquest any ha estat de 751,25€.

Que és competència pròpia de l'Ajuntament de Granollers, i per això no hi ha finançament per part de 
la Generalitat de Catalunya.

Vist l'informe emès pel cap del Servei de Formació Professional i per tal d'afavorir l'èxit escolar a 
alumnes que precisen de projectes específics i per millorar el procés de transició de l'escola al món 
del treball.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació �

professional, estableix, respecte de l'oferta formativa a grups amb dificultats especials 
d'integració laboral, que:"amb la finalitat de facilitar la integració social i la inclusió dels individus 
o grups desfavorits al mercat de treball, les administracions públiques, especialment 
l’Administració local, en l’àmbit de les seves competències respectives, han d’adaptar les ofertes 
formatives a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar, discapacitats, minories 
ètniques, aturats de llarga durada i, en general, persones amb risc d’exclusió social ”. I, respecte a 
l'organització de la informació i orientació professional, l'art. 15.1 estableix que: “En la informació 
i l’orientació professional hi poden participar, entre altres, els serveis de les administracions 
educatives i laborals, de l’Administració local i dels agents socials, i correspon a l’Administració 
General de l’Estat desenvolupar fórmules de cooperació i coordinació entre tots els ens 
implicats”.

L'apartat 4 de l'art. 159.3.) de la LEC, “correspon als municipis, participar en les funcions que �

corresponen a l’Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del sistema educatiu, i 
especialment en les matèries següents: ...la programació dels ensenyaments de formació 
professional …”

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 renovació de l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Vallbona i Tastet d'ofici" d'atenció 
educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria de l'Institut Carles Vallbona, en 
el marc dels programes de diversificació curricular, per als cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17, 
d'acord amb el redactat següent;
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""""ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE VALLBONA I TASTET DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE VALLBONA I TASTET DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE VALLBONA I TASTET DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE VALLBONA I TASTET D''''OFICI DOFICI DOFICI DOFICI D''''ATENCIÓATENCIÓATENCIÓATENCIÓ    
EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LEDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LEDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LEDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN ELEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN ELEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN ELEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL    
MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARMARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARMARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARMARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Barcelona, xx de maig de 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS::::

PEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT D ''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l'exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències 
de la persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 
5930, de 28.7.2011).

PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS
El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, en virtut de les facultats atribuïdes per l 'article 53.1 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril.
 
EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN::::
Que amb data 24 de novembre de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Vallbona i Tastet d'ofici d'atenció educativa a la 
diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria de l 'Institut Carles Vallbona.
Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics  2009/10, 2010/11, 2011/12 
i 2012/13, 2013/14 i 2014/15.
Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del tercer 
curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar , social i laboral.
Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes 
en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes 
del municipi. 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, 

ACORDENACORDENACORDENACORDEN: 
PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Granollers en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat 
d'ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Vallbona i Tastet d'Oficis, per als cursos 
acadèmics 2015/16 i 2016/17."

SEGON. Notificar aquest acord als interessats.

TERCER.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 RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR L ''''ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE    
EL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE    
""""SINGULARS BELLERASINGULARS BELLERASINGULARS BELLERASINGULARS BELLERA----JUNTSJUNTSJUNTSJUNTS""""    DDDD''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L''''ALUMNATALUMNATALUMNATALUMNAT    
DDDD''''EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA DE LEDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA DE LEDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA DE LEDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA DE L''''INSTITUT CELESTÍ BELLERAINSTITUT CELESTÍ BELLERAINSTITUT CELESTÍ BELLERAINSTITUT CELESTÍ BELLERA,,,,    EN EL MARCEN EL MARCEN EL MARCEN EL MARC    
DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARDELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARDELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARDELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Amb data 11 de gener de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Singulars Bellera-Junts d'atenció educativa 
a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria de l 'Institut Celestí Bellera.

Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2011/12 i 2012/13 i 
que al mes de setembre de 2013 es va renovar per al període 2013/14 i 2014/15.

Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
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funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del 
tercer curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació 
greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i 
laboral.

Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions 
previstes en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes del municipi .

Que la signatura d'aquesta addenda suposa una despesa per tots els convenis de projectes singulars, 
d'una assegurança escolar pels alumnes participants en el lloc del tastet d 'ofici i per la realització de la 
cloenda a través de la partida H411 32513 22706 (Estudis i treballs Transició Escola-Treball), i que 
aquest any ha estat de 751,25€.

Que és competència pròpia de l'Ajuntament de Granollers, i per això no hi ha finançament per part de 
la Generalitat de Catalunya.

Vist l'informe emès pel cap del Servei de Formació Professional i per tal d'afavorir l'èxit escolar a 
alumnes que precisen de projectes específics i per millorar el procés de transició de l'escola al món 
del treball.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació �

professional, estableix, respecte de l'oferta formativa a grups amb dificultats especials 
d'integració laboral, que:"amb la finalitat de facilitar la integració social i la inclusió dels individus 
o grups desfavorits al mercat de treball, les administracions públiques, especialment 
l’Administració local, en l’àmbit de les seves competències respectives, han d’adaptar les ofertes 
formatives a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar, discapacitats, minories 
ètniques, aturats de llarga durada i, en general, persones amb risc d’exclusió social ”. I, respecte a 
l'organització de la informació i orientació professional, l'art. 15.1 estableix que: “En la informació 
i l’orientació professional hi poden participar, entre altres, els serveis de les administracions 
educatives i laborals, de l’Administració local i dels agents socials, i correspon a l’Administració 
General de l’Estat desenvolupar fórmules de cooperació i coordinació entre tots els ens 
implicats”.

L'apartat 4 de l'art. 159.3.) de la LEC, “correspon als municipis, participar en les funcions que �

corresponen a l’Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del sistema educatiu, i 
especialment en les matèries següents: ...la programació dels ensenyaments de formació 
professional …”

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 renovació de l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Singulars Bellera-Junts" d'atenció 
educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria de l'Institut Celestí Bellera, en 
el marc dels programes de diversificació curricular, per als cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17, 
d'acord amb el redactat següent;

""""ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE SINGULARS BELLERAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE SINGULARS BELLERAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE SINGULARS BELLERAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE SINGULARS BELLERA----JUNTS DJUNTS DJUNTS DJUNTS D''''ATENCIÓATENCIÓATENCIÓATENCIÓ    
EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LEDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LEDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LEDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN ELEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN ELEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN ELEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL    
MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARMARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARMARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARMARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Barcelona, XX de maig de 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS::::

PEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT D ''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l'exercici de les 
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facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències 
de la persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 
5930, de 28.7.2011).

PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS
El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, en virtut de les facultats atribuïdes per l 'article 53.1 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril.
 
EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN::::
Que amb data 11 de gener de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Singulars Bellera-Junts d'atenció educativa a la 
diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria de l 'Institut Celestí Bellera. 
Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2011/12 i 2012/13, 
2013/14 i 2014/15.
Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del tercer 
curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar , social i laboral.
Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes 
en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes 
del municipi.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar,

ACORDENACORDENACORDENACORDEN: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Granollers en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat 
d'ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Singulars Bellera-Junts, per als cursos acadèmics 
2015/16 i 2016/17."

SEGON. Notificar aquest acord als interessats.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

31313131).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR L ''''ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE    
EL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE    
""""DEMÀDEMÀDEMÀDEMÀ""""    DDDD''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDARIAEDUCACIÓ SECUNDARIAEDUCACIÓ SECUNDARIAEDUCACIÓ SECUNDARIA    
OBLIGATÒRIA DEL CENTRE EDUCEMOBLIGATÒRIA DEL CENTRE EDUCEMOBLIGATÒRIA DEL CENTRE EDUCEMOBLIGATÒRIA DEL CENTRE EDUCEM,,,,    EN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓEN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓEN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓEN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ    
CURRICULARCURRICULARCURRICULARCURRICULAR

Amb data 14 de setembre de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Demà d'atenció educativa a la diversitat de 
l'alumnat d'educació secundària obligatòria del centre EDUCEM.

Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2009/10, 2010/11, 
2011/12, 2012/13, 2013/14 i 2014/15.

Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del 
tercer curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació 
greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i 
laboral.

Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions 
previstes en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes del municipi . 
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Que la signatura d'aquesta addenda suposa una despesa per tots els convenis de projectes singulars, 
d'una assegurança escolar pels alumnes participants en el lloc del tastet d 'ofici i per la realització de la 
cloenda a través de la partida H411 32513 22706 (Estudis i treballs Transició Escola-Treball), i que 
aquest any ha estat de 751,25€.

Que és competència pròpia de l'Ajuntament de Granollers, i per això no hi ha finançament per part de 
la Generalitat de Catalunya.

Vist l'informe emès pel cap del Servei de Formació Professional i per tal d'afavorir l'èxit escolar a a
lumnes que precisen de projectes específics i per millorar el procés de transició de l'escola al món del 
treball.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació �

professional, estableix, respecte de l'oferta formativa a grups amb dificultats especials 
d'integració laboral, que:"amb la finalitat de facilitar la integració social i la inclusió dels individus 
o grups desfavorits al mercat de treball, les administracions públiques, especialment 
l’Administració local, en l’àmbit de les seves competències respectives, han d’adaptar les ofertes 
formatives a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar, discapacitats, minories 
ètniques, aturats de llarga durada i, en general, persones amb risc d’exclusió social ”. I, respecte a 
l'organització de la informació i orientació professional, l'art. 15.1 estableix que: “En la informació 
i l’orientació professional hi poden participar, entre altres, els serveis de les administracions 
educatives i laborals, de l’Administració local i dels agents socials, i correspon a l’Administració 
General de l’Estat desenvolupar fórmules de cooperació i coordinació entre tots els ens 
implicats”.

L'apartat 4 de l'art. 159.3.) de la LEC, “correspon als municipis, participar en les funcions que �

corresponen a l’Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del sistema educatiu, i 
especialment en les matèries següents: ...la programació dels ensenyaments de formació 
professional …”

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 renovació de l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Demà" d'atenció educativa a la diversitat 
de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria del Centre Educem, en el marc dels programes de 
diversificació curricular , per als cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17, d'acord amb el redactat següent;

"ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE DEMÀ DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE DEMÀ DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE DEMÀ DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE DEMÀ D''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LA    
DIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS    
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR     
 
Barcelona, xx de maig de 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS::::

PEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT D ''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l'exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències 
de la persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 
5930, de 28.7.2011).

PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS
El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, en virtut de les facultats atribuïdes per l 'article 53.1 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril.
 
EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN::::
Que amb data 14 de setembre de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
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d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Demà d'atenció educativa a la diversitat de 
l'alumnat d'educació secundària obligatòria del centre EDUCEM.
Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics  2009/10, 2010/11, 2011/12 
i 2012/13, 2013/14 i 2014/15.
Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del tercer 
curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar , social i laboral.
Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes 
en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes 
del municipi.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, 

ACORDENACORDENACORDENACORDEN:

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Granollers en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat 
d'ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Demà, per als cursos acadèmics 2015/16 i 
2016/17."

SEGON. Notificar aquest acord als interessats.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

32323232).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR L ''''ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE    
EL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE    
""""ENDAVANTENDAVANTENDAVANTENDAVANT""""    DDDD''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
SECUNDARIA OBLIGATÒRIA DEL COL·LEGI LSECUNDARIA OBLIGATÒRIA DEL COL·LEGI LSECUNDARIA OBLIGATÒRIA DEL COL·LEGI LSECUNDARIA OBLIGATÒRIA DEL COL·LEGI L''''ESTELESTELESTELESTEL,,,,    EN EL MARC DELS PROGRAMES DEEN EL MARC DELS PROGRAMES DEEN EL MARC DELS PROGRAMES DEEN EL MARC DELS PROGRAMES DE    
DIVERSIFICACIÓ CURRICULARDIVERSIFICACIÓ CURRICULARDIVERSIFICACIÓ CURRICULARDIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Amb data 17 d'octubre de 2011 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Endavant d'atenció educativa a la diversitat 
de l'alumnat d'educació secundària obligatòria del col·legi L 'Estel.

Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2011-2012, 
2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.

Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del 
tercer curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació 
greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i 
laboral.

Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions 
previstes en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes del municipi .

Que la signatura d'aquesta addenda suposa una despesa per tots els convenis de projectes singulars, 
d'una assegurança escolar pels alumnes participants en el lloc del tastet d 'ofici i per la realització de la 
cloenda a través de la partida H411 32513 22706 (Estudis i treballs Transició Escola-Treball), i que 
aquest any ha estat de 751,25€.

Que és competència pròpia de l'Ajuntament de Granollers, i per això no hi ha finançament per part de 
la Generalitat de Catalunya.

Vist l'informe emès pel cap del Servei de Formació Professional i per tal d'afavorir l'èxit escolar a alum
nes que precisen de projectes específics i per millorar el procés de transició de l'escola al món del 
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treball.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació �

professional, estableix, respecte de l'oferta formativa a grups amb dificultats especials 
d'integració laboral, que:"amb la finalitat de facilitar la integració social i la inclusió dels individus 
o grups desfavorits al mercat de treball, les administracions públiques, especialment 
l’Administració local, en l’àmbit de les seves competències respectives, han d’adaptar les ofertes 
formatives a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar, discapacitats, minories 
ètniques, aturats de llarga durada i, en general, persones amb risc d’exclusió social ”. I, respecte a 
l'organització de la informació i orientació professional, l'art. 15.1 estableix que: “En la informació 
i l’orientació professional hi poden participar, entre altres, els serveis de les administracions 
educatives i laborals, de l’Administració local i dels agents socials, i correspon a l’Administració 
General de l’Estat desenvolupar fórmules de cooperació i coordinació entre tots els ens 
implicats”.

L'apartat 4 de l'art. 159.3.) de la LEC, “correspon als municipis, participar en les funcions que �

corresponen a l’Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del sistema educatiu, i 
especialment en les matèries següents: ...la programació dels ensenyaments de formació 
professional …”

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 renovació de l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Endavant" d'atenció educativa a la 
diversitat de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria del Col·legi l 'Estel, en el marc dels programes 
de diversificació curricular, per als cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17, d'acord amb el redactat 
següent;

""""ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE ENDAVANT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE ENDAVANT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE ENDAVANT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE ENDAVANT D''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LA    
DIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS    
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR     

Barcelona, xx de juliol de 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS::::

PEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT D ''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l'exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències 
de la persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 
5930, de 28.7.2011).

PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS
El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, en virtut de les facultats atribuïdes per l 'article 53.1 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril.

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN::::
Que amb data 17 d'octubre de 2011 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Endavant d'atenció educativa a la diversitat de 
l'alumnat d'educació secundària obligatòria del col·legi L 'Estel.
Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2011/12 i 2012/13, 
2013/14 i 2014/15.
Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del tercer 
curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar , social i laboral.
Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes 
en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes 
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del municipi.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar,

ACORDENACORDENACORDENACORDEN: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Granollers en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat 
d'ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Endavant, per als cursos acadèmics 2015/16 i 
2016/17."

SEGON. Notificar aquest acord als interessats.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

33333333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR L ''''ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE    
EL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE    
""""FÈNIXFÈNIXFÈNIXFÈNIX""""    DDDD''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDARIAEDUCACIÓ SECUNDARIAEDUCACIÓ SECUNDARIAEDUCACIÓ SECUNDARIA    
OBLIGATÒRIA DE LOBLIGATÒRIA DE LOBLIGATÒRIA DE LOBLIGATÒRIA DE L''''ESCOLA PIA DE GRANOLLERSESCOLA PIA DE GRANOLLERSESCOLA PIA DE GRANOLLERSESCOLA PIA DE GRANOLLERS,,,,    EN EL MARC DELS PROGRAMES DEEN EL MARC DELS PROGRAMES DEEN EL MARC DELS PROGRAMES DEEN EL MARC DELS PROGRAMES DE    
DIVERSIFICACIÓ CURRICULARDIVERSIFICACIÓ CURRICULARDIVERSIFICACIÓ CURRICULARDIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Amb data 8 de juliol de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Fènix d'atenció educativa a la diversitat de 
l'alumnat d'educació secundària obligatòria de l 'escola Pia de Granollers.

Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2009/10, 2010/11, 
2011/12, 2012/13, 2013/14 i 2014/15.

Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del 
tercer curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació 
greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i 
laboral.

Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions 
previstes en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes del municipi .

Que la signatura d'aquesta addenda suposa una despesa per tots els convenis de projectes singulars, 
d'una assegurança escolar pels alumnes participants en el lloc del tastet d 'ofici i per la realització de la 
cloenda a través de la partida H411 32513 22706 (Estudis i treballs Transició Escola-Treball), i que 
aquest any ha estat de 751,25€.

Que és competència pròpia de l'Ajuntament de Granollers, i per això no hi ha finançament per part de 
la Generalitat de Catalunya.

Vist l'informe emès pel cap del Servei de Formació Professional i per tal d'afavorir l'èxit escolar a alum
nes que precisen de projectes específics i per millorar el procés de transició de l'escola al món del 
treball.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació �

professional, estableix, respecte de l'oferta formativa a grups amb dificultats especials 
d'integració laboral, que:"amb la finalitat de facilitar la integració social i la inclusió dels individus 
o grups desfavorits al mercat de treball, les administracions públiques, especialment 
l’Administració local, en l’àmbit de les seves competències respectives, han d’adaptar les ofertes 



1364

formatives a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar, discapacitats, minories 
ètniques, aturats de llarga durada i, en general, persones amb risc d’exclusió social ”. I, respecte a 
l'organització de la informació i orientació professional, l'art. 15.1 estableix que: “En la informació 
i l’orientació professional hi poden participar, entre altres, els serveis de les administracions 
educatives i laborals, de l’Administració local i dels agents socials, i correspon a l’Administració 
General de l’Estat desenvolupar fórmules de cooperació i coordinació entre tots els ens 
implicats”.

L'apartat 4 de l'art. 159.3.) de la LEC, “correspon als municipis, participar en les funcions que �

corresponen a l’Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del sistema educatiu, i 
especialment en les matèries següents: ...la programació dels ensenyaments de formació 
professional …”

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 renovació de l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Fènix" d'atenció educativa a la diversitat 
de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria de l'Escola Pia de Granollers, en el marc dels 
programes de diversificació curricular, per als cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17, d'acord amb el 
redactat següent;

""""ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE FENIX DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE FENIX DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE FENIX DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE FENIX D''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LA    
DIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS    
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR     

Barcelona, xx de maig de 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS::::

PEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT D ''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l'exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències 
de la persona titular del Departament d'Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 
5930, de 28.7.2011).

PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS
El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, en virtut de les facultats atribuïdes per l 'article 53.1 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril.
 
EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN::::
Que amb data 8 de juliol de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Fènix d'atenció educativa a la diversitat de 
l'alumnat d'educació secundària obligatòria de l 'escola Pia de Granollers. 
Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics  2009/10, 2010/11, 2011/12 
i 2012/13, 2013/14 i 2014/15.
Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del tercer 
curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar , social i laboral.
Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes 
en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes 
del municipi.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar,

ACORDENACORDENACORDENACORDEN:

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Granollers en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat 
d'ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Fènix, per als cursos acadèmics 2015/16 i 
2016/17."
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SEGON. Notificar aquest acord als interessats.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

34343434).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR LDICTAMEN RELATIU A RENOVAR L ''''ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE    
EL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT DEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE    
""""PINACLEPINACLEPINACLEPINACLE""""    DDDD''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE LATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
SECUNDARIA OBLIGATÒRIA DEL COL·LEGI JARDÍ DE GRANOLLERSSECUNDARIA OBLIGATÒRIA DEL COL·LEGI JARDÍ DE GRANOLLERSSECUNDARIA OBLIGATÒRIA DEL COL·LEGI JARDÍ DE GRANOLLERSSECUNDARIA OBLIGATÒRIA DEL COL·LEGI JARDÍ DE GRANOLLERS,,,,    EN EL MARC DELSEN EL MARC DELSEN EL MARC DELSEN EL MARC DELS    
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Al mes de juliol de 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament 
i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Pinacle d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat 
d'educació secundària obligatòria del col·legi Jardí . 

Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics 2009-10, 2010-11 i 
que es va renovar a setembre de 2011 per als cursos 2011-2012 i 2012-2013 i al setembre de 2013 
per als cursos 2013-2014 i 2014-2015.

Que tant el Departament d'Ensenyament com l'Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes de segon 
cicle de l'educació secundària obligatòria del municipi que presenten dificultats d'aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d'actuacions 
individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i 
laboral.

Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions 
previstes en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats 
educatives dels alumnes del municipi .

Que la signatura d'aquesta addenda suposa una despesa per tots els convenis de projectes singulars, 
d'una assegurança escolar pels alumnes participants en el lloc del tastet d 'ofici i per la realització de la 
cloenda a través de la partida H411 32513 22706 (Estudis i treballs Transició Escola-Treball), i que 
aquest any ha estat de 751,25€.

Que és competència pròpia de l'Ajuntament de Granollers, i per això no hi ha finançament per part de 
la Generalitat de Catalunya.

Vist l'informe emès pel cap del Servei de Formació Professional i per tal d'afavorir l'èxit escolar a a
lumnes que precisen de projectes específics i per millorar el procés de transició de l'escola al món del 
treball.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació �

professional, estableix, respecte de l'oferta formativa a grups amb dificultats especials 
d'integració laboral, que:"amb la finalitat de facilitar la integració social i la inclusió dels individus 
o grups desfavorits al mercat de treball, les administracions públiques, especialment 
l’Administració local, en l’àmbit de les seves competències respectives, han d’adaptar les ofertes 
formatives a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar, discapacitats, minories 
ètniques, aturats de llarga durada i, en general, persones amb risc d’exclusió social ”. I, respecte a 
l'organització de la informació i orientació professional, l'art. 15.1 estableix que: “En la informació 
i l’orientació professional hi poden participar, entre altres, els serveis de les administracions 
educatives i laborals, de l’Administració local i dels agents socials, i correspon a l’Administració 
General de l’Estat desenvolupar fórmules de cooperació i coordinació entre tots els ens 
implicats”.

L'apartat 4 de l'art. 159.3.) de la LEC, “correspon als municipis, participar en les funcions que �
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corresponen a l’Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del sistema educatiu, i 
especialment en les matèries següents: ...la programació dels ensenyaments de formació 
professional …”

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 renovació de l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Pinacle" d'atenció educativa a la diversitat 
de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria del Col·legi Jardí de Granollers, en el marc dels 
programes de diversificació curricular, per als cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17, d'acord amb el 
redactat següent;

""""ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT IENSENYAMENT I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE PINACLE DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE PINACLE DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE PINACLE DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE PINACLE D''''ATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LAATENCIÓ EDUCATIVA A LA    
DIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE LDIVERSITAT DE L''''ALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT DALUMNAT D''''EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELSEDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS    
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULARPROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR     

Barcelona, xx de maig de 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS::::

PEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT D ''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d'Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l'exercici de les 
facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències 
de la persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 
5930, de 28.7.2011).

PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS
El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, en virtut de les facultats atribuïdes per l 'article 53.1 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril.
 
EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN::::
Que amb data 8 de juliol de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte Pinacle d'atenció educativa a la diversitat de 
l'alumnat d'educació secundària obligatòria del col·legi Jardí .

Que aquest conveni de col·laboració ha estat vigent durant els cursos acadèmics  2009/10, 2010/11, 2011/12 
i 2012/13, 2013/14 i 2014/15.

Que tant el Departament d'Ensenyament com l’Ajuntament de Granollers valoren positivament el 
funcionament d'aquest projecte d'atenció a la diversitat a l'hora de donar suport als alumnes des del tercer 
curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill 
d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions 
substancials del currículum per a la seva integració escolar , social i laboral.

