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ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
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

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

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 ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SUBMINISTRAMENTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SUBMINISTRAMENTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SUBMINISTRAMENTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL 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 PUBLICITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT ISENSE PUBLICITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT ISENSE PUBLICITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT ISENSE PUBLICITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del 7 de juliol de 2015,va aprovar Iniciar l'expedient licitatori per a la 
contractació del subministrament de planxes digitals  a la Impremta Municipal, declarar la seva 
plurianualitat, autoritzar la despesa i 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, per un període de 24 mesos  
amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos 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 €

Amb data 9 de juliol de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

Pere Cabot Barbany NIF 035049764H
Fotomecànica Preimpressió Granollers - Juan Rueda Galera NIF 52146278B
Salvagràfics CIF

L'empresa Salvagràfics mitjançant correu electrònic declina la invitació. Les altres dues empreses han 
presentat oferta i han estat acceptades

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant 
fórmula matemàtica, el responsable de la impremta municipal d'aquest Ajuntament  ha emès l'informe 
tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per l'empresa 
Juan Rueda Galera amb NIF.52146278-B d'acord amb la valoració següent:

D'acord amb el criteri establert a la clàusula III.4 es valorarà la millor oferta del preu unitari de planxes 
digitals fins a un màxim de 60 punts, i s'aplicarà la fórmula següent:

% de baixa  dels preus unitaris l 'empresa a valorar
a = 60 x   --------------------------------------------------------------------------

% de baixa màxima dels preus unitaris

La proposta econòmica que presenten és la següent :

    EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Oferta econòmicaOferta econòmicaOferta econòmicaOferta econòmica BaixaBaixaBaixaBaixa    %%%%

Joan Rueda 13,22 € 20%

Pere Cabot 15,00 € 9,26%

Les característiques tècniques ofertades s’ajusten a la demanda. Atès que el criteri de valoració es va fixar 
exclusivament en el preu i el preu màxim per planxa es va establir en 16,53€ + IVA,. La puntuació obtinguda 
és la següent:

    EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa PuntsPuntsPuntsPunts
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Joan Rueda 100

Pere Cabot 46,3

En data 17 de juliol de 2015 s'ha requerit a l'empresa Juan Rueda Galera amb NIF.52146278-B a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El 22 de juliol Juan Rueda Galera amb NIF.52146278-B 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 les  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de subministrament de planxes 
digitals  a la Impremta Municipal de Granollers per a un període de 2 anys, més la possibilitat de 
pròrroga per 12 mesos més, a l'empresa Juan Rueda Galera amb NIF.52146278-B per 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 executiu, a aplicar al codi pressupostari  
H121.92052.22199  i amb el preu unitari de 16 € (13,22 € més 2,78 € en concepte del 21% d'IVA) que 
representa una baixa del 20% respecte al preu de licitació.

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

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

- Article 178.1 del RDL 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 RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a la 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 Juan Rueda Galera amb NIF.52146278-B el contracte pluriannual del 
subministrament de planxes digitals  a la Impremta Municipal de Granollers per a un període de 2 
anys, des de la formalització del contracte i amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, amb el preu unitari de 16 € (13,22 € més 
2,78 € en concepte del 21% d'IVA) que representa una baixa del 20% respecte al preu unitari de 
licitació, i per 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 €

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 de notificació, previ al pagament de la corresponent taxa (86,70€)   
de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula X.2 apartat g/

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes 
de l'Ajuntament de Granollers.
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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 servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que es confeccionin 
nous documents comptables de disposició de la despesa d'acord amb els imports i anualitats indicats 
en el PRIMER punt d'aquest acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1, a partir de dos mesos de la data de notificació de l'acord 
d'adjudicació,  per les dependències del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, 
prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ADSCRIPCIÓ A LADSCRIPCIÓ A LADSCRIPCIÓ A LADSCRIPCIÓ A L''''EMPRESA MUNICIPAL GRANOLLERSEMPRESA MUNICIPAL GRANOLLERSEMPRESA MUNICIPAL GRANOLLERSEMPRESA MUNICIPAL GRANOLLERS    
AUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL,,,,    DE LES INVERSIONS REALITZADES ER LDE LES INVERSIONS REALITZADES ER LDE LES INVERSIONS REALITZADES ER LDE LES INVERSIONS REALITZADES ER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    
DURANT LDURANT LDURANT LDURANT L''''ANYANYANYANY    2014201420142014,,,,    EN ELS EQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT ADSCRITS A GRANOLLERSEN ELS EQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT ADSCRITS A GRANOLLERSEN ELS EQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT ADSCRITS A GRANOLLERSEN ELS EQUIPAMENTS DE ROCA UMBERT ADSCRITS A GRANOLLERS    
AUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL

En data 30 d'abril de 2013, mitjançant acord plenari de la corporació, es va aprovar l'adscripció de part 
dels equipaments culturals ubicats a Roca Umbert, i del seu mobiliari, a la societat municipal 
Granollers Audiovisual, SL, descrits en el mateix acord, i que seran gestionats d'acord amb les 
estipulacions dels seus estatuts reguladors, per a donar compliment als seus fins, amb efectes a partir 
del dia 1 de juny de 2013, per un valor total de 5.626.856,98 euros.

Per altra banda, també mitjançant acord plenari de la corporació de dia 25 de juny de 2013, es va 
aprovar l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, a la 
societat municipal Granollers Audiovisual, SL, dels béns adscrits que es detallen en el mateix acord 
plenari.

L'acord setè de l'acord plenari anterior diu el següent: "Establir que l’Ajuntament realitzarà directament 
les inversions dels equipaments adscrits a l’empresa municipal Granollers Audiovisual, SL, dins del 
complex Roca Umbert, en la forma i circumstàncies que es prevegin o planifiquin en l’execució 
pressupostària, sense necessitat de més tràmit que la gestió de la despesa corresponent, en tot cas 
configurada com a inversió al capítol sisè del pressupost municipal ". 

Vist l'informe emès el dia 24 de desembre de 2014 pel Cap de l'Àrea de Territori i Ciutat, sobre la 
valoració de les inversions efectuades a Roca Umbert durant l'any 2014, amb càrrec al pressupost 
municipal, per a la seva adscripció a Granollers Audiovisual, SL, per un import total de 237.927,86 
euros, adjuntant la documentació i factures acreditatives d'aquesta inversió.

Vist l'informe emès el dia 7 de juliol de 2015 per l'Interventor general, en el que conclou que les
inversions realitzades directament per l’Ajuntament durant l’exercici 2014 en els 
equipaments de Roca Umbert-Fabrica de les Arts que es proposen adscriure a la societat 
Granollers Audiovisual S.L., consten anotades en la comptabilitat municipal pel valor net 
comptable (descomptada l’amortització) que es detalla a continuació:
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(*) import parcial de la factura total.

En el mateix informe de l'Interventor es diu que els efectes comptables de l’acord d’adscripció són els 
següents:
* En l’Ajuntament de Granollers.- Les operacions de cessió o adscripció no tenen incidència 
pressupostària i únicament es reflecteixen en la comptabilitat patrimonial tal com es recull en la regla 
24 de la Instrucció de comptabilitat, on es donarà de baixa el bé cedit o adscrit pel seu valor net 
comptable utilitzant com a contrapartida els comptes: 103 “Patrimoni rebut en cessió” o bé 107 “
Patrimoni entregat en adscripció”.
* En la societat municipal Granollers Audiovisual S.L..- La doctrina administrativa va abordar el 
tractament comptable de l’adscripció i cessió de béns de domini públic que suposin exclusivament el 
dret d’ús sobre el béns sense exigència de contraprestació, en diverses consultes publicades en el 
Butlletí Oficial de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (consulta 5 BOICAC 9, consulta 6 
BOICAC 77, consulta 11 BOICAC 75), on es conclou que al no haver-hi contraprestació en l’adscripció 
o cessió el tractament comptable de l’operació haurà de prendre com a referent la norma de registre i 
valoració 18ª.2  del PGC 2007(subvencions, donacions i llegats rebuts no reintegrables). D’acord amb 
el contingut d’aquesta norma l’entitat receptora de la cessió o adscripció haurà de comptabilitzar el 
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dret d’ús que rep com un actiu intangible pel seu valor raonable, registrant com a contrapartida en el 
passiu un ingrés imputat directament en el patrimoni net (subvenció de capital) . No obstant en funció 
de l’especial naturalesa del subjecte cessionari i si el termini afecta la pràctica totalitat de la vida 
econòmica del bé el dret d’ús es comptabilitzarà com un immobilitzat material . La subvenció de capital 
no reintegrable s’imputarà anualment al compte de pèrdues i guanys en proporció a la dotació de 
l’amortització efectuada en aquest període pel citats elements, el que provoca que tingui un efecte 
neutre des del punt de vista del compte de pèrdues i guanys. 

Vist l'informe sobre els treballs de control intern dels comptes anuals de l’exercici 2014 de la societat 
municipal GRANOLLERS AUDIOVISUAL S.L. , on es van detectar incidències envers les inversions 
realitzades en els exercicis 2013 i 2014 per l’Ajuntament de Granollers en els edificis adscrits a la 
societat Granollers Audiovisual S.L. dins del complex Roca Umbert,  al no procedir a la seva 
adscripció tal com està previst en la part resolutiva vuitena de l’acord de Ple de 25 de juny de 2013, 
d’aprovació de l’encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fabrica de les Arts.  
Aquesta mancança desvirtua que els comptes anuals de la societat reflecteixin la imatge fidel del seu 
patrimoni, per tant es requereix que amb la màxima brevetat es procedeixi a regularitzar la situació i 
es prevegi per exercicis futurs. 

Atès que l'acord vuitè de l'acord plenari de 25 de juny de 2013 esmentat, delega en la Junta de Govern 
Local, de forma anual, la comprovació i quantificació de les inversions efectuades dins dels 
equipaments i instal·lacions adscrits a l’empresa per aprovar la corresponent adscripció i 
documentació dels acords relatius als assentaments comptables a realitzar als actius de l’Ajuntament i 
per tal de poder concretar les aportacions realitzades cada exercici per la Corporació relativa al 
concepte d’inversions cedides a l’entitat.

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

A] Per l'Ajuntament:
I. El disposat en la normativa vigent reguladora de l’execució pressupostària: Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, el R.D. 500/1990, de 20 d’abril, que  desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria de 
pressupostos, i les bases d’execució del pressupost municipal .
II. L’adscripció de béns de domini públic a una societat mercantil de capital íntegrament municipal 
està regulat en els articles 214, 215 i 216 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals .
III. La Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), aprovada mitjançant l’Ordre 
4041/2004, de 23 de novembre del Ministeri d'Economia i Hisenda.
·IV. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales.