Que l'Ajuntament de Granollers ha manifestat el seu interès en donar continuïtat a les actuacions previstes 
en el marc d'aquest conveni, per tal de donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes 
del municipi.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, 

ACORDENACORDENACORDENACORDEN: 

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Granollers en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat 
d'ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Pinacle, per als cursos acadèmics 2015/16 i 
2016/17."

SEGON. Notificar aquest acord als interessats.

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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35353535).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR UN ERROR MATERIAL A LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR UN ERROR MATERIAL A LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR UN ERROR MATERIAL A LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR UN ERROR MATERIAL A L''''ACORD APROVAT PER LAACORD APROVAT PER LAACORD APROVAT PER LAACORD APROVAT PER LA    
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAJUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAJUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAJUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA    23232323    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE    2015201520152015    RELATIU A REVOCAR LARELATIU A REVOCAR LARELATIU A REVOCAR LARELATIU A REVOCAR LA    
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LSUBVENCIÓ CONCEDIDA A LSUBVENCIÓ CONCEDIDA A LSUBVENCIÓ CONCEDIDA A L''''AMPA LLEDONER PER COL·LABORAR EN ELAMPA LLEDONER PER COL·LABORAR EN ELAMPA LLEDONER PER COL·LABORAR EN ELAMPA LLEDONER PER COL·LABORAR EN EL    
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EDUCATIUS DE LDESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EDUCATIUS DE LDESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EDUCATIUS DE LDESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EDUCATIUS DE L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

La Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2015 va aprovar l'expedient relatiu a revocar la 
subvenció concedida a l'AMPA LLedoner per col·laborar en el desenvolupament de projectes 
educatius de l'any 2014, que li va ser concedida per la Junta de Govern Local de data 23 de setembre 
de 2014 i que en data 29 de maig de 2015 i amb registre d'entrada núm. 12166 l'entitat va comunicar a 
l'Ajuntament que no varen fer us de la subvenció ja que el projecte el varen realitzar amb recursos 
propis.

En el moment d'aprovar l'acord de revocació, el NIF que es va utilitzar va ser el de l'escola i no pas el 
de l'AMPA.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

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

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

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

PRIMER. Modificar un error material a l'acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 23 de juny 
de 2015 relatiu a revocar la subvenció concedida a l'AMPA LLedoner per col·laborar en el 
desenvolupament de projectes educatius de l'any 2014, pel que fa al NIF.

I modificar la graella que on diu:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

AMPA Lledoner Q0801475
E

El nostre hort 2.600,00 € 618,00 €

Ha de dir:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

AMPA Lledoner G63881189 El nostre hort 2.600,00 € 618,00 €

SEGON. Anul·lar el document comptable "DR 39444" que es va fer amb el NIF Q0801475E de l'Escola 
Lledoner, i s'haurien d'haver fet amb el NIF G63881189 de l'AMPA Lledoner.

TERCER. Notificar aquesta resolució a l 'Àrea Econòmica. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

36363636).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DMOCIÓ RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DMOCIÓ RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DMOCIÓ RELATIVA A LA RESOLUCIÓ D ''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM     571571571571////2015201520152015    RELATIVA A LRELATIVA A LRELATIVA A LRELATIVA A L''''AMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓAMPLIACIÓ    
DE  TERMINI DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJADE  TERMINI DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJADE  TERMINI DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJADE  TERMINI DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA    
DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DDELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DDELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DDELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI D''''ESPORT DEESPORT DEESPORT DEESPORT DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB L''''EMPRESA SELMAREMPRESA SELMAREMPRESA SELMAREMPRESA SELMAR,,,,    SA EN EL PROCEDIMENTSA EN EL PROCEDIMENTSA EN EL PROCEDIMENTSA EN EL PROCEDIMENT    
LICITATORI ACTUALLICITATORI ACTUALLICITATORI ACTUALLICITATORI ACTUAL ....

D'acord amb el    punt quart de la resolució d'alcaldia núm. 571/2015  de data 23 de juny de 2015, en el 
qual diu donar compte de l'acord en la propera sessió a celebrar per la Junta de Govern Local,  
relativa a l'ampliació de  termini del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esport de l'Ajuntament de Granollers amb 
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l'empresa SELMAR, SA en el procediment licitatori actual.

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

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

delegació.

Proposta de delegació de funcions de l'alcalde en la Junta de Govern Local, del Ple del dia 11 de �

juny de 2011 (Resolució 673/2011)

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 571/2015  relativa a l'ampliació de  termini del 
contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments esportius municipals 
adscrits al Servei d'Esport de l'Ajuntament de Granollers amb l'empresa SELMAR, SA en el 
procediment licitatori actual , que literalment es transcriu:

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

Expedient 2PF1/14 relatiu a l'aprovació de l'ampliació de termini del contracte de serveis per a la 
prestació del servei de neteja dels equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de 
l'Ajuntament de Granollers amb l'empresa SELMAR,SA fins a la resolució del recurs especial de 
contractació interposat per la mateixa empresa SELMAR,SA en el procediment licitatori actual.,

FetsFetsFetsFets    ::::

1.- Mitjançant dictamen  de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18 de 
febrer de 2014, es va adjudicar el contracte de serveis  per a la prestació del servei de neteja de varis 
equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers per al 
període de l'1 de març de 2014 fins al 28 de febrer de 2015  per un import màxim de 100.890,00 euros 
més 21.186,90 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 122.076,90 euros segons detall a continuació 
relacionat:

BBBB1111.-.-.-.-    Neteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabte per import de 93.390,00 euros més IVA, el que 
representà una baixa del 1,46% respecte al pressupost de licitació, d'acord amb el desglós d'imports 
per instal·lació a continuació indicat :

Pavelló municipal del Tub 9.529,56 euros més IVA�

Pavelló municipal d'Esports 6.988,40 euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 9.529,65 euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 6.988,41 euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili 5.085,00 euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 8.259,03 euros més IVA�

Pavelló del CB Granollers 12.706,20 euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda 2.858,90 euros més IVA�

Pistes de petanca de Granollers 1.270,62 euros més IVA�

Camp de futbol 1r. de maig 7.941,38 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 9.529,65 euros més IVA�

Pavelló municipal del Congost 12.706,20 euros més IVA�

BBBB2222.-.-.-.-    Neteges extres postNeteges extres postNeteges extres postNeteges extres post----partitspartitspartitspartits  (Majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim anual de 7.500,00 euros més IVA i amb un preu/hora 
de 11,82 euros més IVA.

2.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 24 de 
febrer de 2015, es va aprovar la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació del servei 
de neteja dels equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de 
Granollers pel període comprés entre l'1 de març de 2015 i el 30 de juny de 2015, mentre es tramitava 
el nou procediment licitatori per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada .
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3.- Amb data 19 de juny de 2015 l'empresa SELMAR, SA ha presentat una instància amb núm. de 
registre d'entrada 13981 en la qual ens anuncia que ha interposat un recurs especial en matèria de 
contractació contra l'acord d'adjudicació del contracte  mixt de serveis per a la prestació del servei de 
varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària  (Exp. 15/15)

4.- Amb data 26 de juny de 2015 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ens ha comunicat 
la interposició del recurs especial de l 'empresa SELMAR,SA corresponent a l'expedient num. 15/15.

5.- L'empresa SELMAR,SA ha presentat una instancia  amb registre d'entrada num. 163664 de data 26 
de juny de 2015  acceptant l'ampliació de termini del contracte  de serveis  per a la prestació del servei 
de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de 
Granollers  pel període des de l'1 de juliol de 2015 fins que es resolgui el recurs presentat per la pròpia 
empresa SELMAR,SA en vers al procés licitatori endegat (Exp. 15/15)

 6.- D'acord amb l'informe tècnic favorable emès pel cap del Servei d'Esports , es proposa:

- ampliar el termini d'execució del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
equipaments municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers amb l'empresa 
SELMAR,SA des de l'1 de juliol de 2015 fins a la resolució del recurs especial en material de 
contractació interposat per la mateixa empresa SELMAR,SA pel corresponent Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, per un import màxim de 34.129,84 euros més 7.167,26 euros d'IVA 
(21%), el que fa un total de 41.297,10 euros amb càrrec a la partida pressupostària H422.34200.22700 
de l'exercici 2015 amb la distribució d'imports per instal.lació a continuació indicada:

BBBB1111.-.-.-.-    Neteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabte per import de 31.129,84 euros més 6.537,26 
euros d'IVA, el que fa un total de 37.667,10 euros, d'acord amb el desglós d'imports per instal.lació a 
continuació indicat:

Pavelló municipal del Tub 3.176,52  euros més IVA�

Pavelló municipal d'Esports 2.329,44  euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 3.176,52  euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 2.329,44  euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili 1.694,00  euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 2.753,00  euros més IVA�

Pavelló del CB Granollers 4.235,40  euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda    952,96  euros més IVA�

Pistes de petanca de Granollers    423,52 euros més IVA�

Camp de futbol 1r. de maig 2.647,12 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 3.176,52 euros més IVA�

Pavelló municipal del Congost 4.235,40 euros més IVA�

BBBB2222.-.-.-.-    Neteges extres postNeteges extres postNeteges extres postNeteges extres post----partitspartitspartitspartits  (Majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim de 3.000,00 euros més IVA i amb un preu/hora de 
11,82 euros més IVA.

El servei de neteja és un servei imprescindible, ja que durant el període d'un any els equipaments 
esportius registren més de 375.000 usos fruit de l'amplia i diversa activitat esportiva generada per una 
gran part dels mes de 70 clubs i entitats esportives que hi ha inscrites a la ciutat de Granollers. El fet 
de no prorrogar el servei de neteja afectaria de manera directa a la qualitat de les activitats i serveis, 
les quals en bona mesura s'haurien de suspendre fet que produiria una molt baixa satisfacció en la 
ciutadania vers aquests equipaments municipals. A tot això es suma el fet de  que el personal adscrit 
al contracte actual  amb dret de subrogació per l'empresa adjudicataria que ha de sortir del nou 
procediment licitatori endegat, no es pot quedar sense lloc de treball fins que es resolgui el recurs 
especial de contractació interposat per l'empresa actual SELMAR,SA. Per aquests motius es 
considera primordial que es continuï prestat el servei de neteja des de l'1 de juliol de 2015 fins a la 
resolució del recurs pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  (estimació de 4 mesos ).

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

Article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �
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la Llei de contractes del sector públic pel que fa als contractes de serveis .
Article 23 del  Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.
Article 41.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la suspensió de l'acte impugnat fins que el 
òrgan competent resolgui sobre la qüestió plantejada.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-     Aprovar l'ampliació de termini d'execució del contracte de serveis subscrit entre 
l'Ajuntament de Granollers i l'empresa SELMAR,SA amb CIF A08255085 per a la prestació del servei 
de neteja dels equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de 
Granollers que es regira pels mateixos plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques reguladores del contracte,  des de l'1 de juliol de 2015 fins a la resolució del recurs especial 
en matèria de contractació interposat per la mateixa empresa SELMAR,SA contra el procediment 
d'adjudicació de l'expedient licitatori en curs, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Autoritzar l'import de l'ampliació de termini , per un import màxim de 34.129,84 euros més 
7.167,26 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 41.297,10 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària H422.34200.22700 de l'exercici 2015 amb un termini estimat de duració de 4 mesos i  
amb la distribució d'imports per instal.lació a continuació indicada:

BBBB1111.-.-.-.-    Neteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabte per import de 31.129,84 euros més 6.537,26 
euros d'IVA, el que fa un total de 37.667,10 euros, d'acord amb el desglós d'imports per instal.lació a 
continuació indicat:

Pavelló municipal del Tub 3.176,52  euros més IVA�

Pavelló municipal d'Esports 2.329,44  euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 3.176,52  euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 2.329,44  euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili 1.694,00  euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 2.753,00  euros més IVA�

Pavelló del CB Granollers 4.235,40  euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda    952,96  euros més IVA�

Pistes de petanca de Granollers    423,52 euros més IVA�

Camp de futbol 1r. de maig 2.647,12 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 3.176,52 euros més IVA�

Pavelló municipal del Congost 4.235,40 euros més IVA�

BBBB2222.-.-.-.-    Neteges extres postNeteges extres postNeteges extres postNeteges extres post----partitspartitspartitspartits  (Majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim de 3.000,00 euros més IVA i amb un preu/hora de 
11,82 euros més IVA.