B] Per la societat municipal:
I. R.D.1514/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla General de Comptabilitat de les 
empreses.
II. Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, pel que s’aproven aspectes comptables d’empreses 
publiques que operen en determinades circumstàncies.
III. Doctrina comptable emesa per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

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'adscripció a la societat municipal GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL, amb efectes a 
partir de l'1 de gener de 2015, de les inversions realitzades per l'Ajuntament de Granollers durant 
l'exercici 2014 en els equipaments culturals ubicats a Roca Umbert, que estàn adscrits a aquesta 
societat en virtut de l'acord plenari de 30 d'abril de 2013, per un import de 237.927,86 euros, d'acord 
amb les operacions que tot seguit es detallen:
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SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acordar que tant l'Ajuntament de Granollers com la societat municipal Granollers Audiovisual, 
SL, haurà de regularitat els assentaments comptables de la inversió, d'acord amb els criteris establers 
en l'informe de la Intervenció general que s'ha fet esment en els antecedents anteriors.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar els acords precedents a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL i a la 
Intervenció general d'aquest Ajuntament. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB LPROPOSTA RELATIVA A LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB LPROPOSTA RELATIVA A LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB LPROPOSTA RELATIVA A LA PRÒRROGA DEL CONVENI AMB L''''ASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ D''''AMICS DELAMICS DELAMICS DELAMICS DEL    
POBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS I LPOBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS I LPOBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS I LPOBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS I L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
DESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTE    """"PIS DPIS DPIS DPIS D''''ACOLLIDA DE NENS SAHRAUÍS MALALTSACOLLIDA DE NENS SAHRAUÍS MALALTSACOLLIDA DE NENS SAHRAUÍS MALALTSACOLLIDA DE NENS SAHRAUÍS MALALTS"""",,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    
2015201520152015    

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

""""Primer.    Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, amb NIF 
G-60584703, per un import de 13.000 €, destinada a la realització del projecte "Pis d'acollida d'infants malalts 
sahrauís a Granollers", amb una despesa total prevista per a l'exercici 2014 de 32.900 €,  el que representa un 
finançament del 39,51% del cost de l’activitat. 
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Segon.    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 13.000 € amb càrrec a la partida 
2014.H241.92910.48604 Subvenció Amics del Poble Sahrauí, del vigent Pressupost. 

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

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL 
POBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PIS D'ACOLLIDA 
D'INFANTS MALALTS SAHRAUINS A GRANOLLERS"  PER L'ANY 2014

Granollers, 30 de juliol de 2014

                                                                                                                                                                                                     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 P0809500B, facultat per acord de la Junta de Govern Local de 
data 29 de juliol de 2014 per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la secretària general, senyora 
Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, la Sra. Encarna Martínez Álvarez, amb DNI núm. 77086670-P, Presidenta de l’entitat Associació 
d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF G-60584703, 
amb seu a Primer Marquès de les Franqueses, 146 C, 7è 4a, 08402 Granollers,  i número de registre general 
d'entitats, facultada per l’article .. .dels estatuts que regeixen l’entitat per a la formalització d’aquest acte .

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

MANIFESTEN

Primer.    Que l'Ajuntament de Granollers, dins del Pla Director Municipal de Cooperació al Desenvolupament 
(2011-2015), defineix l'acollida com un dels àmbits de suport en la cooperació descentralitzada .

Segon.    Que l’Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, en endavant l'entitat beneficiària,  és una 
entitat que d'ençà 1995 ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de suport al poble sahrauí, sobretot els 
infants malalts

Tercer. Que l’entitat beneficiària, dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol contribuir a la millora de la salut 
dels infants, en els termes que es recullen en el projecte "Pis d'acollida d'infants malalts sahrauís a Granollers", 
presentat al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 26 de febrer de 2014, amb una despesa total 
prevista per a l'exercici 2014 de 32.900 €,  de la qual sol·liciten 13.000 €, el que representa un finançament del 
39,51% del cost de l’activitat.  

QuartQuartQuartQuart ....    Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que realitza 
l’entitat beneficiària en les activitats de suport a la salut dels infants sahrauins i vol fomentar, a través d'un 
conveni de col·laboració, aquestes activitats,  que alhora és una finalitat pública. 

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

PACTEN

Primer.  Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions d’atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
Pressupost de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici 2014 a favor de l’entitat beneficiària, en el marc del què 
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Segon. Activitat subvencionada

L’activitat subvencionada és la prevista en el projecte  "Pis d'acollida d'infants malalts sahrauins a Granollers",  
presentat al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 26 de febrerl de 2014, i en concret, a títol de 
resum, la següent: 

A1. Prèvies a l'acollida: 
1.1. Tramesa mensual d'informe a la Comissió d'Evacuació de Requena, amb notificació de la disponibilitat de 
vacants.
1.2. En cas d'existència de vacants, se segueix el procediment d'evacuació dels infants dels campaments. 
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Consta de 10 passos, el darrer dels quals és la reserva de bitllets, amb data de tornada oberta, i l'arribada dels 
infants.
A2. Acollida de nens i nenes sahrauins malalts, durant un període d'entre 3 i 9  mesos, en un pis propietat de 
l'Ajuntament de Granollers (C/ Primer Marquès de les Franqueses, 146 C, 7è 4a). Hi ha dos monitors, home i 
dona sahrauins, i diàriament hi ha visita de membres de l 'associació.
2.1. Instal·lació dels infants en el pis. Adaptació al nou entorn. Alimentació adequada. Higiene correcta.
2.2. Revisió mèdica complerta a l'Hospital de Granollers.
2.3. En el vessant sanitari, programació de visites a especialistes , tractaments... (vessant sanitari).
2.4. En el cas d'infants menors de 5 anys, vénen acompanyats de familiar, gairebé sempre la mare.
2.5. En el cas d'estada superior a tres mesos, escolarització dels infants en escoles públiques de la ciutat .
2.6. Alta mèdica.
2.7. Retorn als campaments.
A3. Posteriors al retorn.
3.1. Seguiment a través de comissions mèdiques que es desplacen periòdicament als campaments .

Hi ha una metodologia de treball i les activitats , vinculades a l'estada, són diàries.

Aquesta activitat es durà a terme entre els dies  1 de gener de 2014 i 31 de desembre de 2014. 

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de  32.900 €,  corresponents a:

-Alimentació, neteja i higiene: 12.900 €. Aportació Ajuntament de Granollers, 9.000 €; altres finançadors, 3.900 €.
-Monitors: 6.000 €. Aportació altres finançadors: 6.000 €.
-Òptica: 170 €. Aportació altres finançadors: 170 €.
-Manteniment pis: 500 €. Aportació altres finançadors: 500 €
-Transports hospitals i dietes: 1.300 €. Aportació Ajuntament de Granollers: 1.300 €.
-Viatges avió Tinduf/Alger/Barcelona i tornada: 2.100 €. Aportació altres finançadors: 1.100 €.
-Roba i calçat: 1.100 €.  Aportació Ajuntament de Granollers: 1.100 €.
-Manteniment i combustible vehicle entitat: 2.300 €. Aportació Ajuntament de Granollers: 250 €. Altres 
finançadors: 2.050 €.
-Assegurança responsabilitat civil : 660,98 €. Aportació altres finançadors: 660,98 €.
-Quotes seguretat social: 1.688,67 €. Aportació Ajuntament de Granollers: 450 €. Altres finançadors: 1.238,67 €.
-Imprevistos: 438,50 €.

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte com 
al període d'execució. 

No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 

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

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers, destinada a la realització del projecte  "Pis d'acollida 
d'infants malalts sahrauís a Granollers", és de 13.000 €, el que representa un finançament del 39,51 % del cost 
de l’activitat.

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

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

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

Per poder dur a terme l’activitat subvencionada, l’Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l’entitat 
beneficiària la següent infraestructura , que es tramita en expedient a part:

-Pis carrer Primer Marquès de les Franqueses, 146 C, 7è 4t.
-Baixos carrer Manresa, 11. 

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

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

determinen la concessió de la subvenció .    
-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

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

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

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

-Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts , inclosos els documents electrònics , ja 
que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control . 

-Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

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

-Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers .
El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipògraf`fics a aprovats que seran facilitats a 
l’entitat pel servei municipal corresponent . 

Sisè. Pagament de la subvenció

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat 
per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers per un 
import de 13.000 €, segons disponibilitat de Tresoreria, a partir de la signatura del conveni.

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 
de febrer 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. 
- Comptes de l'entitat ( balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha 
efectuat) corresponent a l'exercici 2014. 
- 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.
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Vuitè.  Modificació de la subvenció 

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

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

Novè. Renúncia a la subvenció

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

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda , sense dret a indemnització de cap mena. En 
aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està degudament 
justificada.

Desè. Reintegrament de la subvenció. 

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

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

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

Onzè. Vigència

La vigència del present conveni de col·laboració s’estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 31 de 
desembre de 2014.  

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 . 

El conveni podrà ser prorrogat automàticament, per períodes d'un any, fins al 31 de desembre de 2016, tret que 
alguna de les dues parts presenti escrit en sentit contrari .
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Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable . 

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

Quart. Indicar a l’Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers que el servei gestor de la subvenció 
atorgada serà el Servei de Relacions Ciutadanes i en concret, la persona responsable del seguiment i 
compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà Joan Carles Cusell i Galícia , tècnic mitjà de Participació 
i Relacions Ciutadanes.

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

Sisè. Notificar aquest acord a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers i al servei de Tresoreria ."

2222....    L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers va presentar el 27 de febrer de 2015 (número 
de registre d'entrada 3798), dins termini, la justificació del conveni de 2014. El mateix dia 27 (número 
de registre d'entrada 3.806), l'Associació va presentar sol·licitud de conveni per a l'any 2015, per un 
pressupost total de 32.900 € i una sol·licitud de 13.000 €.

3333....    El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, informa    favorablement 
de la pròrroga del conveni amb l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, per import de 
13.000 €, sobre un pressupost anual de 32.900 €.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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....    L'article onzè, vigència, del conveni amb l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, 
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 29 de juliol de 2015.

5555....    La suficient i adequada consignació pressupostària 2015.H241.32730.48513 Subvenció Amics del 
Poble Sahrauí. 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de 
Granollers, amb NIF G-60584703, per un import de 13.000 €, destinada a la realització del projecte 
"Pis d'acollida d'infants malalts sahrauís a Granollers", amb una despesa total prevista per a l'exercici 
2015 de 32.900 €,  el que representa un finançament del 39,51% del cost de l’activitat. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 13.000 € amb càrrec a 
la partida  2015.H241.32730.48513 Subvenció Amics del Poble Sahrauí, del vigent Pressupost. 

TERCERTERCERTERCERTERCER----    Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i 
l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers per al desenvolupament del projecte "Pis 
d'acollida d'infants malalts sahrauís a Granollers", entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015.