TERCERTERCERTERCERTERCER....- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 75/14 formalitzat amb data 28 de 
febrer de 2015 amb l'empresa SELMAR,SA

QUARTQUARTQUARTQUART- Donar compte a la propera Junta de Govern Local i a la comissió informativa .

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

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

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

 
37373737).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DMOCIÓ RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DMOCIÓ RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DMOCIÓ RELATIVA A LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM    570570570570////2015201520152015    RELATIVA A LARELATIVA A LARELATIVA A LARELATIVA A LA    
SUSPENSIÓ DE LSUSPENSIÓ DE LSUSPENSIÓ DE LSUSPENSIÓ DE L''''ACORD DACORD DACORD DACORD D''''ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS PER A LAADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS PER A LAADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS PER A LAADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS    
ADSCRITS AL SERVEI DADSCRITS AL SERVEI DADSCRITS AL SERVEI DADSCRITS AL SERVEI D''''ESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE L''''    AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRÀMIT ORDINARI PERPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRÀMIT ORDINARI PERPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRÀMIT ORDINARI PERPROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRÀMIT ORDINARI PER    
INTERPOSICIÓ DINTERPOSICIÓ DINTERPOSICIÓ DINTERPOSICIÓ D ''''UN RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓUN RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓUN RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓUN RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ....

D'acord amb el punt tercer de la resolució d'alcaldia núm. 570/2015. de data 26 de juny de 2015, en el 
qual diu donar compte de l'acord en la propera sessió a celebrar per la Junta de Govern Local,  
relativa a     la suspensió de l'acord d'adjudicació del contracte mixt de serveis per a la prestació del 
servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l' 
Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit 
ordinari per interposició d'un recurs especial en matèria de contractació.

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

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

delegació.
Proposta de delegació de funcions de l'alcalde en la Junta de Govern Local, del Ple del dia 11 de �

juny de 2011 (Resolució 673/2011))

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 570/2015 relativa a     la suspensió de l'acord 
d'adjudicació del contracte mixt de serveis per a la prestació del servei de neteja de varis equipaments 
esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l' Ajuntament de Granollers, mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari per interposició d'un recurs 
especial en matèria de contractació,  que literalment es transcriu:

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

Expedient RE15/15 relatiu a la suspensió de l'acord d'adjudicació del contracte mixt de serveis per a la 
prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports 
de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramit 
ordinari per interposició d'un recurs especial en materia de contractació.,

FetsFetsFetsFets    ::::

1.- Mitjançant dictamen  de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia   24 de 
febrer de 2015, es va iniciar l'expedient licitatori i autoritzar la despesa del contracte de serveis  per a 
la prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers  a continuació indicats:

Pos. Instal.lació/dependència Adreça
1 Pavelló municipal del Tub Camp de les Moreres, 25
2 Pavelló municipal d'Esports Lluís Companys, 2
3 Pistes municipals d'atletisme Camp de les Moreres, 22
4 Camp de futbol de Ponent Parc Ponent, s/n
5 Camp de futbol de Can Gili Barri de Can Gili
6 Pavelló municipal de Can Bassa Caterina Albert, 15
7 Pavelló del CB Granollers Girona, 222
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8 Camp de futbol de la Font Verda Josep Carner, s/n
9 Pistes de petanca Granollers Camp de les Moreres, s/n

10 Camp de futbol 1r. de maig Parc del Congost, s/n
11 Camp municipal de futbol Girona, 52
12 Pavelló municipal del Congost Marià Palau, 25

a adjudicar mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari per a un 
import total de 234.564,00 euros més 49.258,44 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 283.822,44 
euros amb càrrec a la partida pressupostària H422.34200.22700 amb una durada de 24 mesos.

2.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 2 de 
juny de 2015, es va adjudicar  a l'empresa MULTIANAU, SL amb CIF B50819507 el contracte mixt per 
a la prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers per a 24 mesos amb efectes des de l'1 de juliol de 2015 fins al 
30 de juny de 2017 per un import total màxim de 232.772,60 euros més 48.882,24 euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 281.654,84 euros per als dos anys de període executiu. 
L'import anual de 116.386,30 euros està desglossat en:

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

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

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

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

3.- Amb data 19 de juny de 2015 l'empresa SELMAR,SA  ha presentat una instancia al registre 
d'entrada amb num. 13981 en la que anunci la interposició d'un recurs especial en matèria de 
contractació de l'expedient num. 15/15 del contracte mixt per a la prestació del servei de neteja de 
varis equipaments esportius municpals adscrits al Servei d 'Esports de l'Ajuntament de Granollers.

4.- Amb data 26 de juny de 2015 el Tribunat Català de Contractes del Sector Públic ens ha comunicat 
la interposició del recurs especial de l 'empresa SELMAR  corresponent a  l'expedient num. 15/15  amb 
el número de registre d'entrada 0903E/352/2015 de data 22/6/2015.

5.- D'acord amb l'informe tècnic, es proposa:
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- suspendre l'acord d'adjudicació del procediment licitatori endegat amb l'expedient núm. 15/15 per a 
l'adjudicació del contracte mixt de serveis per a la prestació del servei de neteja de varis equipaments 
esportius municipals adscrits al Servei d 'Esports de l'Ajuntament de Granollers que ha estat objecte de 
recurs especial en matèria de contractació, fins a la resolució del recurs pel Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, segons el que estableix l'article 45 del TRLCSP i l'article 21 del Decret 
221/2013, de 3 de setembre, que regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i aprova la 
seva organització i funcionament.

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

Articles  12, 10 i 16 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic pel que fa al contracte mixt considerat de serveis 
subjecte a regulació harmonitzada.
Article 45 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la suspensió de la tramitació de l'expedient de 
contractació  fins que el òrgan competent resolgui sobre la qüestió plantejada.
Article 21 del Decret 221/2013, de 3 de setembre, que regula el Tribunal Català de Contractes del �

Sector Públic i aprova la seva organització i funcionament pel que fa a  suspensió de l'acte 
d'adjudicació.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Donar per assabentat de la interposició del recurs especial en matèria de contractació 
contra l'acord d'adjudicació del contracte mixt de serveis per a la prestació del servei de neteja de 
varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d 'Esports de l'Ajuntament de Granollers.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Suspendre l'acord d'adjudicació del contracte mixt de serveis  per a la prestació del servei 
de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de 
Granollers, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, fins 
que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui  sobre la qüestió plantejada, d'acord 
amb els fets i fonaments de dret invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-     Donar compte a la propera Junta de Govern Local i a la comissió informativa  .

APROVAT PER UNANIMITAT

 

38383838).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADQUIRIR I LIQUIDAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTDICTAMEN RELATIU A ADQUIRIR I LIQUIDAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTDICTAMEN RELATIU A ADQUIRIR I LIQUIDAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTDICTAMEN RELATIU A ADQUIRIR I LIQUIDAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT    
DELS DOS EDIFICIS MODULARS TIPUS VESTIDORS ESPORTIUS PER AL CAMP MUNICIPALDELS DOS EDIFICIS MODULARS TIPUS VESTIDORS ESPORTIUS PER AL CAMP MUNICIPALDELS DOS EDIFICIS MODULARS TIPUS VESTIDORS ESPORTIUS PER AL CAMP MUNICIPALDELS DOS EDIFICIS MODULARS TIPUS VESTIDORS ESPORTIUS PER AL CAMP MUNICIPAL    
DE FUTBOL DE CAN GILI DE GRANOLLERSDE FUTBOL DE CAN GILI DE GRANOLLERSDE FUTBOL DE CAN GILI DE GRANOLLERSDE FUTBOL DE CAN GILI DE GRANOLLERS,,,,    EN LA MODALITAT DEN LA MODALITAT DEN LA MODALITAT DEN LA MODALITAT D''''ARRENDAMENT OPERATIUARRENDAMENT OPERATIUARRENDAMENT OPERATIUARRENDAMENT OPERATIU,,,,    
ADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I  TRAMITACIÓADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I  TRAMITACIÓADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I  TRAMITACIÓADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I  TRAMITACIÓ    
URGENTURGENTURGENTURGENT....    

1.- La  Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 12 de juliol de 2010 va adjudicar 
provisionalment a l'empresa SEIS-SOLUCIONES DE EDIFICACION INTEGRALES Y 
SOSTENIBILIDAD,SA el contracte de subministrament plurianual de dos edificis modulars tipus 
vestidors esportius per al camp municipal de futbol de Can Gili de Granollers en la modalitat 
d'arrendament operatiu i un import de 58.651,56 euros més 10.557,28 euros d'IVA (18%).

2.- L'alcalde en resolució num. 967/10 de data  26 de juliol de 2010  va adjudicar definitivament 
aquesta contractació per a 4 anys, que incloïa la desinstal.lació o opció de compra per valor de 
2.772,00 euros més IVA a liquidar en l'últim mes.

3.- El  29 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte num. 177/10  entre l'Ajuntament de Granollers 
i l'empresa SOLUCIONES DE EDIFICACIÓN INTEGRALES Y SOSTENIBLES, SA (SEIS) .
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4.-  Amb data 7 de setembre de 2011, l'empresa SEIS-SOLUCIONES DE EDIFICACION 
INTEGRALES Y SOSTENIBILIDAD,SA  va presentar al registre d'entrada núm.17411 de data 16 de 
setembre de 2011 la comunicació que l'empresa DRAGADOS,SA va subrogar la posició contractual 
de SEIS,SA, presentat la corresponent escriptura notarial.

5.-  D'acord amb l'informe tècnic emès pel cap del Servei d'Esports es proposa:

Adquirir,  mitjançant  l'opció de compra establerta en el procediment negociat sense publicitat �

anteriorment aprovat , els dos edificis modulars tipus vestidors esportius per al camp municipal de 
futbol de Can Gili de Granollers, per l'import de 2.772,00 euros i 582,12 euros d'IVA (21%), lliure 
de càrregues i gravamens amb caràcter de be patrimonial, afecta al servei públic. 
Inscriure el bé esmentat en el Patrimoni Municipal com a bé patrimonial afectes al servei públic .�

Modificar  la partida pressupostària 2010H422.34231.20200 de l'exercici 2010 i substituir-la per la �

partida 2014H422.34200.20200 "Arrendament instal.lacions esportives" de l'exercici 2014 per fer 
front a la última quota d'arrendament dels vestidors per import de 1.408,62 euros.
Liquidar el contracte de subministrament de dos edificis modulars tipus vestidors esportius per al �

camp municipal de futbol de Can Gili de Granollers, adjudicat mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària per un import de 58.651,56 euros  més IVA (18% i 21%) que 
ha fet un total de 70.199,63 euros.

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

Article 222 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 recepció de la prestació i liquidació del 
contracte. 
Articles 29.2 d) i 30.1  del Decret 336/1988 de 17 d'octubre, que aprova el Reglament del �

Patrimoni dels ens locals, pel que fa a l'adquisició dels béns i  el seu procediment.
Article 21.1 p) de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del  �

govern local, que modifica a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
en el que estableix la competència de l'alcalde en l'adquisició de béns quan el seu valor no superi 
el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els tres milions d'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.-.-.-.-        Adquirir  mitjançant  l'opció de compra establerta en el procediment negociat sense 
publicitat anteriorment aprovat, els dos edificis modulars tipus vestidors esportius per al camp 
municipal de futbol de Can Gili de Granollers, per l'import de 2.772,00 euros i 582,12 euros d'IVA 
(21%), lliure de càrregues i gravamens amb caràcter de be patrimonial , afectes al servei públic. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Inscriure el bé esmentat en el Patrimoni Municipal com a bé patrimonial afecta al servei 
públic.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Modificar  la partida pressupostària 2010H422.34231.20200 de l'exercici 2010 i 
substituir-la per la partida 2014H422.34200.20200 "Arrendament instal.lacions esportives" de l'exercici 
2014 per fer front a la última quota d'arrendament dels vestidors per import de 1.408,62 euros

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-     Liquidar el contracte  de subministrament de dos edificis modulars tipus vestidors esportius 
per al camp municipal de futbol de Can Gili de Granollers per un import de 58.651,56 euros més IVA 
(18% i 21%), que ha fet un total de 70.199,63 euros, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-     Notificar al Servei de Patrimoni de l'Ajuntament de Granollers i al Servei de Comptabilitat  
de l'Àrea de Govern i Economia així com  a l'empresa DRAGADOS, SA.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    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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39393939).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COLDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COLDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COLDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL....LABORACIÓ  ENTRELABORACIÓ  ENTRELABORACIÓ  ENTRELABORACIÓ  ENTRE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L''''AJUNTAMENT DE TARRAGONAAJUNTAMENT DE TARRAGONAAJUNTAMENT DE TARRAGONAAJUNTAMENT DE TARRAGONA,,,,    PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA    
INCORPORACIÓ DINCORPORACIÓ DINCORPORACIÓ DINCORPORACIÓ D''''UN PREMI EN EL CONCURS INTERNACIONAL DE CASTELLS DE FOCSUN PREMI EN EL CONCURS INTERNACIONAL DE CASTELLS DE FOCSUN PREMI EN EL CONCURS INTERNACIONAL DE CASTELLS DE FOCSUN PREMI EN EL CONCURS INTERNACIONAL DE CASTELLS DE FOCS    
ARTIFICIALSARTIFICIALSARTIFICIALSARTIFICIALS     """"CIUTAT DE TARRAGONACIUTAT DE TARRAGONACIUTAT DE TARRAGONACIUTAT DE TARRAGONA """",,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015

L'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'art. 25 2 m)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim local, té competències  en la promoció de la cultura i equipaments culturals .

L'Ajuntament de Granollers necessita organitzar la Festa Major de Blancs i Blaus de 2015, i dins de la 
programació festiva estable s'emmarca el castell de foc i les tronades.

A Granollers, la Festa Major de Blancs i Blaus ha esdevingut el gran aparador cultural de la ciutat i un 
model de participació prou contrastat i reconegut pels propis granollerins i els nostres visitants. Sens 
dubte la presència del foc és un dels protagonistes indiscutibles i més rellevants a la nostra festa gran 
i concretament el castell de focs d’artifici, ha recuperat des de 1985 el lloc que li correspon, com així 
ho demostren les conclusions de l’Estudi d’Impacte Social i Econòmic sobre la Festa Major que es va 
elaborar l’any 2000 amb el suport de la Diputació de Barcelona i que situava aquest acte com el més 
ben valorat i alhora esperat per part d’una majoria de ciutadans i visitants . 

Si bé és cert que la presència del foc ha esdevingut clau en el desenvolupament i la litúrgia festiva a la 
Festa Major de Granollers, també ho és que a les comarques del camp de Tarragona la tradició hi està 
molt més arrelada. Prova d’això la trobem en la presència en aquelles contrades de les colles de 
Diables centenàries que són referent en aquest àmbit de la cultura popular i tradicional. No és gens 
estrany, doncs, que en aquella zona apareguin fenòmens socials a l’entorn del foc com són, per 
exemple, el Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona que s’ha vingut 
desenvolupant en 24 edicions i ha aconseguit esdevenir el certamen de referència en el sector en tot 
l’arc mediterrani, fet avalat tant per la participació d’empreses molt prestigioses d’arreu del món de la 
pirotècnia com per la cura organitzativa. 

El concurs reuneix la setmana de l'1 al 4 del mes de juliol cinc empreses que nit rere nit disparen els 
seus espectacles a la Punta del Miracle. L’espai permet l’ús de focs aeris, terrestres i aquàtics. 

És en aquest context que les ciutats de Granollers i de Tarragona, ambdues amb una vitalitat festiva 
prou reconeguda i amb vincles en d’altres projectes culturals, han decidit associar-se amb el 
convenciment que la suma d’esforços en l’àmbit de la gestió cultural , ha de fer possible la millora en la 
qualitat de qualsevol proposta adreçada a un públic que cada vegada ens la reclama amb més 
contundència.

La col·laboració entre ambdues ciutats, s’ha concretat en la creació d’un premi especial dins el 
Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona que , d’una banda, incrementi 
la dotació econòmica que pugui obtenir l’empresa guanyadora amb la qual cosa s’afavoreix una major 
participació per part del sector pirotècnic a Tarragona i d’altra banda obri les portes a l’elecció de 
noves empreses que puguin dissenyar espectacles de foc com a cloenda de la festa major de la ciutat 
de Granollers.

Vist l'informe emes per la responsable del Servei de Cultura.

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

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament de 
Tarragona , per a la incorporació d'un premi en el concurs internacional de castells de focs artificials 
“Ciutat de Tarragona”, per a l'any 2015, d'acord amb el següent clausulat: 

" MANIFESTEN

I. Que  ambdós Ajuntaments mantenen una activitat cultural important i estable en els seus respectius 
municipis que, en l’àmbit festiu, és especialment destacable d’una banda per la gran implicació del 
teixit social que el vertebra i d’altra banda per l’ impacte econòmic i de promoció de ciutat que els 
diferents cicles festius són capaços d’afavorir .



1376

II. Que en el conjunt de projectes que ambdós Ajuntaments promouen, el document que ens ocupa en 
vol destacar dos dels més rellevants com són el Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials 
Ciutat de Tarragona i la Festa Major de Blancs i Blaus a Granollers .

III. Que el Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona s’ha desenvolupat 
en vint-i-cinc edicions i ha esdevingut el certamen de referència en el sector en tot l’arc mediterrani , fet 
avalat tant per la participació d’empreses molt prestigioses d’arreu del món de la pirotècnia com per la 
seva cura organitzativa. El concurs que durant la primera setmana del mes de juliol aplega diàriament 
uns 60.000 espectadors a la Platja del Miracle, és seguit per nombrosos professionals de la pirotècnia 
que vénen a Tarragona per intercanviar experiències i productes, fet que li dóna un caràcter de fira. A 
nivell de participació popular és, després de les festes de Santa Tecla, l’activitat més popular a la 
ciutat.

IV. Que la Festa Major de Blancs i Blaus ha esdevingut d’ençà 1983 per a la ciutat de Granollers i la 
seva comarca un gran aparador cultural i un model de participació prou contrastat i reconegut pels 
propis granollerins i els nostres visitants. La rivalitat entre els dos grups ha esdevingut motor d’una 
revitalització inqüestionable del  moviment festiu i social de la nostra ciutat com ho confirmen les 
conclusions de l’estudi d’Impacte social i Econòmic sobre la Festa Major que es va elaborar l’any  2000 
amb el suport del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona .

V. Que és voluntat d’ ambdós Ajuntaments l’establiment de vincles de cooperació que millorin el 
desenvolupament i la projecció en els seus municipis dels dos projectes esmentats en els apartats 
anteriors i, en conseqüència, 

ACORDEN

PRIMER. En l’organització de la 25a edició del Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials 
Ciutat de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona incorporarà a les Bases de la seva convocatòria el 
Premi Especial Festa Major de Granollers, Trofeu Blancs i Blaus.

SEGON. Que les característiques i la dotació econòmica del Premi Especial Festa Major de 
Granollers, Trofeu Blancs i Blaus seran complementaris als premis que l’organització del Concurs 
Internacional ha fixat per a les actuacions pirotècniques a la ciutat de Tarragona i només podran 
accedir-hi totes aquelles empreses amb seu a l’àmbit territorial de la península Ibèrica, les quals, amb 
la seva participació, acceptaran sense restriccions els drets i obligacions que se’n derivin de la 
convocatòria.

TERCER. El mereixement del premi serà per a l’empresa pirotècnica d’àmbit peninsular que millor es 
classifiqui en la 25 edició del Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona 
i consistirà en l’atorgament del Trofeu Blancs i Blaus i la contractació de l’espectacle públic de focs 
artificials i de les tronades durant la Festa Major de la ciutat de Granollers que es celebrarà el mes 
d’agost de 2015.

QUART.- L’Ajuntament de Granollers fixa la dotació econòmica de la contractació esmentada en 
l’apartat anterior pel Premi Especial Festa Major de Granollers en la quantitat de 17.999 euros, 15.000 
€ per al castell de focs artificials i  2.999 €, pel que fa a les tronades festives.

CINQUÈ. El disseny artístic i les condicions tècniques de l’espectacle pirotècnic a disparar el mes 
d’agost de 2015 al recinte firal, caldrà reflectir-les contractualment entre el Servei de Cultura de 
l’Ajuntament de Granollers i l’empresa adjudicatària dins el mes de juliol de 2015. En tot cas, 
l’espectacle esmentat no podrà tenir una durada inferior als 15 minuts.

SISÈ. L’ Ajuntament de Granollers estarà representat en la comissió tècnica que supervisarà les 
condicions tècniques de les quatre propostes que enguany participen en el 25è Concurs Internacional 
de Castells de Focs Artificials Ciutat de Tarragona així com en el jurat que en decidirà l’empresa 
guanyadora.

SETÈ. L’Ajuntament de Granollers estarà present mitjançant representació institucional en l’acte de 
lliurament dels premis del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona que tindrà lloc 
en aquella ciutat el dia 5 de juliol de 2015 i lliurarà el Trofeu Blancs i Blaus a l’empresa pirotècnica 
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d’àmbit peninsular que hagi obtingut la millor classificació en l’ esmentat Concurs .

VUITÈ. L’Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de Tarragona podran crear una comissió tècnica de 
coordinació amb l’objectiu de cooperar en la millora dels aspectes que pugin afectar el bon 
desenvolupament d’ambdós projectes.

NOVÈ.  El termini de vigència d’aquest conveni serà d’un any.
I perquè així consti, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalades en l’encapçalament d’aquest conveni  ".

SEGON.- Destinar a la contractació de l’empresa d’àmbit peninsular que obtingui la millor classificació 
en la 25a. edició del Concurs Internacional de Castells de Focs Artificials “Ciutat de Tarragona” a 
criteri del jurat que farà públic el veredicte el dia 4 de juliol de 2015, la quantitat de 17.999 euros, IVA  
no inclòs, que serà imputat a la partida H431/33810/22609 .

TERCER.-  Designar al senyor Francesc Cruz i Corral com a representant de l’Ajuntament de 
Granollers en el jurat que dictaminarà l’empresa guanyadora de la 25a. edició del Concurs 
Internacional de Castells de Focs Artificials “Ciutat de Tarragona” .

QUART.- Facultar a la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Granollers, a la signatura del conveni 
de col·laboració esmentat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
40404040).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA D''''UN NOUUN NOUUN NOUUN NOU    
PRODUCTE DE DIFUSIÓ DE LA FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUSPRODUCTE DE DIFUSIÓ DE LA FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUSPRODUCTE DE DIFUSIÓ DE LA FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUSPRODUCTE DE DIFUSIÓ DE LA FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS ,,,,    CERVESSA ARTESANACERVESSA ARTESANACERVESSA ARTESANACERVESSA ARTESANA ....

1. El Servei de Cultura ha encarregat la realització de cervesa artesana de la Festa Major, a la 
senyora Norma Hernández Sánchez, per crear un nou producte de difusió de la Festa Major de Blancs 
i Blaus.