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 LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI I DE LAAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI I DE LAAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI I DE LAAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI I DE LA    
SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA LSUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA LSUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA LSUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    A LA LA LA L''''ASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ D''''AMICS DEL POBLEAMICS DEL POBLEAMICS DEL POBLEAMICS DEL POBLE    
SAHRAUÍ DE GRANOLLERS PER AL PROJECTESAHRAUÍ DE GRANOLLERS PER AL PROJECTESAHRAUÍ DE GRANOLLERS PER AL PROJECTESAHRAUÍ DE GRANOLLERS PER AL PROJECTE    """"PIS DPIS DPIS DPIS D''''ACOLLIDA DE NENS SAHRAUÍSACOLLIDA DE NENS SAHRAUÍSACOLLIDA DE NENS SAHRAUÍSACOLLIDA DE NENS SAHRAUÍS    
MALALTSMALALTSMALALTSMALALTS""""

1111....    En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va prendre l'acord següent:

"Primer.    Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, amb NIF 
G-60584703, per un import de 13.000 €, destinada a la realització del projecte "Pis d'acollida d'infants malalts 
sahrauís a Granollers", amb una despesa total prevista per a l'exercici 2014 de 32.900 €,  el que representa un 
finançament del 39,51% del cost de l’activitat. 

(...)

Tercer. Aprovar el conveni de col·laboració amb , que regula l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat 
que es transcriu literalment a continuació ... (..)".

2222....    L'article setè del conveni, justificació de la subvenció, diu literalment:

 "L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 28 
de febrer 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. 
- Comptes de l'entitat ( balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha 
efectuat) corresponent a l'exercici 2014. 
- 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."

3333.... Datada a 27 de febrer de 2015 (número de registre d'entrada 3798), Rosa Barroso Medina, en 
representació de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí, amb NIF G60584703 i número de registre 
77, va presentar la documentació justificativa del conveni i de Ia subvenció nominativa atorgada per al 
projecte "Pis d'acollida de nens i nenes sahrauins malalts", que comprèn la documentació següent:

- Memòria justificativa signada per la presidenta de l'entitat beneficiària indicant les activitats realitzades, el 
compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l 'activitat subvencionada. 
- Comptes de l'entitat ( balanç de situació) corresponent a l'exercici 2014. 
-Relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-Relació de totes les despeses efectuades en el projecte, 26.710,2 €, per partides, amb el detall de les 
despeses imputades a l'Ajuntament de Granollers.
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, per import de  26.710,2 €, superior al doble de la quantitat atorgada, 
13.000 €, que és el 48,67 % de la quantitat justificada.

4444....    Vist l'informe emès pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, que 
justifica la procedència d'aprovar la justificació del conveni amb  Associació d 'Amics del Poble Sahrauí 
de Granollers, amb NIF G-60584703, per un import de 13.000 €, destinada a la realització del projecte 
"Pis d'acollida d'infants malalts sahrauís a Granollers", amb una despesa total justificada de 26.710,2 
€,  el que representa un finançament del 48,67% del cost de l’activitat, 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 aprovat per Junta de Govern Local del dia 29 de juliol de 2014.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:
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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 els 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, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa  la forma de la justificació.

- Articles 17, 18 i 19 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 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 setè del conveni, justificació de la subvenció, aprovat per la Junta de Govern  del 29 de juliol 
de 2014, pel que fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va 
concedir la subvenció. 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Junta de Govern Local del dia 29 de 
juliol de 2014, mitjançant conveni amb  Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers, amb NIF 
G-60584703, per un import de 13.000 €, destinada a la realització del projecte "Pis d'acollida d'infants 
malalts sahrauís a Granollers", amb una despesa total justificada de 26.710,2 €,  el que representa un 
finançament del 48,67% del cost de l’activitat,

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER APRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER APRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER APRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A    
LLLL''''ACTUALITZACIÓ DE LA CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA DIGITALACTUALITZACIÓ DE LA CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA DIGITALACTUALITZACIÓ DE LA CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA DIGITALACTUALITZACIÓ DE LA CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA DIGITAL    3333D A ESCALAD A ESCALAD A ESCALAD A ESCALA    1111::::1000100010001000    DEDEDEDE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,,,,    TRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓ     
ORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT

D'acord amb l'informe tècnic de data 19 de maig de 2015  emès pel tècnic de Sistemes d'Informació 
Geogràfica del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers, es 
justifica la necessitat de contractar una actualització de la cartografia topogràfica a escala 1:1000 de 
tot el sòl urbà i  altres zones puntuals, 724 hectàrees de Granollers.

Aquesta licitació estarà basada en les especificacions tècniques oficials de la Diputació de Barcelona i 
de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, aprovats per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de 
Catalunya, com a òrgan competencial creat a partir de la Llei 16/2005 de 26 de desembre i Decret 
398/2006, de 24 d'octubre.

La contractació s'executarà en dues fases en un període executiu de 3 anys, sense possibilitat de 
pròrroga:
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Fase 1: 

- Unificació de la cartografia topogràfica existent distribuïda en fulls a una cartografia continua per una 
superfície del total del terme municipal , de 1492 hectàrees.

- Conversió de la cartografia topogràfica existent al plec tècnic versió 2.2 de l'àmbit objecte 
d'actualització (724 hectàrees)

- Actualització de la cartografia topogràfica existent de 724 hectàrees.

Fase 2:

- Un cop finalitzada la fase 1 i durant el període de vigència del contracte es podran realitzar 
actualitzacions per taquimetria de la cartografia, segons necessitats de l'Ajuntament i d'acord amb els 
canvis per obres que es produeixin a la ciutat que modifiquin línies de façana , línies de voreres i vials .

El pressupost tipus màxim de la contractació es de 41.322,00 euros més 8.677,62 euros en concepte 
d'IVA (21%), fent un total de 50.000,00 euros, amb aplicació al codi pressupostari  H260.92020.64001 
d'acord amb els següent desglos d'imports per fases:

Fase 1:   8 mesos ( des de l'1 de novembre de 2015 o des de la formalització del contracte fins el  30 
de juny de 2016). Es farà un primer lliurament parcial, abans del 31 de gener de 2016 amb una 
superfícies mínima de 150 hectàrees de sòl cartografiat finalitzar en la seva totalitat i validat pels  
Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Granollers. La resta es lliurarà en finalitzar la Fase 1.

Import màxim de licitació: 39.530,00 euros més  8.301,30 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 
47.831,30 euros

Fase 2:  28 mesos (des de la finalització de la fase 1 fins el 31 d'octubre de 2018) a executar segons 
necessitats de l'Ajuntament de Granollers amb un import màxim de 1.792,00 euros més 376,32 euros 
d' IVA (21%) el que fa un total de 2.168,32 euros amb un preu unitari per m2.

Preu unitari  màxim de licitacióPreu unitari  màxim de licitacióPreu unitari  màxim de licitacióPreu unitari  màxim de licitació :::: 0,25 €/M2

La distribució d'imports per anualitats i fases es el següent:

ANY BI IVA 21% Total

Fase 1 2016 39.530,00 8.301,30 47.831,30

Fase 2 2016 384,00 80,64 464,64

Fase 2 2017 768,00 161,28 929,28

Fase 2 2018 640,00 134,40 774,40

D'acord amb l'article 106 del TRLCSP s'estableix una modificació fins el 40% sobre l'import adjudicat 
de la Fase 2, tant a l'alça com a la baixa, que no comportarà alteracions en la prestació del servei 
objecte del contracte.

El valor estimat total del contracte es calcula en 42.038,80 euros més IVA,  segons detall a 
continuació:

IMPORT PERIODE EXECUTIU ..... 41.322,00 euros + IVA

FASE 1 ..... 39.530,00 euros + IVA

FASE 2 ....   1.792,00 euros + IVA

IMPORT MODIFICACIÓ (40%) Fase 2 .....      716,80 
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euros + IVA

TOTAL VALOR ESTIMAT ..... 42.038,80 euros + IVA

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/subministrament , procediment negociat sense 
publicitat per raó del seu import.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària  el codi d 'aplicació H260.92020.64001 per a fer 
front a la despesa derivada d’aquesta contractació de caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 
174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, que està previst el seu finançament amb el prèstec que en aquest moments està pendent de la 
seva formalització 

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

El responsable del contracte serà el senyor Xavier Caparrós Murall , tècnic GIS del Servei de Sistemes 
d'Informació i Comunicació 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, 
categoria 12 de l'Annex II.

- 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 al contracte de serveis per a l'actualització de la cartografia 
topogràfica digital 3D a escala 1:1000 de Granollers per a un període de 3 anys sense possibilitat de 
pròrroga, que s'executarà en dues fases, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat 
i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte de serveis per a l'actualització de la cartografia 
topogràfica digital 3D a escala 1:1000 de Granollers per un import màxim de 41.322,00 euros  més 
8.677,62 euros en concepte d'IVA (21%), fent un total de 50.000,00 euros, amb aplicació al codi 
pressupostari  H260.92020.64001 d'acord amb els següent desglos d'imports per fases:

Fase 1:   8 mesos ( des de l'1 de novembre de 2015 o des de la formalització del contracte fins el  30 
de juny de 2016). Es farà un primer lliurament parcial, abans del 31 de gener de 2016 amb una 
superfícies mínima de 150 hectàrees de sòl cartografiat finalitzar en la seva totalitat i validat pels  
Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Granollers. La resta es lliurarà en finalitzar la Fase 1.

Import màxim de licitació: 39.530,00 euros més  8.301,30 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 
47.831,30 euros
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Fase 2:  28 mesos (des de la finalització de la fase 1 fins el 31 d'octubre de 2018) a executar segons 
necessitats de l'Ajuntament de Granollers amb un import màxim de 1.792,00 euros més 376,32 euros 
d' IVA (21%) el que fa un total de 2.168,32 euros amb un preu unitari per m2.

Preu unitari  màxim de licitacióPreu unitari  màxim de licitacióPreu unitari  màxim de licitacióPreu unitari  màxim de licitació :::: 0,25 €/M2

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Declarar la plurianualitat  del contracte del serveis  per a l'actualització de la cartografia 
topogràfica digital 3D de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat que s'executarà 
en dues fases entre els exercicis 2015 a 2018,  d'acord amb la  distribució econòmica següent:

ANY BI IVA 21% Total

Fase 1 2016 39.530,00 8.301,30 47.831,30

Fase 2 2016 384,00 80,64 464,64

Fase 2 2017 768,00 161,28 929,28

Fase 2 2018 640,00 134,40 774,40

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....     Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a la formalització i 
plena disponibilitat de crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb aplicació al codi  
pressupostari     HHHH260260260260....92020920209202092020....64001640016400164001

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Designar com a responsable del contracte al senyor Xavier Caparrós Murall, tècnic GIS del 
Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 
del TRLCSP.

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

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació:   
GESFOTO-Gestion y Servicios Fotogramétricos, SL; INFRAPLAN BARCELONA, SL i INFOTERRA 
SERVICIOS DE GEOINFORMACION,SA

DESÈDESÈDESÈDESÈ. Notificar a l'àrea econòmica 

APROVAT PER UNANIMITAT

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER LES ENTRADES DE LA REGALDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER LES ENTRADES DE LA REGALDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER LES ENTRADES DE LA REGALDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER LES ENTRADES DE LA REGAL    
XXXVI LLIGA NACIONAL CATALANA ACBXXXVI LLIGA NACIONAL CATALANA ACBXXXVI LLIGA NACIONAL CATALANA ACBXXXVI LLIGA NACIONAL CATALANA ACB    2015201520152015    I LA FINAL DE LA REGAL XVI LLIGA NACIONALI LA FINAL DE LA REGAL XVI LLIGA NACIONALI LA FINAL DE LA REGAL XVI LLIGA NACIONALI LA FINAL DE LA REGAL XVI LLIGA NACIONAL    
CATALANA LEBCATALANA LEBCATALANA LEBCATALANA LEB     2015201520152015

Durant l’any 2015, la ciutat de Granollers ha estat nominada com a Ciutat del Bàsquet Català. Per 
aquest motiu al llarg d’aquest any, a la nostra ciutat es celebren diferents esdeveniments esportius i 
culturals al voltant de l’esport del bàsquet.

Arrel d’aquest nomenament, la Federació Catalana de Bàsquet ha proposat a l’Ajuntament de 
Granollers la organització de la LA REGAL XXXVI LLIGA NACIONAL CATALANA ACB 2015 I LA 
FINAL DE LA REGAL XVI LLIGA NACIONAL CATALANA LEB 2015 

Aquesta competició es portarà a terme a finals del mes de setembre (en dates avui encara per 
concretar) però certament, a inicis del mes de setembre cal posar a la venda del públic en general les 
entrades per tal de poder gaudir d’aquest esdeveniment esportiu que tindrà lloc en el Palau d’Esports 
de la nostra ciutat.
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Per aquest motiu es preveu posar a la venda dos tipus d’entrada diferents: un de seient a peu de pista 
i una de seient general a grada. Les entrades cobriran una jornada de dos partits però aquelles 
persones que vulguin veure les dues jornades de competició, podran comprar si ho desitgen, un 
abonament per a tots dos dies.

Els preus proposats son els següents:

La previsió de venda es detalla en el quadre següent, en el que s’observa la venda de tots les cadires  
de les dues jornades i 2.500 entrades entre els dos dies. Per completar el pressupost previst 
(40.000,00 euros), es treballarà per aconseguir un mínim de 10.000,00 euros com aportació de 
patrocinadors:

300 cadires a pista a 15 eur 4.500
2500 seients a 
grades a 10 eur 25.000

29.500
patrocinadors  10.000

39.500

El pressupost previst per aquest esdeveniment es detalla a continuació :

És per això que es proposa amb aquest informe s’autoritzin els preus que s’indiquen a continuació , per 
la venda d’entrades de la LA REGAL XXXVI LLIGA NACIONAL CATALANA ACB 2015 I LA FINAL DE 
LA REGAL XVI LLIGA NACIONAL CATALANA LEB 2015  
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D'acord amb l'informe del cap del servei d'Esports

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, d'1 de juliol de 2015, per a la delegació de les funcions del Ple en la Junta de Govern, 
referent a l'aprovació dels preus públics que es meritin en la prestació de serveis i activitats .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 127, en relació amb l'article 41 del Reial 
decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
l'establiment i la fixació dels preus públics per la venda d'entrades de la Regal XXXVI Lliga Nacional 
Catalana ACB 2015 i la Final de la Regal XVI Lliga Nacional Catalana LEB 2015,  en els termes 
següents:

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Fixar l'import de venda d'aquestes entrades en les quantitats de:

- 15 euros (15,00 €), amb el 21% IVA inclòs, per un seient a pista una jornada.
- 25 euros (25,00 €), amb el 21% IVA inclòs, per un seient a pista dues jornades (abonament).
- 10 euros (10,00 €), amb el 21% IVA inclòs, per un seient a grada una jornada.
- 15 euros (15,00 €), amb el 21 % IVA inclòs, per un seient a grada dues jornades (abonament).

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....10101010////2015201520152015    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT
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En les dates i amb el número de registre d'entrada al registre de factures que s'indiquen en la relació 
annexa a aquest acord, les persones físiques i/o jurídiques que igualment es citen en la relació annexa 
a aquest acord han presentat les factures amb els números i pels conceptes que figuren a la relació 
annexa a aquest acord.    

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

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

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

Vist l'informe d'Intervenció de data 24 de juliol de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA MOTIU INCOMPLIMENT
AVENIDA ESTACIÓ SERVEI 
GRANOLLERS, SL

2013/007334FB 191,04 H330.15120.22103
No facturat en el moment del 
subministrament

AVENIDA ESTACIÓ SERVEI 
GRANOLLERS, SL

2013/006682FB 50,12 H130.93101.22103
No facturat en el moment del 
subministrament

AVENIDA ESTACIÓ SERVEI 
GRANOLLERS, SL

2013/006706FB 681,88 H353.17110.22103
No facturat en el moment del 
subministrament

AVENIDA ESTACIÓ SERVEI 
GRANOLLERS, SL

2014/004637FB 15,94 H142.92220.22103
No facturat en el moment del 
subministrament

T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A. F2015-9370295809 12.710,90 H260.92020.21601 No hi havia contracte subscrit
APLICACIONES ELÉCTRICAS 
ENE SA

202/2015 1.137,40 H260.92020.21600 No hi havia contracte subscrit

ARGEST, SERVEIS INTEGRALS 
PER LA CULTURA S.L.

000440 203,28 H420.34000.22609 No hi havia contracte subscrit

ARGEST, SERVEIS INTEGRALS 
PER LA CULTURA S.L.

000455 127,05 H432.33441.22699 No hi havia contracte subscrit

SUPORT ASSOCIATIU 4.018 816,75 H420.34000.22699 No hi havia contracte subscrit
VALLESANA DE MAQUINARIA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 457 119,18 H302.15001.22699 Urgència de l'actuació
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OBRA PÚBLICA S.L.
DIMAS EMPRESA D´INSERCIÓ 
SOCIAL, SL

447/2014 1.179,67 H302.15001.22699 Urgència de l'actuació

DOBLE VIA S.C.C.L. EI-2014/EI/353 2.425,47 H241.32720.22799 Factura presentada fora de termini

DIGESTUM LEGAL, S.L.P. F00439/14 1.888,60 H112.93310.22699 Error tramitació factura

POST GRAFIC, S.L. 015007 672,47 H321.13210.21300
Prestació del servei sense seguir 
procediment

EL RUC SAVI S.L. 2783615 333,95 H416.32912.22699 Factura presentada fora de termini

22.553,70

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 10/2015) amb càrrec a les partides del Pressupost  2015 de l'Ajuntament de Granollers 
que igualment s'indiquen a la relació annexa. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que 
consta a la relació annexa a aquest acord (núm. 10/2015). Contra aquest acte administratiu, que és 
definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant 
l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta 
notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ D''''EXPEDIENTS AGPLEXPEDIENTS AGPLEXPEDIENTS AGPLEXPEDIENTS AGPL0060006000600060    DE L´IMPOSTDE L´IMPOSTDE L´IMPOSTDE L´IMPOST    
MUNICIPAL SOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANAMUNICIPAL SOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANAMUNICIPAL SOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANAMUNICIPAL SOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA    
----PLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUAPLUSVÀLUA----

En data d´avui han estat confeccionades les liquidacions de l´impost sobre l´increment de valor dels 
terrenys  de naturalesa urbana -IIVTNU- incloses en la relació adjunta RELACIÓ AGPL 0060  amb el 
nombre de 3 expedients, i per un import total de 110.807,58 €.

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

IIII....    Article 110 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el punt 1 s'estableixen les obligacions dels subjectes passius 
envers les declaracions que s'han de presentar.

IIIIIIII.... En l'Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en sessió plenària, el 30 d'octubre de 2012, 
reguladora de l'impost, en l'article 17 punt 2 lletra a): quan es tracti d'actes entre vius el termini serà de 
trenta dies hàbils. L'article 18: Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes 
passius, indicant el termini d'ingrés i els recursos corresponents.

IIIIIIIIIIII.... D'acord a l'article 6 a) de la Resolució d'Alcaldia, de delegació d'atribucions de l'Alcalde a favor de 
la Junta de Govern Local, número 531/2015, de 13 de juny, l'aprovació de les liquidacions superiors a 
30.050,61€ correspon a la Junta de Govern Local,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar les liquidacions de l´impost municipal sobre l´increment de valor dels terrenys de 
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naturalesa urbana IIVTNU, per un import de 110.807,58 €, contingudes a l'annex que s'adjunta i que 
han estat incloses a la relació AGPL 0060.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-Aquestes liquidacions seran degudament notificades als interessats pel Servei de Recaptació 
Municipal.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquesta resolució al Servei de Tresoreria . 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

11111111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR,,,,    EN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    UNAUNAUNAUNA    
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS    
FORMATIVES PER AL SEGON SEMESTRE DE L’ANYFORMATIVES PER AL SEGON SEMESTRE DE L’ANYFORMATIVES PER AL SEGON SEMESTRE DE L’ANYFORMATIVES PER AL SEGON SEMESTRE DE L’ANY    2015201520152015    EN L’ÀMBIT DE “RECULLEN L’ÀMBIT DE “RECULLEN L’ÀMBIT DE “RECULLEN L’ÀMBIT DE “RECULL    
DDDD''''ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE L''''ÀREA DE DESENVOLUPAMENTÀREA DE DESENVOLUPAMENTÀREA DE DESENVOLUPAMENTÀREA DE DESENVOLUPAMENT    
ECONÒMIC LOCALECONÒMIC LOCALECONÒMIC LOCALECONÒMIC LOCAL,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2015201520152015    DEL PLA “XARXA DEDEL PLA “XARXA DEDEL PLA “XARXA DEDEL PLA “XARXA DE    
GOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””....

1111.... El 31313131    de maig dede maig dede maig dede maig de    2012201220122012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa dePla “Xarxa dePla “Xarxa dePla “Xarxa de    
Governs LocalsGoverns LocalsGoverns LocalsGoverns Locals    2012201220122012----2015201520152015””””,,,, que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions 
d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu ProtocolProtocolProtocolProtocol  general, que 
té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla.

2222.... Atès el que disposa l'articlearticlearticlearticle     5555    del Protocol ddel Protocol ddel Protocol ddel Protocol d''''Adhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de Barcelona: “Són 
destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: els municipis de les comarques de 
Barcelona, en tant que, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els municipis són ens 
bàsics de l’organització territorial de Catalunya.

3333.... En el seu articlearticlearticlearticle     2222....a de les instruccions da de les instruccions da de les instruccions da de les instruccions d''''adhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol General    del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, s'estableix que els municipis de les comarques de Barcelona en 
adherir-se, relacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguin a efectes de que, en els termes 
que prevegin els règims de concertació o la normativa específica corresponent, els ensels ensels ensels ens    
instrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals    2012201220122012----2015201520152015””””    
si així ho decideix l’Ajuntament respectiu .

4444.... Un dels recursos econòmics concertables són les actuacions del règim regulador del Catàleg 
de Serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

5555.... El dia 27272727    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2014201420142014, la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona aprovà 
el Catàleg de concertació de l'any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria anual per a la 
concessió de recursos.

6666.... Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat    és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i Economia 
de l'Ajuntament de Granollers. Segons l’articlel’articlel’articlel’article     3333    dels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatutsdels 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 econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmica,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    
turística i firalturística i firalturística i firalturística i firal ....