Descripció del productes: cervesa elaborada artesanalment que es presenta en els següents formats:

- en ampolla de 33 cl, tapada amb xapa blanca (400) i  blava (400) i etiquetada amb imatge de de la 
Festa Major blanca i blava respectivament. I empacatada en un paquet de cartro específic (packaging)

- en ampolla de 75 cl, amb tap mecanitzat i etiqueta amb la imatge de la Festa Major. Quantitat 320 
ampolles. 

2. El cost total de la realització dels productes que inclou la realització de la cervesa (elaboració, 
embotallament i etiquetatge) confecció del packaging i posterior muntatge, ha suposat un cost de 
2.991,74 € més 628,26 € del 21% IVA deduïble, amb un cost total de 3.620,00 euros.

3. El preu del pack de 2 ampolles de 33 cl (blanca i blava) és 5,1 € i de l'ampolla de 75 cl és de 4,61 €; 
i és fixa el preu de venda al públic en 6,00 € amb IVA inclòs dels dos productes, el  pack de 2 
ampolles de 33 cl  i de l'ampolla de 75 cl. Les ampolles de 33 cl es vendran en el pack de 2 ampolles 
(1 amb etiqueta blanca i 1 amb etiqueta blava), no es permetrà la venda de forma individual.

5. Detall dels proveïdors:

CONCEPTE PROVEÏDOR Sense IVA Amb 21% IVATOTAL
816 ampolles mitjana 33cl Norma Hernández Sánchez 1.035,60 € 274,18 € 1.579,78 €
324 ampolles grans 75 cl Norma Hernández Sánchez 1.150,20 € 241,54 € 1,391,74 €
1300 etiquetes José Luis Martín Martínez  340,90 € 71,59 € 412,49 €
400 packs packaging Selfpackaging.es 195,04 € 40,95 € 235,99 €
TOTAL 3.620,00 €
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En data 16 de juny de 2015 la cap del Servei de Salut Pública, ha emes un informe favorable a la 
venda de la cervesa artesana a la botiga de Festa Major.

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGON. Fixar l’import de venda d’aquests articles  en les quantitats de:

- Sis euros (6,00 € ), amb el 21% IVA inclòs, per el pack de 2 ampolles de 33cl,
- Sis euros (6,00 €), amb 21% IVA inclòs, per l'ampolla de 75 cl.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
41414141).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ANUL·LAR PARCIALMENT LDICTAMEN RELATIU A ANUL·LAR PARCIALMENT LDICTAMEN RELATIU A ANUL·LAR PARCIALMENT LDICTAMEN RELATIU A ANUL·LAR PARCIALMENT L''''OPERACIÓ PRESSUPOSTARIA AOPERACIÓ PRESSUPOSTARIA AOPERACIÓ PRESSUPOSTARIA AOPERACIÓ PRESSUPOSTARIA A    
12015000001828120150000018281201500000182812015000001828 ,,,,    QUE ES VA APROVAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAQUE ES VA APROVAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAQUE ES VA APROVAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAQUE ES VA APROVAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA    17171717    DEDEDEDE    
FEBRER DEFEBRER DEFEBRER DEFEBRER DE    2015201520152015    I QUE VA SERVIR PER APROVAR LES BASES PARTICULARS II QUE VA SERVIR PER APROVAR LES BASES PARTICULARS II QUE VA SERVIR PER APROVAR LES BASES PARTICULARS II QUE VA SERVIR PER APROVAR LES BASES PARTICULARS I    
ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE CULTURA PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE CULTURA PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE CULTURA PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE CULTURA PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE    
SUBVENCIONS I AJUTS MUNICIPALS PER A LES ENTITATSSUBVENCIONS I AJUTS MUNICIPALS PER A LES ENTITATSSUBVENCIONS I AJUTS MUNICIPALS PER A LES ENTITATSSUBVENCIONS I AJUTS MUNICIPALS PER A LES ENTITATS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Dins de les competències del Servei de Cultura municipal està la de atorgar subvencions a les entitats 
culturals.

Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2016, va aprovar les bases particulars i 
específiques del servei de cultura per a l'exercici 2015, amb una dotació economica de 8.000,00 
euros, operació comptable A2015000001828.

Atès el punt 6 de les bases esmentades: "La dotació és de 8.800 euros, prevista a l'aplicació 
pressupostària H431/33430/48300, subvencions a E.S.F.L. Culturals, del pressupost de l'Ajuntament 
de Granollers, per a l'any 2015. 

Donat que l'òrgan avaluador, reunit en data 30 d'abril de 2015, va acordar atorgar subvencions als 
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projectes d'activitats de les entitats culturals de l 'exercici 2015, per un import total de 7.011,00 euros.

Donat que el servei de Cultura no té previst atorgar més subvencions duran l 'exercici 2015.

Vist l'informe emes per la responsable del Servei de Cultura.

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. Anul·lar parcialment l'operació pressupostaria A 12015000001828, que es va aprovar a la 
Junta de Govern Local del dia 17 de febrer de 2015,  i que va servir per aprovar les Bases particulars i 
específiques del Serveis de Cultura per a la sol·licitud i concessió de subvencions i ajuts municipals 
per a les entitats, per a l'any 2015, ja que s'han atorgat de forma total els ajuts a les entitats culturals 
per un import de 7.011,00 euros.

SEGON. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica.  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
42424242).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DEL    
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB DIABLES DE GRANOLLERS DURANT LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB DIABLES DE GRANOLLERS DURANT LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB DIABLES DE GRANOLLERS DURANT LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB DIABLES DE GRANOLLERS DURANT L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
Diables de Granollers, per un import de 10.200,00 € destinada a l'organització d'activitats durant l'any 
2015.

En data 29 de maig de 2015 amb número de registre d’entrada 2015012246 el senyor Miquel Sánchez 
Delgado, de Diables de Granollers presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament de la 
subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Sol·licitud per a la subvenció  
- Fotocòpia del NIF de l'entitat o societat. 
- Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI . 
- Projecte de l'actuació a subvencionar. 
- Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos 
previstos. 
- Declaració de les subvencions obtingudes per la mateixa finalitat i compromís de comunicar a 
l'Ajuntament les que s'obtinguin en un futur, si s'escau.
-Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits . 
-Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la 
subvenció. 
-Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social
- Proposta de programació i pressupost d'activitats 2015.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

a) Les previstes nominativament en els Presssupostos generals de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa reguladora 
d’aquestes subvencions: Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, el dia 
28 de febrer de 2006, i modificada en virtut de l'acord Plenari de data 26 d'octubre de 2010.

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

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència competitiva ni 
la publicitat, en els casos següents: 
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Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l’Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l‘Ajuntament.

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar l’atorgament d’una subvenció a Diables de Granollers, amb NIF V-59308601, per 
un import de 10.200,00 € destinada a la realització de les organització d'activitats durant l'any 2015 
amb un pressupost de despesa de 11.300,00 €, el que representa un finançament del 93,26 % del cost 
de l’activitat. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 10.200,00€ amb càrrec 
a la partida 15/H431/33430/ 48315 del vigent Pressupost. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Diables de Granollers que regula 
l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació : 

                                                                                         REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número P-0809500-B, facultat per acord de la 
Junta de Govern Local de data ............... per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la 
secretària general accidental, senyora Àngels Badia, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, PERE GUIRADO BOIX amb DNI núm. 47812735-J, de Diables de Granollers, que actua 
en representació d’aquesta entitat amb NIF V-59308601 facultat pels  estatuts que regeixen l’entitat 
per a la formalització d’aquest acte.
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Es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar el present conveni de col·laboració en 
les qualitats en què actuen, i

MANIFESTEN

Primer. Que l'entitat Diables de Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat del 
municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus cultural  a 
Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme les 
activitats del 30

è
 aniversari Diables de Granollers presentada al registre general de l’Ajuntament de 

Granollers en data 29 de maig de 2015 amb una despesa prevista per a l’exercici 2015 de 11.300,00 
€. 

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

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

PACTENPACTENPACTENPACTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer ....        Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en activitats del 30
è
 aniversari de Diables de Granollers  

presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data de 29 maig de 2015.

Aquesta activitat es durà a terme durant l'any 2015.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 11.300,00 € corresponents:

30
è
 aniversari Diables de Granollers

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Compra materials: 7.700,00 €Quotes socis/es: 1000,00 €
Catxets: Subvencions públiques:
Producció (lloguers de 
material tècnic...)

600,00 €Subvenció Ajuntament: 10.300,00 €

Personal: Venda materials:
Publicitat: 2.000,00 €Publicitat i patrocinis:
Altres: 1.000.00 €Altres:

TOTALTOTALTOTALTOTAL 11111111....300300300300,,,,00000000    €€€€ TOTALTOTALTOTALTOTAL 11111111....300300300300,,,,00000000    €€€€

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l 'acabament del 
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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 subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del Projecte és de 
10.200,00 €, el que representa un finançament de 90,26 % del cost de l’activitat.

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Obligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiària

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SisèSisèSisèSisè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció

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

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

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

SetèSetèSetèSetè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció

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

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

- Comptes de l'activitat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers en l'exercici 2015.

- Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les 
despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l'activitat subvencionada.

- Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació 
de l’import i procedència.

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

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

VuitèVuitèVuitèVuitè....        Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     

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

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

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

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

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

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la 
renúncia està degudament justificada.

DesèDesèDesèDesè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    

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

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

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

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

DotzèDotzèDotzèDotzè....    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicable ....    

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat beneficiaria i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
43434343).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ASSOCIACIÓ CULTURAL LASSOCIACIÓ CULTURAL LASSOCIACIÓ CULTURAL LASSOCIACIÓ CULTURAL L ''''ART DEL BONSAI DE LART DEL BONSAI DE LART DEL BONSAI DE LART DEL BONSAI DE L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 29 de juliol de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
van atorgar la subvenció a l'entitat Associació cultural l 'Art del Bonsai de Granollers:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Associació cultural l?Art del Bonsai 
de Granollers

G62803945 Taller Internacional de 
Bonsai.

1.000,00 € 500,00 €

L'article 18 de les bases 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 la data de 14 de maig de 2015 i amb el número de registre d'entrada 2015011329 l'entitat Associació 
cultural L'Art del Bonsai de Granollers ha presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 16 de juny per la responsable del Servei de Cultura, que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a les bases de la convocatòria .

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 2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 
2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, del 15 de gener de 2013 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 ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació  de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 29 de juliol de 2014 en el marc de la convocatòria del servei de Cultura per a la concessió de 
subvencions per a projectes culturals per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

%%%%    
subvencisubvencisubvencisubvenci

onatonatonatonat
14/05/15/
201501032
9

Associació cultural 
L'Art del Bonsai de 
Granollers

G62803945 Taller 
Internacional de 
Bonsai.

1.000,00 € 500,00 € 1.300,00 38,46%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-        Notificar aquest acord a l' Associació cultural l 'Art del Bonsai de Granollers i a intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

 
44444444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACOLLIRPROPOSTA RELATIVA A ACOLLIRPROPOSTA RELATIVA A ACOLLIRPROPOSTA RELATIVA A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA DSE A LA CONVOCATÒRIA DSE A LA CONVOCATÒRIA DSE A LA CONVOCATÒRIA D''''AJUTS PER FOMENTARAJUTS PER FOMENTARAJUTS PER FOMENTARAJUTS PER FOMENTAR    
LA IDENTIFICACIÓLA IDENTIFICACIÓLA IDENTIFICACIÓLA IDENTIFICACIÓ,,,,    ESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIAESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIAESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIAESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA    
CORRESPONENTS ACORRESPONENTS ACORRESPONENTS ACORRESPONENTS A    2015201520152015    DEL DEPARTAMENT DDEL DEPARTAMENT DDEL DEPARTAMENT DDEL DEPARTAMENT D''''AGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURA ,,,,    RAMADERIARAMADERIARAMADERIARAMADERIA,,,,    PESCAPESCAPESCAPESCA,,,,    
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITAT APROVADA EN LALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITAT APROVADA EN LALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITAT APROVADA EN LALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITAT APROVADA EN L ''''ORDRE AAMORDRE AAMORDRE AAMORDRE AAM////166166166166////2015201520152015,,,,    
DEDEDEDE    28282828    DE MAIGDE MAIGDE MAIGDE MAIG

1. Mitjançant l'Ordre AAM/166/2015, de 28 de maig, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la convocatòria i les bases 
reguladores d'ajuts destinats a ens locals i protectores d'animals per a fomentar la identificació, 
esterilització i adopció dels animals de companyia corresponents a l'any 2015, publicat al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya del dia 8 de juny de 2015.