7777.... Atès el que disposa l'article 84.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, segons el qual "els 
governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en 
els termes que determinin les lleis: i) La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de 
tot tipus d'activitats econòmiques especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment 
de l'ocupació".

8888.... Cada any, el “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial” el sol·licita Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat, 
però atès el canvi en el sistema d'adhesió a la Xarxa de Municipis que la Diputació va engegar l’any 
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2013, és l'Ajuntament de Granollers qui ha de sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, un ajut delajut delajut delajut del    
75757575%%%%    del cost total de les següents accionsdel cost total de les següents accionsdel cost total de les següents accionsdel cost total de les següents accions ::::

NOM DE L’ACCIÓ CODI  XGL
SUBVENCI

Ó

COST 
TOTAL DE 

L’ACCIÓ

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci SE/IN13 412,50 550,00

Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch S/HD23 435,00 580,00

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva S/MK4 435,00 580,00

Com posar els preus als meus productes i/o serveis SE/IN5 412,50 550,00

Creació d'un pla de millora d'operacions TA/IN5 2.655,00 3.540,00

Com captar els primers clients SE/PM20 540,00 720,00
Crowdsourcing, seed capital, Business Angels...o quin és el 
finançament S/EF24 165,00 220,00

Evoluciona les idees pensant en clau de negoci SE/IN23 495,00 660,00

Bones pràctiques per accedir a finançament bancari S/EF27 217,50 290,00

Com adaptar la meva empresa a la LOPD? Fes-ho tu mateix S/EF31 360,00 480,00

Fidelitzar clients - la clau de l'èxit T/MK32 696,00 928,00

Total general 6.823,50 9.098,00

9999.... L'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot sol·licitar 
en nom de Granollers Mercat, l’atorgament de subvencions per a l'execució de determinats projectes, 
tot i que l'execució la realitza l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant la Diputació de 
Barcelona.

10101010.... Atès que està prevista aquesta despesa, per a cofinançar el cost de l'impartició d'aquestes 
accions, en el pressupost de l'exercici 2015 de Granollers Mercat, concretament al centre de cost 00000000
5555....DINEMPDINEMPDINEMPDINEMP.

11111111.... Vist informe tècnic favorable de data 20 de juliol de 2015.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Sol·licitar una subvencióSol·licitar una subvencióSol·licitar una subvencióSol·licitar una subvenció dededede    6666....823823823823,,,,50505050    €€€€,,,,    en nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercat,,,,    a    la Diputació de 
Barcelona, per al cofinançament de les accions per al segon semestre del 2015, del “Recull“Recull“Recull“Recull     
dddd''''activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”, en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, d'acord amb el següent detall:

NOM DE L’ACCIÓ
CODI  
XGL

SUBVENCI
Ó

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci SE/IN13 412,50

Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch S/HD23 435,00

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva S/MK4 435,00

Com posar els preus als meus productes i/o serveis SE/IN5 412,50

Creació d'un pla de millora d'operacions TA/IN5 2.655,00
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Com captar els primers clients SE/PM20 540,00
Crowdsourcing, seed capital, Business Angels...o quin és el 
finançament S/EF24 165,00

Evoluciona les idees pensant en clau de negoci SE/IN23 495,00

Bones pràctiques per accedir a finançament bancari S/EF27 217,50

Com adaptar la meva empresa a la LOPD? Fes-ho tu mateix S/EF31 360,00

Fidelitzar clients - la clau de l'èxit T/MK32 696,00

Total general 6.823,50

SegonSegonSegonSegon....- Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.  

APROVAT PER UNANIMITAT
 

12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DE    198198198198....064064064064,,,,28282828    € AL SERVEI€ AL SERVEI€ AL SERVEI€ AL SERVEI    
DDDD''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC))))    DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA    
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓREALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓREALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓREALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ    
DDDD''''ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ IATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ IATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ IATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I////O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓO EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓO EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓO EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ,,,,    
DDDD''''ACORD AMB LACORD AMB LACORD AMB LACORD AMB L ''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO ////204204204204////2015201520152015,,,,    DEDEDEDE    23232323    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY

1111.... El 9999    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2015201520152015 es publicà al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////204/2015204/2015204/2015204/2015,,,,    de datade datade datade data    23232323    de junyde junyde junyde juny,,,,    per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball iPrograma Treball iPrograma Treball iPrograma Treball i    
FormacióFormacióFormacióFormació  adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per 
desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

2222.... D'acord amb les Bases reguladores segona i tercera de la convocatòria, l'Ajuntament de 
Granollers compleix amb els requisits per a ser beneficiària dels ajuts que es deriven del 
Programa i, a més, pot presentar sol·licitud per a realitzar el projecte per si mateix .

3333.... El Programa Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i Formació     tres tipus d'accions: 

- Accions dAccions dAccions dAccions d''''experiència laboralexperiència laboralexperiència laboralexperiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral de les persones 
participants al Programa mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès 
social de competència municipal, i que comporta la contractació dels treballadors a jornadacontractació dels treballadors a jornadacontractació dels treballadors a jornadacontractació dels treballadors a jornada    
completa durantcompleta durantcompleta durantcompleta durant     6666    mesosmesosmesosmesos.
- Accions formativesAccions formativesAccions formativesAccions formatives, adreçades al desenvolupament d'una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones participants a les accions d'experiència laboral, 
relacionada directament amb el lloc de treball pel qual han estat contractades. Aquesta formació 
ha de tenir una durada mínima dedurada mínima dedurada mínima dedurada mínima de    80808080    hores i màxima dehores i màxima dehores i màxima dehores i màxima de    120120120120, i ha de ser realitzada durant el 
contracte de treball dins ldins ldins ldins l ''''horari laboralhorari laboralhorari laboralhorari laboral ....
- Accions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció dAccions de coordinació i prospecció d ''''empresesempresesempresesempreses ,,,,    adreçades a facilitar la gestió del Programa i a  
donar suport als processos ocupacionals que desenvolupen les persones participants al llarg 
d'aquest. Aquesta acció permet la contractació dcontractació dcontractació dcontractació d''''un tècnic migun tècnic migun tècnic migun tècnic mig,,,,    per un període deper un període deper un període deper un període de    7777    mesosmesosmesosmesos,,,,    ambambambamb    
una jornada laboral deluna jornada laboral deluna jornada laboral deluna jornada laboral del     70707070%%%%.

4444.... D'acord amb la Base 7 de les bases reguladores de la convocatòria:

- Per a les accions dddd''''experiència professionalexperiència professionalexperiència professionalexperiència professional, el SOC finançarà, per cada persona contractada, 
un import màxim de 850,00 € bruts mensuals    més l'import corresponent a dues pagues extres i les 
despeses de cotització empresarial corresponents.    Això suposa un import total subvencionable de 
7777....898898898898,,,,64646464    € per persona€ per persona€ per persona€ per persona....    No són subvencionables, entre altres conceptes, les indemnitzacions de 
cessaments o acabaments de contracte, vestuari, hores extres, dietes i desplaçaments.
- Pel que fa a les accions formativesaccions formativesaccions formativesaccions formatives, el SOC considera que aquestes només es podran concretar 
un cop realitzada la selecció dels treballadors, de manera que en el moment de la sol·licitud 
aquestes encara no estan definides i, per tant, no es pot conèixer l'import exacte d'aquestes 
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accions. Per aquest motiu, el SOC  estableix inicialment un import de    780780780780    € per persona€ per persona€ per persona€ per persona 
participant contractada, corresponent a 6,50 € per 120 hores de formació, que es podrà 
regularitzar amb posterioritat, un cop es determini el cost final de l'acció formativa i aquesta hagi 
estat autoritzada per part del SOC. 
En qualsevol cas, per determinar el cost final de la formació, cal recórrer a la ResolucióResolucióResolucióResolució     
EMOEMOEMOEMO////1237123712371237////2014201420142014,,,,    dededede    2222    de junyde junyde junyde juny,,,, la qual estableix els mòduls econòmics aplicables a les accions 
formatives professionals per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament 
a persones treballadores aturades, que promou el SOC. 
- Pel que fa a les accions de coordinació i prospecció daccions de coordinació i prospecció daccions de coordinació i prospecció daccions de coordinació i prospecció d''''empresesempresesempresesempreses ,,,, el SOC subvenciona el 100%100%100%100%    
de les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Socialde les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Socialde les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Socialde les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social    de la contractació laboral del 
tècnic, d'acord amb les condicions establertes al conveni laboral de l'entitat beneficiària. De nou, 
no són subvencionables la indemnització de cessament o acabament de contracte, el vestuari, les 
hores extres, les dietes i els desplaçaments, entre altres conceptes.

5555.... El Programa planteja una distribució econòmica dels recursos que intenta garantir un equilibri 
territorial arreu de Catalunya. Així, el SOC ha elaborat una taula    ((((AnnexAnnexAnnexAnnex    6666    de lde lde lde l''''OrdreOrdreOrdreOrdre    
EMOEMOEMOEMO////204204204204////2015201520152015,,,,    dededede    23232323    de junyde junyde junyde juny)))) on relaciona el nombre de contractes de treball preassignats a 
cada municipi, que està directament relacionat amb el nombre de persones inscrites a l'oficina de 
treball com a demandants d'ocupació no ocupades i sense dret a prestació per desocupació i/o 
subsidi. En el cas del municipi de Granollers,    el nombre de contractes preassignats és deel nombre de contractes preassignats és deel nombre de contractes preassignats és deel nombre de contractes preassignats és de     21212121....

6666.... El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 29292929    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2015201520152015, d'acord amb l'article 
5.1 de l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////204204204204////2015201520152015,,,,    dededede    23232323    de junyde junyde junyde juny ....

7777.... LLLL''''ajuntament de Granollers preveurà en el pressupost dels exercicisajuntament de Granollers preveurà en el pressupost dels exercicisajuntament de Granollers preveurà en el pressupost dels exercicisajuntament de Granollers preveurà en el pressupost dels exercicis    2015201520152015    iiii    2016201620162016    crèdit suficientcrèdit suficientcrèdit suficientcrèdit suficient    
i necessarii necessarii necessarii necessari    per a finançar la despesa no subvencionable que es pugui generar durant el 
desenvolupament del Programa. Això inclou: la formació en prevenció de riscos laborals, les 
indemnitzacions de cessament o acabament dels contractes de treball, l'assegurança obligatòria a 
contractar per a les accions formatives, la compra puntual de material i les dietes i desplaçaments 
del tècnic mig.

8888.... Vist l'informe, amb data 15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa sol·licitar al SOC una subvenció de    198198198198....064064064064,,,,28282828    €€€€ 
per a la realització del Programa Treball i Formació PANP 2015.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la presentació de la sol·licitud dsol·licitud dsol·licitud dsol·licitud d''''una subvencióuna subvencióuna subvencióuna subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) per a la realització del Programa Treball i Formacióper a la realització del Programa Treball i Formacióper a la realització del Programa Treball i Formacióper a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que 
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, regulat per llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////204204204204////2015201520152015,,,,    dededede    23232323    dededede    
junyjunyjunyjuny,,,,per import total     198198198198....064064064064,,,,28282828    €€€€....

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la contractacióAprovar la contractacióAprovar la contractacióAprovar la contractació,,,,    durant 6 mesos i a jornada completa,    dededede    21212121    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades del 
municipi que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, per a realitzar els projectes 
que es descriuen a la sol·licitud, amb un cost de 165165165165....871871871871,,,,44444444    €€€€....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Acollir-se a la nova pròrroga de l'Acord relatiu a la contractació de persones aturadesAcord relatiu a la contractació de persones aturadesAcord relatiu a la contractació de persones aturadesAcord relatiu a la contractació de persones aturades    
inscrites com a demandants dinscrites com a demandants dinscrites com a demandants dinscrites com a demandants d''''ocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen laocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen laocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen laocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen la    
contractació i la formació promoguts pel Servei dcontractació i la formació promoguts pel Servei dcontractació i la formació promoguts pel Servei dcontractació i la formació promoguts pel Servei d''''Ocupació de CatalunyaOcupació de CatalunyaOcupació de CatalunyaOcupació de Catalunya,,,,    a signar enguany entre la 
Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, que estableix uns salaris 
homogenis per a les accions d'experiència laboral incloses dins la convocatòria . Concretament, es fixa 
una retribució mensual de    850850850850,,,,00000000    € per persona€ per persona€ per persona€ per persona ,,,,    més lmés lmés lmés l ''''import corresponent a les pagues extresimport corresponent a les pagues extresimport corresponent a les pagues extresimport corresponent a les pagues extres . 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la realització dAprovar la realització dAprovar la realització dAprovar la realització d''''accions de formació per a lesaccions de formació per a lesaccions de formació per a lesaccions de formació per a les    21212121    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, les quals es determinaran una vegada 
seleccionades les persones, prèvia proposta al Servei d'Ocupació de Catalunya i posterior aprovació 
d'aquest organisme autònom del programa formatiu, de l'entitat que les impartirà i de les dates de 
realització, i que suposen un cost de 16161616....380380380380,,,,00000000    €€€€....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Aprovar la contractació dAprovar la contractació dAprovar la contractació dAprovar la contractació d''''una persona aturada per realitzar les accions de coordinació iuna persona aturada per realitzar les accions de coordinació iuna persona aturada per realitzar les accions de coordinació iuna persona aturada per realitzar les accions de coordinació i    
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prospecció dprospecció dprospecció dprospecció d''''empresesempresesempresesempreses     que preveu el Programa, amb una durada de 7 mesos, una retribució 
corresponent a la categoria de tècnic mig de promoció econòmica, i una dedicació del 70% de la 
jornada, segons les condicions del conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Granollers, i que suposa un 
cost de    15151515....812812812812,,,,84848484    €€€€....

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Realitzar lRealitzar lRealitzar lRealitzar l''''operació comptable Aoperació comptable Aoperació comptable Aoperació comptable A,,,,    per import deper import deper import deper import de    1111....000000000000,,,,00000000    €€€€,,,, contra la partida    
HHHH160160160160....24135241352413524135....22699226992269922699    Altres despeses Treball i Formació PANPAltres despeses Treball i Formació PANPAltres despeses Treball i Formació PANPAltres despeses Treball i Formació PANP    15151515----16161616,,,,    per tal de preveure el crèdit 
necessari i suficient per fer front a les despeses materials no subvencionables que es derivin de 
l'execució del programa. Això inclou: despeses en material divers necessari per al desenvolupament 
del projecte i l'assegurança a contractar per a les accions formatives.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Realitzar lRealitzar lRealitzar lRealitzar l''''operació comptable AFUToperació comptable AFUToperació comptable AFUToperació comptable AFUT,,,,    també contra    la partida    HHHH160160160160....24135241352413524135....22699226992269922699    AltresAltresAltresAltres     
despeses Treball i Formació PANPdespeses Treball i Formació PANPdespeses Treball i Formació PANPdespeses Treball i Formació PANP    15151515----16161616,,,,    per import de    4444....200200200200,,,,00000000    €€€€    per tal de preveure el crèdit 
necessari i suficient per fer front a les despeses relatives a les indemnitzacions de cessament o 
acabament dels contractes de treball de les 22 persones participants del Programa, previstes pels 
mesos d'abril i maig de 2016, les quals tampoc són subvencionables.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-    Notificar-ho al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya, així com 
al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari de l 'Ajuntament de Granollers.

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-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

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT PER LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT PER LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT PER LA PRESTACIÓ DELDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE MIXT PER LA PRESTACIÓ DEL    
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES PORTES AUTOMÀTIQUES UBICADES EN ELS EDIFICISSERVEI DE MANTENIMENT DE LES PORTES AUTOMÀTIQUES UBICADES EN ELS EDIFICISSERVEI DE MANTENIMENT DE LES PORTES AUTOMÀTIQUES UBICADES EN ELS EDIFICISSERVEI DE MANTENIMENT DE LES PORTES AUTOMÀTIQUES UBICADES EN ELS EDIFICIS    
MUNICIPALS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMUNICIPALS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMUNICIPALS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMUNICIPALS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ    
ORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA ....

La Junta de Govern Local del 30 de juny de 2015 va aprovar iniciar expedient licitatori, declarar la 
plurianualitat, autoritzar la despesa i aprovar la contractació conjunta i els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per  al contracte mixt de serveis de manteniment 
de les portes automàtiques ubicades en els edificis municipals     per un període de   24 mesos, amb 
possibilitat de pròrroga de 24 mesos més,,,,    per a un import màxim de 26.493,20 euros més 5.563,57 
euros en concepte d'IVA, fent un total de 32.056,77 euros, amb aplicació a les aplicacions 
pressupostàries i amb la  distribució econòmica següent :

2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 TotalTotalTotalTotal
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

H314.92041.21201 4.233,30 8.466,61 4.233,30 16.933,22
H314.92041.21201 1.512,50 3.025,00 1.512,50 6.050,00

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU
H435.33320.21200 151,19 302,38 151,19 604,76
H435.33320.21200 302,50 605,00 302,50 1.210,00

Les entitats adscrites a aquesta contractació són les següents:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347F
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H
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Amb data 2 de juliol de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

- PORTES MORELL, SL Carrer França, 17 (Pol. Ind. Pla de Llerona)

- MANUSA DOOR SYSTEMS, SL Avinguda Via Augusta, 85-89 6a planta 08174 – Sant Cugat 
del Vallès

- MUNTATGES ELECTRICS COGAR SL Carrer Doctor Salvador Llobet, 14 08402 – Granollers

- MUNTIAL JBCarrer de Tona, nau 16 (Pol. Ind. Montguit) 08480 – L'AMETLLA DEL VALLÈS

- ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS Carrer Andorra, 49 (Pol. Ind. Pla de Llerona) 
08520 – Les Franqueses del Vallès

L'empresa MANUSA DOOR SYSTEMS, SL mitjançant correu electrònic declina la invitació. En 
finalitzar el termini de presentació d'ofertes únicament l'han presentat MUNTATGES ELECTRICS 
COGAR SL i  ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS i han estat acceptades.

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant 
fórmula matemàtica l'arquitecte tècnic de Serveis Municipals d'aquest Ajuntament  ha emès l'informe 
tècnic en el qual  proposa com a oferta economicament més avantatjosa la presentada per l'empresa 
MUNTATGES ELECTRICS COGAR SL d'acord amb la valoració següent:

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

 A1) Millor preu anual per la realització de les revisions segons la Prestació  1 (fins a 60 punts)

 A2.1) 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)

 A2.2) 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 10 punts)

 A2.3) Millors preus unitaris del grup C)ALTRES MATERIALS no inclosos en l'annex 4 del plec de 
prescripcions tècniques i referenciats als preus de venda públic PVP  (fins a 10 punts)

 A3) Millor temps de resposta per atenció d'avaries considerades urgents (fins a 10 punts)

A continuació es detalla la proposició de cada una de les empreses en base als criteris de negociació :

AAAA1111    ((((Import PImport PImport PImport P 1111))))
AAAA2222....1111    ((((Baixa MABaixa MABaixa MABaixa MA     

OBRAOBRAOBRAOBRA))))
AAAA2222....2222    ((((BaixaBaixaBaixaBaixa    

MATERIALSMATERIALSMATERIALSMATERIALS ))))

AAAA2222....3333    ((((BaixaBaixaBaixaBaixa    
ALTRESALTRESALTRESALTRES    

MATERIALSMATERIALSMATERIALSMATERIALS ))))

AAAA3333    TempsTempsTempsTemps    
respostarespostarespostaresposta

Preu anualPreu anualPreu anualPreu anual     
((((sense IVAsense IVAsense IVAsense IVA ))))

%%%%    BaixaBaixaBaixaBaixa %%%%    BaixaBaixaBaixaBaixa %%%%    BaixaBaixaBaixaBaixa %%%%    BaixaBaixaBaixaBaixa HoresHoresHoresHores

MUNTATGESMUNTATGESMUNTATGESMUNTATGES     
ELECTRICS COGAR SLELECTRICS COGAR SLELECTRICS COGAR SLELECTRICS COGAR SL

8.071,77 € 5,00% 12,00 6,00 8,00 5

ASSA ABLOY ENTRANCEASSA ABLOY ENTRANCEASSA ABLOY ENTRANCEASSA ABLOY ENTRANCE     
SYSTEMS SPAIN SAUSYSTEMS SPAIN SAUSYSTEMS SPAIN SAUSYSTEMS SPAIN SAU

8.446,60 € 0,59% 0,00 5,00 5,00 14

Cap de les ofertes presentades supera les limitacions indicades , pel que s'accepten totes les proposicions.

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

AAAA1111    ((((ImportImportImportImport     
PPPP1111))))

AAAA2222....AAAA    ((((BaixaBaixaBaixaBaixa    
MA OBRAMA OBRAMA OBRAMA OBRA))))

AAAA2222....2222    ((((BaixaBaixaBaixaBaixa    
MATERIALSMATERIALSMATERIALSMATERIALS ))))

AAAA2222....3333    ((((BaixaBaixaBaixaBaixa    
ALTRESALTRESALTRESALTRES    

MATERIALSMATERIALSMATERIALSMATERIALS ))))

AAAA3333    TempsTempsTempsTemps    
respostarespostarespostaresposta

TOTALTOTALTOTALTOTAL

MUNTATGES ELECTRICSMUNTATGES ELECTRICSMUNTATGES ELECTRICSMUNTATGES ELECTRICS     
COGAR SLCOGAR SLCOGAR SLCOGAR SL

60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100100100100,,,,00000000

ASSA ABLOY ENTRANCEASSA ABLOY ENTRANCEASSA ABLOY ENTRANCEASSA ABLOY ENTRANCE     
SYSTEMS SPAIN SAUSYSTEMS SPAIN SAUSYSTEMS SPAIN SAUSYSTEMS SPAIN SAU

57,34 0,00 8,33 6,25 3,57 75757575,,,,49494949
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En data 15 de juliol de 2015 s'ha requerit a l'empresa MUNTATGES ELECTRICS COGAR SL amb CIF 
B-60984531 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 23 de juliol de 2015 l'empresa MUNTATGES ELECTRICS COGAR 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 les  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte mixt de serveis de manteniment de 
les portes automàtiques ubicades en els edificis municipals a l'empresa MUNTATGES ELECTRICS 
COGAR SL amb CIF B-60984531 per un import de 25.643,54 € més 5.385,14 € en concepte d'IVA i 
que fa un total de 31.028,68 €, amb la distribució següent:

- Pels treballs de la P1: 16.143,54 euros més 3.390,14 euros en concepte d'IVA, fent un total de 
19.533,68 euros. (8.071,77 €/any IVA exclòs)

- Pels treballs de la P2: per import màxim de 9.500,00 euros més 1.995,00 euros en concepte 
d'IVA, fent un total de 11.495,00 euros.  (4.750,00 €/any IVA exclòs)) segons els preus unitaris 
de l'annex 4 amb les baixes presentades per l'empresa.