D'acord amb aquesta convocatòria, les actuacions subvencionables s'han d'haver realitzat, a càrrec 
dels pressupostos de l'entitat per a l'exercici 2014, en el període comprès entre el dia 1 de gener i el 
31 de desembre de 2014 (ambdós inclosos).

La base 4.1 assenyala que es pot demanar ajut per les següents actuacions:

Actuacions d'identificació i esterilitzacions d 'animals de companyia acollits en refugi.a.
Actuacions de control de colònies de gats de carrer, el qual comprèn les castracions b.
practicades als gats de carrer.
Creació i adaptació d'una pagina web per fomentar l'adopció d'animals de companyia.c.
Actuacions d'identificació i esterilitzacions d'animals de companyia en campanyes de d.
sensibilització. 

2. Les bases reguladores inclouen un sistema d'atorgament i pagament simultani que comporta que 
amb la sol·licitud s'ha de presentar la justificació de la despesa.

El termini de presentació de sol·licituds és del  9 de juny al 8 de juliol de 2015, ambdós inclosos.

3. D'acord amb el capítol II del títol II del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals, correspon als ens locals recollir , controlar, fer-se càrrec 
dels animals abandonats i perduts i disposar de centres de recollida per a aquests animals. Els ens 
locals poden concentrar l'execució d'aquests serveis amb entitats externes, preferentment 
associacions de protecció i defensa dels animals .

En aquest sentit, per resolució d'alcaldia núm. 102/2014, de 3 de febrer, es va aprovar un conveni 
entre l'Ajuntament de Granollers i l'Associació Protectora d'animals de Granollers, per tal de concretar 
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la concessió a favor de l'APAG d'una llicència d'ús privatiu de les edificacions i instal·lacions que 
componen el Centre d'Acollida d'Animals de Granollers per a la prestació del servei públic de recollida 
i acollida d'animals pels anys 2014-2015. El punt 5è dels pactes establerts recull com a una obligació 
de l'APAG destinar “els espais cedits per l 'Ajuntament a la realització de l'activitat de recollida, acollida 
i adopció d'animals abandonats del municipi, la promoció de la tinença responsable d'animals, així 
com l'impuls de programes de promoció del voluntariat a la ciutat de Granollers”. No s'hi inclou, però, 
les actuacions en colònies urbanes de gats.

4. L'Ajuntament utilitza el sistema informàtic de gestió única del Registre d'Animals de Companyia 
(ANICOM) per a la realització del cens municipal d'animals de companyia, per la qual cosa es dóna 
compliment al que es disposa a l'article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008.

5. En l'any 2014 el Servei de Salut Pública i Consum va realitzar la captura i posterior castració de 
gats de diferents colònies urbanes. Per altra banda, l'Associació Protectora d'Animals de Granollers 
(APAG) es va encarregar de les actuacions clíniques i va facturar el seu cost .

En total, dins aquest període l'APAG ha esterilitzat 42 gats (21 mascles, 21 femelles), per un import 
total de 2.940,00 €, exempts d'IVA, a raó de 70,00 € per castració amb independència del sexe de 
l'animal, a càrrec de l'aplicació de despesa H451/31120/22799 del pressupost de l'any 2014. Durant 
l'any 2015 s'ha fet efectiu el pagament de les factures presentades.

La base 4.2 assenyala que l'import màxim de l'ajut per a les actuacions de control de colònies de gats 
de carrer és de 80,00 € per cada castració de gata de carrer i de 40,00 € per cada castració de gat de 
carrer. 

6. Per això, és voluntat de l'Ajuntament de Granollers acollir-se a l'esmentada convocatòria i sol·licitar 
un ajut per actuacions de control de colònies de gats de carrer (base 4.1.2), d'acord amb el detall 
següent:

Descripció Unitat Pressupost total unitat Import sol·licitat

Castració gata de carrer 21 1.658,63 € 1.470,00 €
Castració gat de carrer 21 1.658,63 € 840,00 €

Total: 3.317,26 € 2.498,63 €

La despesa realitzada i comptabilitzada durant l'any 2014 atribuïble a aquesta actuació ha estat de 
2.940,00 € en concepte d'esterilització realitzades per l'APAG, i de 215,58 € en concepte de despeses 
de personal municipal, que fa un total de 3.317,26 €.   

7. L'informe tècnic emès al respecte, que s'annexa a l'expedient, informa favorablement a formalitzar 
la present sol·licitud per acollir -se a aquest ajut.

Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable

1. L'article 16 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, estableix que correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals 
abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans .

Alhora, aquest mateix precepte també contempla que, sens perjudici de la seva responsabilitat en el 
compliment de la normativa aplicable, els ajuntaments poden concertar l'execució d'aquests serveis 
amb entitats externes, preferentment associacions de protecció i defensa dels animals .

2. L'Ordre AAM/166/2015, de 28 de maig, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aproven la convocatòria i les 
bases reguladores dels ajuts per a fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de 
companyia corresponents a l'any 2015.

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 ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Acollir-se a la convocatòria d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels 
animals de companyia corresponents a 2015 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat aprovada en l'Ordre AAM/166/2015, de 28 de maig, i 
sol·licitar un ajut per 'actuacions de control de colònies de gats de carrer', conforme el detall següent:

Descripció Unitat Pressupost total unitat Import sol·licitat

Castració gata de carrer 21 1.658,63 € 1.658,63 € 
Castració gat de carrer 21 1.658,63 € 840,00 €

Total: 3.317,26 € 2.498,63 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Presentar juntament amb la sol·licitud la justificació de la despesa efectuada durant l'any 
2014 per l'actuació per la qual es sol·licita ajut, mitjançant el certificat justificatiu normalitzat establert, 
amb indicació que l'import de la despesa atribuïble a aquesta actuació ha estat de 2.940,00 € en 
concepte d'esterilitzacions realitzades per l 'APAG, i de 215,58 € en concepte de despeses de personal 
municipal, que fa un total de 3.317,26 €. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Acceptar els compromisos establerts a les bases reguladores dels ajuts .   

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Tramitar la present sol·licitud a través de l'extranet de les administracions catalanes (EACAT), 
abans del 8888    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2015201520152015, d'acord amb l'establert a les bases sisena i setena de les bases 
reguladores dels ajuts. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

45454545).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI DDEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI DDEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI DDEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI D''''ATENCIÓ PSICOTERAPEUTICA PER A INFANTS IATENCIÓ PSICOTERAPEUTICA PER A INFANTS IATENCIÓ PSICOTERAPEUTICA PER A INFANTS IATENCIÓ PSICOTERAPEUTICA PER A INFANTS I    
ADOLESCENTS ATESOS DES DE SERVEIS SOCIALS IADOLESCENTS ATESOS DES DE SERVEIS SOCIALS IADOLESCENTS ATESOS DES DE SERVEIS SOCIALS IADOLESCENTS ATESOS DES DE SERVEIS SOCIALS I////O CIRD DE LO CIRD DE LO CIRD DE LO CIRD DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 435/2015 de data 20 de maig de 2015, es va iniciar 
l'expedient licitatori , es va aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques particulars del contracte de serveis  per a la gestió de servei d'atenció 
psicoterapeutica per a infants i adolescents atesos des de Serveis Socials i /o CIRD de l'Ajuntament de 
Granollers per a l'any 2015 amb un import màxim de 21.500,00 euros, exempts d'IVA a adjudicar 
mitjançant procediment negociat sense publicitat amb uns preus unitaris màxim de licitació a 
continuació indicats:

Preu unitari màxim per  sessió de teràpia individual 50,00 euros, exempt d'IVA�

Preu unitari màxim per sessió grupal 14,00 euros, exempt d'IVA�

Amb data 29 de maig de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

- AESVO CIF: G61747812
- ESPAI COGNOOS,SCP CIF: J65978413
- SR.JAUME GUINOT DNI: 46649737X
- RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCIA EN RISC (REIR) CIF: G64615206
- SRA. BLANCA LASSIERRA TOLDRÀ DNI: 44985940X

La senyora BLANCA LASSIERRA  ha declinat la invitació a participar en aquesta licitació, mitjançant 
e-mail que consta en aquest expedient. La resta d'empreses   han presentat oferta, tot i que el Sr. 
Jaume Guinot  desprès del requeriment de documentació per esmenar la documentació administrativa 
del sobre num. 1, ha decidit no esmenar-la i per tant, queda exclòs d'aquesta licitació.

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici 
de valor i la oferta econòmica i documentació avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el cap del 
Servei de Serveis Socials ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament 
més avantatjosa  , la presentada per l'empresa ESPAI COGNOOS, SCP  amb CIF J65978413  per un 
import màxim de  21.500,00 euros exempts d'IVA i uns preus unitaris a continuació indicats:
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Preu unitari  per  sessió de teràpia individual 35,00 euros, exempt d'IVA�

Preu unitari  per sessió grupal 10,00 euros, exempt d'IVA�

per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació de la gestió del servei d'atenció 
psicoterapeutica per a infants i adolescents atesos des de Serveis Socials i /o CIRD de l'Ajuntament de 
Granollers per al 2015, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     39393939    puntspuntspuntspunts))))

AAAA....1111    Proposta en relació als protocols d'atenció individual i grupal ( fins a 15 punts)
- Es valora la funcionalitat del circuit d'atenció individual i el coneixement dels serveis bàsics 

d'atenció primària i del centre d'atenció i recursos per a la dona ( fins a 5 punts)
- Es valora el disseny dels programes d'atenció individual i grupal amb especial interès per les 

propostes de sessions necessàries per avaluar, diagnosticar i fer tractament ( fins a 5 punts)
- Es valora la proposta de sessions grupals. Tipus de grups, temes a tractar i dinàmiques de 

funcionament ( fins a 5 punts)

Plica Empresa A1- Criteris amb judici de valor Puntuació
1 REIR-Recursos educatius 

per la infància en risc
A1.- Defineix de manera resumida el protocol d'intervenció 
individual ( 3 punts). Defineix de manera resumida el protocol 
d'intervenció grupal (3 punts) No presenta proposta de sessions 
grupals, ni tipus de grup, ni dinàmiques 6

2 ESPAI COGNOOS,SCP A1.- Segueix l'esquema marcat per l'Ajuntament. Presenta una 
proposta de circuit de derivació i atenció. Defineix l'atenció 
individual basada en la reeducació. Proposta de protocol per 
incompliment del servei (4,5 punts) Defineix l'atenció grupal de 
forma molt detallada com es realitzaria la intervenció (5 punts) 
Proposta concreta i estructurada amb exemples de sessions 
grupals (5 punts)

14,5

3 AESVO A1.- Descriu amb detall i de forma molt definida les fases de 
l'atenció individual amb un quadre esquemàtic de l'acció 
psicoterapèutica (5 punts). Descriu les condicions per a la 
realització d'una atenció grupal. Explicant la metodologia ( 3punts). 
Anomena la metodologia del treball grupal terapèutic de suport 
número de sessions i participants (4 punts) 12

AAAA....2222 Proposta en relació a l'espai, materials i la proposta d'horaris  ( fins a 9 punts)
- Es valora la disponibilitat d'espais que permetin l'atenció especialitzada d'infants i adolescents ( 

fins a 3 punts)
- Es valora la disponibilitat de materials que facilitin el diagnòstic i tractament d'infants i 

adolescents ( fins a 3 punts)
- Es valora la proposta d'horaris flexibles adaptats a les necessitats de les famílies derivades ( 

fins a 3 punts)