El desglós de l'import d'adjudicació per a cada una de les entitats del contracte, pels treballs inclosos 
en la P1 és el següent:

2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA

AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE     
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS 3.323,67 € 4.021,64 € 6.647,34 € 8.043,28 € 3.323,67 € 4.021,64 €

GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     
MERCATMERCATMERCATMERCAT 237,41 € 287,26 € 474,81 € 574,52 € 237,41 € 287,26 €

PATRONAT MPALPATRONAT MPALPATRONAT MPALPATRONAT MPAL ....    
MUSEUMUSEUMUSEUMUSEU 118,70 € 143,63 € 237,41 € 287,26 € 118,70 € 143,63 €

GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     
AUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUAL 356,11 € 430,89 € 712,22 € 861,78 € 356,11 € 430,89 €

4444....035035035035,,,,89898989    €€€€ 4444....883883883883,,,,42424242    €€€€ 8888....071071071071,,,,77777777    €€€€ 9999....766766766766,,,,84848484    €€€€ 4444....035035035035,,,,89898989    €€€€ 4444....883883883883,,,,42424242    €€€€

El desglòs de l'import d'adjudicació per a cada una de les entitats del contracte, pels treballs inclosos 
en la P2 és el següent:

2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA

AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE     
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS 1.250,00 € 1.512,50 € 2.500,00 € 3.025,00 € 1.250,00 € 1.512,50 €

GRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCAT 375,00 € 453,75 € 750,00 € 907,50 € 375,00 € 453,75 €

PATRONAT MPALPATRONAT MPALPATRONAT MPALPATRONAT MPAL ....    MUSEUMUSEUMUSEUMUSEU 250,00 € 302,50 € 500,00 € 605,00 € 250,00 € 302,50 €

GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUAL 500,00 € 605,00 € 1.000,00 € 1.210,00 € 500,00 € 605,00 €

2222....375375375375,,,,00000000    €€€€ 2222....873873873873,,,,75757575    €€€€ 4444....750750750750,,,,00000000    €€€€ 5555....747747747747,,,,50505050    €€€€ 2222....375375375375,,,,00000000    €€€€ 2222....873873873873,,,,75757575    €€€€

 i amb la  distribució econòmica següent:

2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 TotalTotalTotalTotal
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

H314.92041.21201 4.021,64 8.043,28 4.021,64 16.086,56
H314.92041.21201 1.512,50 3.025,00 1.512,50 6.050,00

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU
H435.33320.21200 143,63 287,26 143,63 574,52
H435.33320.21200 302,50 605,00 302,50 1.210,00

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

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

- Article 178.1 del RDL 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 RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a la 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 MUNTATGES ELECTRICS COGAR SL amb CIF B-60984531  el 
contracte plurianual mixt de serveis de manteniment de les portes automàtiques ubicades en els 
edificis municipals de l'Ajuntament de Granollers, per un període de 24 mesos, amb possibilitat de 
pròrroga de 24 mesos més mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària ,  per 
un import de 25.643,54 € més 5.385,14 € en concepte d'IVA i que fa un total de 31.028,68 €, amb la 
distribució següent:

- Pels treballs de la P1: 16.143,54 euros més 3.390,14 euros en concepte d'IVA, fent un total de 
19.533,68 euros. (8.071,77 €/any IVA exclòs)

- Pels treballs de la P2: per import màxim de 9.500,00 euros més 1.995,00 euros en concepte 
d'IVA, fent un total de 11.495,00 euros.  (4.750,00 €/any IVA exclòs)) segons els preus unitaris 
de l'annex 4 amb les baixes presentades per l'empresa.

El desglós de l'import d'adjudicació per a cada una de les entitats del contracte, pels treballs inclosos 
en la P1 és el següent:

2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA

AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE     
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS
HHHH314314314314....92041920419204192041....21201212012120121201

3.323,67 € 4.021,64 € 6.647,34 € 8.043,28 € 3.323,67 € 4.021,64 €

GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     
MERCATMERCATMERCATMERCAT 237,41 € 287,26 € 474,81 € 574,52 € 237,41 € 287,26 €

PATRONAT MPALPATRONAT MPALPATRONAT MPALPATRONAT MPAL ....    
MUSEUMUSEUMUSEUMUSEU
HHHH435435435435....33320333203332033320....21200212002120021200

118,70 € 143,63 € 237,41 € 287,26 € 118,70 € 143,63 €

GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     
AUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUAL 356,11 € 430,89 € 712,22 € 861,78 € 356,11 € 430,89 €

4444....035035035035,,,,89898989    €€€€ 4444....883883883883,,,,42424242    €€€€ 8888....071071071071,,,,77777777    €€€€ 9999....766766766766,,,,84848484    €€€€ 4444....035035035035,,,,89898989    €€€€ 4444....883883883883,,,,42424242    €€€€

El desglòs de l'import d'adjudicació per a cada una de les entitats del contracte, pels treballs inclosos 
en la P2 és el següent:

2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017

Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA Sense IVASense IVASense IVASense IVA Amb IVAAmb IVAAmb IVAAmb IVA

AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE     
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS
HHHH314314314314....92041920419204192041....21201212012120121201

1.250,00 € 1.512,50 € 2.500,00 € 3.025,00 € 1.250,00 € 1.512,50 €

GRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCAT 375,00 € 453,75 € 750,00 € 907,50 € 375,00 € 453,75 €

PATRONAT MPALPATRONAT MPALPATRONAT MPALPATRONAT MPAL ....    MUSEUMUSEUMUSEUMUSEU
HHHH435435435435....33320333203332033320....21200212002120021200

250,00 € 302,50 € 500,00 € 605,00 € 250,00 € 302,50 €

GRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUALGRANOLLERS AUDIOVISUAL 500,00 € 605,00 € 1.000,00 € 1.210,00 € 500,00 € 605,00 €

2222....375375375375,,,,00000000    €€€€ 2222....873873873873,,,,75757575    €€€€ 4444....750750750750,,,,00000000    €€€€ 5555....747747747747,,,,50505050    €€€€ 2222....375375375375,,,,00000000    €€€€ 2222....873873873873,,,,75757575    €€€€

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 de notificació, previ al pagament de la corresponent taxa (86,70 €)   
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de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula X.2 apartat g/

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Notificar al servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que es confeccionin  
els documents comptables de disposició de la despesa (D) d'acord amb els imports i anualitats 
indicats en el PRIMER punt d'aquest acord i s'alliberi el crèdit no disposat del document comptable 
d'autorització de la despesa.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1, a partir de dos mesos de la data de notificació de l'acord 
d'adjudicació,  per les dependències del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, 
prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT   PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT   PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT   PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT   PER A LA    
SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALS EIXOSSUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALS EIXOSSUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALS EIXOSSUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALS EIXOS    
VIARIS DE LVIARIS DE LVIARIS DE LVIARIS DE L''''AVAVAVAV....    SANT ESTEVESANT ESTEVESANT ESTEVESANT ESTEVE    ----    AVAVAVAV....    DEL PARC I DELS CARRERS DE ROGER DE FLORDEL PARC I DELS CARRERS DE ROGER DE FLORDEL PARC I DELS CARRERS DE ROGER DE FLORDEL PARC I DELS CARRERS DE ROGER DE FLOR    ----    
LLUÍS COMPANY DE GRANOLLERSLLUÍS COMPANY DE GRANOLLERSLLUÍS COMPANY DE GRANOLLERSLLUÍS COMPANY DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26  de maig 
de 2015, es  va aprovar l'inici de l'expedient licitatori, es va autoritzar la despesa i es van aprovar els 
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per al contracte 
de subministrament   per a la substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de leds als 
eixos viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - Lluís Company de 
Granollers, amb un termini màxim de 8 setmanes i per un import màxim de 185.429,14 euros més 
38.940,12 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 224.369,26 euros,amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària H311.16510.61929.

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

PLICA EMPRESA DATA 
REGISTRE

NUM. 
REG.D’ENTRADA

1 IBBE ELECTRICITAT SA 19/06/15 2015014024
2 SECE SA 22/06/15 2015014179
3 ISTEM SLU 22/06/15 2015014193
4 ALUMBRADOS VARIOS SA 22/06/15 2015014196
5 COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS SA 22/06/15 2015014206
6 ETRA BONAL SA* 29/06/15 2015014613

*La plica núm. 6  va estar enviada per Correus dins del termini establert .

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

L'empresa ETRA BONAL SA va presentar la justificació requerida dins el termini establert i la Mesa de 
Contractació va acordar acceptar l'informe tècnic de data 14 de juliol de 2015 emès per l'enginyer 
tècnic municipal de l'Ajuntament de Granollers en el qual es proposa estimar la justificació de l'oferta 
presentada per l'empresa ETRA BONAL SA , acceptant la valoració realitzada, atès que:
- La proposta tècnica d'ETRA BONAL SA presenta i descriu àmpliament una organització i execució 
dels treballs que optimitza els mitjans i terminis previstos . 
- Menors costos materials i financers en tant que ETRA BONAL pertany a un important grup 
empresarial, GRUPO ETRA, d'implantació estatal que disposa d'un sistema de centralització de 
compres que permet oferir uns preus molt competitius. En particular, gràcies a l'important volum de 
compres que ETRA BONAL realitza a l'empresa fabricant i subministradora de les llumeneres LED 
contemplades a la seva oferta. Així, a títol justificatiu, i sense tenir  en compte els costos d' instal·lació 
que són molt menors, ETRA BONAL disposa d'un descompte de fabricant proper al 40% respecte del 
preu unitari previst per el subministre de llumenera de LEDS per a la il·luminació de vial . 