Plica Empresa A2 -Criteris amb judici de valor Puntuació
1 REIR-Recursos educatius 

per la infància en risc
A2.- Disposa d'instal.lacions adequades sala de tallers i/o grup, 
despatx d'entrevistes (2,5 punts) No especifica materials que 
facilitin el diagnòstic ni per el tractament (0 punts) Horaris 
totalment flexibles ( matins, tardes, i caps de setmana) ( 3 punts) 5,5

2 ESPAI COGNOOS,SCP A2.-Descriu i mostra d'espais amplis i adequats 2 sales de grup i/o 
tallers 4 despatxos d'atenció ( 3 punts). Disposa de materials 
adequats a diferents edats i d'eines projectives ( 3 punts). Horari 
flexible que inclou matins i tardes ( 2,5 punts) 8,5

3 AESVO A2.- Descriu 4 espais per a la realització de les teràpies sala 
d'espera, sala de joc, sala de grup, dues sales d'entrevistes ( 3 
punts). Descriu materials per a facilitar el diagnòstic test i 
qüestionaris, joguines, ninots capsa de sorra, contes...(2,5 
punts).Horari flexible que inclou matins i tardes (2,5 punts) 8

AAAA....3333    Propostes en relació a l'accessibilitat i facilitat de coordinació amb els serveis derivadors, el 
traspàs d'informació i l'avaluació de les accions realitzades  ( fins a 15 punts)

- Es valora la proposta que faciliti i agilitzi la comunicació entre els tècnics i els professionals que 
realitzaran l'atenció psicològica ( fins a 5 punts)



1390

- Es valora la proposta de plantilles i models de documentació que faciliti la derivació i el traspàs 
d'informació entre professionals ( fins a 5 punts)

- Es valora la proposta del sistema avaluatiu de les accions realitzades  ( fins a 5 punts)

Plica Empresa A3 -Criteris amb judici de valor Puntuació
1 REIR-Recursos educatius 

per la infància en risc
A3.- Estableix coordinació amb els professionals de serveis socials 
d'atenció primària ( 4 punts). Facilita plantilles i models de 
documentació ( 5 punts). Fa una proposta avaluativa concreta ( 4 
punts) 13

2 ESPAI COGNOOS,SCP A3.- Estableix coordinació amb els professionals de serveis socials 
d'atenció primària, cird i serveis externs ( 5 punts). Facilita 
plantilles i models de documentació ( 5 punts). Fa una proposta 
avaluativa concreta (4 punts) 14

3 AESVO A3.- Estableix coordinació amb els professionals de serveis socials 
d'atenció primària, cird i serveis externs ( 5 punts) Facilita plantilles 
i models de documentació ( 5 punts). Fa una proposta avaluativa 
concreta i de tancament del cas ( 5 punts) 15

BBBB))))    Criteris avaluables mitjançant fórmula matemàticaCriteris avaluables mitjançant fórmula matemàticaCriteris avaluables mitjançant fórmula matemàticaCriteris avaluables mitjançant fórmula matemàtica .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     61616161    puntspuntspuntspunts))))

BBBB....1111    Oferta econòmica ( fins a 51 punts)
B1.1- Oferta preu unitari per sessió de teràpia individual  ( fins a 41 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica establerta en el Plec de 
clàusules administratives particulars :

B1.1 = 51 x (Preu unitari sessió teràpia individual amb més baixa  /Preu unitari sessió teràpia individual 
a valorar)

Plica Empresa B1.1 Oferta preu unitari sessió teràpia 
individual

Puntuació

1 REIR-Recursos educatius per la 
infància en risc

32,00 € 41

2 ESPAI COGNOOS,SCP 35,00 € 37,31
3 AESVO 45,00 € 29,11

B.1.2 Oferta preu unitari per sessió grupal ( fins a 10 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica establerta en el Plec de 
clàusules administratives particulars :
B1.2 = 10 x (Preu unitari sessió grupal amb més baixa / Preu unitari sessió grupal a valorar)

Plica Empresa B1.2 Oferta preu unitari sessió teràpia  
grupal

Puntuació

1 REIR-Recursos educatius per la 
infància en risc

10,50 € 9,5

2 ESPAI COGNOOS,SCP 10,00 € 10
3 AESVO 13,50 € 7,40

BBBB....2222  Acreditació de formació específica de les persones encarregades de dur a terme el projecte en 
els següents àmbits de coneixement ( fins a 10 punts)
La valoració d'aquest apartat s'ha fet tenint en compte els títols acreditats on hi constaven el núm. 
d'hores de formació. I atès que les pliques presentades proposen equips amb número de 
professionals diferents, s'ha optat per sumar els mèrits de formació de tot l'equip i dividir-lo pels 
membres de l'equip.

B2.1 Formació especialitzada en atenció psicològica a infants i adolescents  ( fins a 5 punts)
-Màster o Post-Grau:  fins a 2 punts (1 punt per màster o post-grau)
-Cursos de més de 40 hores:  fins a 1,5 punts (0,3 punts per cada curs)
-Cursos de 24 a 40 hores:  fins a 1 punt  (0,2 punts per cada curs)
-Cursos de 12 a 24 hores:  fins a 0,5 punts (0,1 punts per cada curs)
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Plica Empresa Identificació persona que acredita formació, tipus de 
curs

Puntuació

1 REIR-Recursos educatius 
per la infància en risc

No acredita la formació 0

2 ESPAI COGNOOS,SCP MPC:  Màster i Post-grau (2 punts)
           Cursos de 24 a 40 hores (0,2 punts)
           Cursos de 12 a 24 hores (0,5 punts)
SGL:   Màster i Post-grau ( 2 punts)
           Cursos de 24 a 40 hores (0,2 punts)
           Cursos de 12 a 24 hores (0,2 punts)
NFR:   Màster i Post-grau ( 1 punt)
            Cursos de 12 a 24 hores ( 0,3 punts)
MCML: Màster i Post-grau (1 punt)
            Cursos de + 40 h (0,9 punts)
            Cursos de 12 a 24 hores (0,5 punts)
LVP:    Màster i post-grau (2 punts)
            Cursos de + 40 hores ( 0,6 punts)
            Cursos de 24 a 40 hores (0,6 punts)
            Cursos de 12 a 24 hores (0,4 punts)

   

1,9
3 AESVO SAJ : Màster ( 1 punt)

La resta de la formació no està acreditada
0,5

B2.2 Formació especialitzada en atenció a la violència de gènere i especialment en l'efecte d'aquesta 
sobre els menor ( fins a 5 punts)
-Màster o Post-Grau:  fins a 2 punts (1 punt per màster o post-grau)
-Cursos de més de 40 hores:  fins a 1,5 punts (0,3 punts per cada curs)
-Cursos de 24 a 40 hores:  fins a 1 punt  (0,2 punts per cada curs)
-Cursos de 12 a 24 hores:  fins a 0,5 punts (0,1 punts per cada curs)

Plica Empresa Identificació persona que acredita formació, tipus de 
curs

Puntuació

1 REIR-Recursos educatius 
per la infància en risc

No acredita la formació 0

2 ESPAI COGNOOS,SCP MPC: Cursos de + 40 hores (0,3 punts)
          Cursos de 12 a 24 hores (0,1 punt)

0,08

3 AESVO No acredita la formació 0

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

A.- AMB JUDICI DE VALOR  B.- AMB FORMULA MATEMÀTICAPlicaEMPRESA
A1 A2 A3 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2

TOTAL

1 REIR-Recursos 
educatius per la 
infància en risc

6 5,5 13 41 9,5 0 0 75

2 ESPAI 
COGNOOS,SCP

14,5 8,5 14 37,31 10 1,9 0,08 86868686,,,,29292929

3 AESVO 12 8 15 29,11 7,40 0,5 0 72,01

En data 19 de juny de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa  ESPAI COGNOOS,SCP amb 
CIF J65978413 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 1 de juliol de 2015, l'empresa ESPAI COGNOOS,SCP   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 de data 18 de juny de 2015,  es proposa l'adjudicació del contracte de 
serveis  per a la prestació de la gestió del servei d'atenció psicoterapeutica per a infants i adolescents 
atesos des de Serveis Socials i/o CIRD de l'Ajuntament de Granollers per al 2015 a l'empresa ESPAI 
COGNOOS, SCP amb CIF J65978413  per un import  màxim de 21.500,00 euros exempts d'IVA i els 
següents preus unitaris:
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Preu unitari  per  sessió de teràpia individual 35,00 euros, exempt d'IVA�

Preu unitari  per sessió grupal 10,00 euros, exempt 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.... Excloure la proposta presentada pel senyor JAUME GUINOT ZAMORANO en el 
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  de serveis per a la gestió del servei 
d'atenció psicoterapeutica per a infants i adolescents atesos des de Serveis Social i/o CIRD de 
l'Ajuntament de Granollers per no haver presentat la documentació  administrativa conforme la 
clàusula III.3.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte i no haver 
l'esmena requerida al respecte, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa ESPAI COGNOOSESPAI COGNOOSESPAI COGNOOSESPAI COGNOOS,,,,    SCPSCPSCPSCP amb CIF JCIF JCIF JCIF J65978413659784136597841365978413, el contracte de 
serveis per a la prestació de la gestió del servei d'atenció psicoterapeutica per a infants i adolescents 
atesos des de Serveis Socials i/o CIRD de l'Ajuntament de Granollers per al 2015 per un import màxim   
de 21.500,00 euros exempts d'IVA i els següents preus unitaris:

Preu unitari  per  sessió de teràpia individual 35,00 euros, exempt d'IVA�

Preu unitari  per sessió grupal 10,00 euros, exempt d'IVA�

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 H461.23115.22799 de l'exercici  2015.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    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.3 apartat 
g)

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    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 i confeccionar el  
document comptable AD  per l'import indicat en el punt segon d'aquest acord a favor  de l'empresa 
adjudicataria.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar  a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 8 de setembre de 2015 per les dependències del 
Servei  de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

46464646).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL AL    
BANC DBANC DBANC DBANC D''''AJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUES,,,,    QUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A L''''AUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONAL    
SÍRIUSSÍRIUSSÍRIUSSÍRIUS

Les persones relacionades en la taula següent ens han ofert donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de 
Granollers, per tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l 'Autonomia Personal SÍRIUS, 
el material següent:

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
11/06/2015 13324 Àngels Homs Serrano 77297916E 2 llits articulats, 2 matalassos, 2 

jocs de llençols
15/06/2015 13553 Marisa Martin Curto 14394579Y 1 cadira WC

Es tracten d'uns oferiments de donacions pures i simples, i atès que l'acceptació de les donacions no 
comporta l'assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen i no són sotmeses a cap condició, es 
considera d'interès per a l'Ajuntament de Granollers.

Aquest material és de gran utilitat per al Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, per tal 
que es pugui realitzar el préstec del mateix a persones que ho necessitin . 

Vist els informes favorables emesos pel tècnic referent de Serveis Socials .

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

Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei I.
municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 29 i 32 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, Decret 336/1988, de 17 d'octubre.II.
Articles  618 i següents del Codi Civil.III.

Per delegació del Ple de data 5 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local és competent per dictar 
aquest acord. 

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----    Acceptar les donacions pures i simples, de caràcter irrevocable, i d'acord amb els oferiments 
efectuats segons la taula següent: 

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
11/06/2015 13324 Àngels Homs Serrano 77297916E 2 llits articulats, 2 matalassos, 2 

jocs de llençols
15/06/2015 13553 Marisa Martin Curto 14394579Y 1 cadira WC

SegonSegonSegonSegon.- Dipositar el material objecte de donació a les instal·lacions del Centre per a l'Autonomia 
Personal SÍRIUS, per tal que aquest Servei en pugui fer ús mitjançant el préstec a particulars. Aquest 
material passarà a formar part del Banc d'Ajudes Tècniques que gestiona l'esmentat servei.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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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 quaranta cinc 
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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