L'enginyer tècnic municipal de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Granollers, ha emès un informe 
de data 15 de juliol de 2015, en el qual  proposa a la Mesa de Contractació, l'oferta econòmicament 
més avantatjosa presentada per l'empresa ETRA BONAL SA amb CIF A-08522955 per un import de 
109.665,92 euros més 23.029,84 euros en concepto de IVA, fent un total de 132.695,76 euros, per al 
contracte de subministrament   per a la substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de 
leds als eixos viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - Lluís Company 
de Granollers, amb un termini d'execució de 8 setmanes, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor . (. (. (. (fins afins afins afins a     30303030        puntspuntspuntspunts))))
A.1 Memòria luminotècnica(fins a 20 punts)
A.2  Proposta organitzativa i de desenvolupament dels treballs  (fins a 7 punts)
A3. Resolució d'anomalies (fins a 3 punts)

CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE 
VALOR

EMPRESA

A1

Memòria 
luminotècnica

(20 punts)

A2

Pla de 
treballs

(7 punts)

A2

Resolució anomalies

(3 punts)

1 IBBE ELECTRICIDAD 16 3 1
2 SECE 16 7 3
3 ISTEM 12 5 1
4 ALUVISA 14,5 5 1

5Comercial Vallesana 11 3 0

6 ETRA BONAL 14,5 4 2

La motivació d'aquesta puntuació dels criteris que depenen d'un judici de valor, es troba en l'informe 
tècnic emès  per  l'arquitecte tècnic de serveis municipals i manteniment de l'Ajuntament de 
Granollers, adjunt a aquest acord.

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

B1.- Proposta econòmica  (fins a 50 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica  indicada per a cada 
prestació:

                  Pressupost de l'oferta amb més baixa
Puntuació= 50  x ------------------------------------------------------------  
                  Pressupost de l'oferta a valorar
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1 – IBBE ELECTRICIDAD,SA: Preu:  124.237,52 €  (IVA exclòs) _ 40,4 punts

2 – SECE,SA: Preu:  136.717,56 €  (IVA exclós) _ 32,1 punts

3 – ISTEM,SLU:   Preu:  182.043,21 €  (IVA exclòs) _   2,2 punts

4 – ALUMBRADOS VIARIOS,SA: Preu:  129.058,68 €  (IVA exclòs) _ 37,2 punts

5 – Comercial Vallesana: Preu:  130.404,40 €  (IVA exclòs) _ 36,3 punts

6 – ETRA BONAL, SA: Preu:  109.665,92 €  (IVA exclòs) _ 50,0 punts

B2.- Subministrament stocks: 

Puntuació =  C
1
 + C

2
, 

on C
1 
= 10 x (Nº addicional llumeneres LED reforç pas vianants ofertes per stock / Nº màxim ofert)

C
2
 =  5 x (Nº addicional llumeneres LED de vial ofertes per stock / Nº màxim ofert)

1111    – IBBE ELECTRICIDAD– IBBE ELECTRICIDAD– IBBE ELECTRICIDAD– IBBE ELECTRICIDAD,,,,SASASASA::::    Ofereix 10 llumeneres LED de reforç per a pas de vianants i 5 
llumeneres LED de vial : 3333,,,,3333    puntpuntpuntpunt

2222    – SECE– SECE– SECE– SECE,,,,SASASASA::::    Ofereix 25 llumeneres LED de reforç per a pas de vianants i 10 llumeneres LED de vial: 
7777,,,,8888    puntpuntpuntpunt

3333    – ISTEM– ISTEM– ISTEM– ISTEM,,,,SLUSLUSLUSLU::::    Ofereix 40 llumeneres LED de reforç per a pas de vianants i 20 llumeneres LED de 
vial: 13131313,,,,1111    puntpuntpuntpunt

4444    – ALUMBRADOS VIARIOS– ALUMBRADOS VIARIOS– ALUMBRADOS VIARIOS– ALUMBRADOS VIARIOS,,,,SASASASA:::: Ofereix 34 llumeneres LED de reforç per a pas de vianants i 20 
llumeneres LED de vial: 11111111,,,,6666    puntpuntpuntpunt

5555    – Comercial Vallesana– Comercial Vallesana– Comercial Vallesana– Comercial Vallesana:::: Ofereix 10 llumeneres LED de reforç per a pas de vianants i 32 llumeneres 
LED de vial: 7777,,,,5555    puntpuntpuntpunt

6666    – ETRA BONAL– ETRA BONAL– ETRA BONAL– ETRA BONAL ,,,,    SASASASA::::    No ofereix cap tipus de llumenera addicional per a stock:    0000    puntpuntpuntpunt

B3 .-   Ampliació termini de garantia (fins a 5 punts) 

Puntuació =  S'atorgarà 1 punt per cada any addicional fins a un màxim d'ampliació de 5 anys

1111    – IBBE ELECTRICIDAD– IBBE ELECTRICIDAD– IBBE ELECTRICIDAD– IBBE ELECTRICIDAD ,,,,SASASASA:::: 5 anys d'ampliació de garantia . 5555    puntspuntspuntspunts
2222    – SECE– SECE– SECE– SECE,,,,SASASASA:::: 5 anys d'ampliació de garantia. 5555    puntspuntspuntspunts
3333    – ISTEM– ISTEM– ISTEM– ISTEM,,,,SLUSLUSLUSLU::::     5 anys d'ampliació de garantia. 5555    puntspuntspuntspunts     
4444    – ALUMBRADOS VIARIOS– ALUMBRADOS VIARIOS– ALUMBRADOS VIARIOS– ALUMBRADOS VIARIOS ,,,,SASASASA::::  5 anys d'ampliació de garantia. 5555    puntspuntspuntspunts
5555    – Comercial Vallesana– Comercial Vallesana– Comercial Vallesana– Comercial Vallesana :::: 5 anys d'ampliació de garantia. 5555    puntspuntspuntspunts
6666    – ETRA BONAL– ETRA BONAL– ETRA BONAL– ETRA BONAL ,,,,    SASASASA:::: 5 anys d'ampliació de garantia. 5555    puntspuntspuntspunts

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

CRITERIS QUE DEPENEN D'UN 
JUDICI DE VALOR

CRITERIS AVALUABLES 
MITJANÇANT FÓRMULA 

MATEMÀTICA

EMPRESA

A1

Memòria 
luminotècnica

A2

Pla de 
treballs

A2

Resolució 
anomalies

B1

Preu 
licitació 

B2
 

 Subministre 
stocks 

B3 

 Millora
TOTAL
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(20 punts) (7 punts) (3 punts) (50 punts) (15 punts) (5 punts)
1 IBBE 

ELECTRICIDAD
16 3 1 40,4 3,3 5 68,7

2 SECE 16 7 3 32,1 7,8 5 71
3 ISTEM 12 5 1 2,2 13,1 5 38,4
4 ALUVISA 14,5 5 1 37,2 11,6 5 74,3

5Comercial 
Vallesana

11 3 0 36,3 7,5 5 62,8

6 ETRA BONAL 14,5 4 2 50 0 5 75,5

En data 15 de juliol de 2015 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa ETRA BONAL SA amb CIF A-08522955 a presentar la 
documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa ETRA BONAL SA ha presentat  amb data 22 de juliol de 2015 la documentació 
requerida i compleix els requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, la cap 
del Servei de Contractació i Compres  ha acceptat la documentació presentada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 15 de juliol de 2015, proposa 
l'adjudicació del contracte de subministrament   per a la substitució de llumeneres existents per noves 
llumeneres de leds als eixos viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - 
Lluís Company de Granollers a l'empresa ETRA BONAL SA amb CIF A-08522955 per un import de  
109.665,92 euros més 23.029,84 euros en concepte de IVA, fent un total de 132.695,76 euros, per al 
contracte , amb un termini d'execució de 8 setmanes, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
H311.16510.61929 . 

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

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

Assumpte: Licitació del contracte de subministrament   per a la substitució de llumeneres existents per 
noves llumeneres de leds als eixos viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de 
Flor - Lluís Company de Granollers :

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 05/06/2015
Liquidació: Núm. 201502003674L de data 05/06/2015  per import de 235,97 euros

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

Article 151 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 classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.

Articles 160 i  161 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 l 'adjudicació mitjançant procediment obert.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Adjudicar a l'empresa  ETRA BONAL SA amb CIF A-08522955 el contracte de 
subministrament   per a la substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de leds als eixos 
viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - Lluís Company de Granollers,  
per un import de  109.665,92 euros més 23.029,84 euros en concepte de IVA, fent un total de 
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132.695,76 euros, per al contracte , amb un termini d'execució de 8 setmanes, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària H311.16510.61929, 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.... Liquidar a l'empresa ETRA BONAL SA la quantitat de 235,97 euros, en concepte de 
despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de subministrament   
per a la substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de leds als eixos viaris de l'av. Sant 
Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - Lluís Company de Granollers. Aquestes 
despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte   2013-0046-89-0200601574 
tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient     ((((56565656////15151515)))) al que pertanyen i enviant una comunicació 
via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es podran abonar en efectiu, 
amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers 
ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a.planta de Granollers, en el termini de quinze dies.

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 
h)

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 el contracte, 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 posteriorment la formalització del contracte en el perfil del contractant  i   en 
el BOPB,  d'acord al que estableix l'article 154.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....        Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'alliberi 
el crèdit no disposat dels document comptables  A núm. 27140  i es confeccioni  el document 
comptable D d'acord per import de 132.695,76 euros.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A L''''EMPRESA SOREA SA  A LEMPRESA SOREA SA  A LEMPRESA SOREA SA  A LEMPRESA SOREA SA  A L''''AMPLIACIÓ DE LAAMPLIACIÓ DE LAAMPLIACIÓ DE LAAMPLIACIÓ DE LA    
XARXA DXARXA DXARXA DXARXA D''''AIGUA POTABLE AL CARRER DE CONSTÀNCIAAIGUA POTABLE AL CARRER DE CONSTÀNCIAAIGUA POTABLE AL CARRER DE CONSTÀNCIAAIGUA POTABLE AL CARRER DE CONSTÀNCIA

Al carrer de  Constància només existeix xarxa de distribució d'aigua potable formada per canonada de 
polietilè de diàmetre 63 mm des del punt d'entroncament amb la resta de la xarxa general a la plaça 
de la Caserna fins al núm. 23 d'aquest carrer.  La resta del c/ Constància no disposa de xarxa de 
distribució d'aigua potable.

S'ha rebut la petició de subministrament d'aigua potable per part dels propietaris de la finca situada 
en el c/ Constància, núm. 13; trobant-se aquesta en el tram del carrer sense xarxa de distribució.

Per  a poder donar subministrament a aquesta finca, caldrà ampliar la xarxa de distribució d'aigua 
potable des del núm. 23 fins al núm. 13 d'aquest carrer.

En data 8 de juny de 2015 amb registre d'entrada núm. 2015012953 la companyia concessionària del 
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servei municipal d’abastament d’aigua potable, SOREA, ha presentat pressupost  per l'ampliació de la 
xarxa d'aigua potable al carrer de Constància.

 El pressupost aportat per SOREA SA puja a la quantitat de 5.521,10 € i preveu bàsicament 
l'obertura de cales per a la identificació de serveis, demolició i reposició del paviment de panots, 
excavació de rasa de 0,40 x  1,00 m i el seu posterior rebliment amb terres d'aportació; així com el 
subministrament i col·locació de 54 metres de nova canonada de PEAD de DN-63 mm.  També preveu 
el subministrament i instal·lació de les peces auxiliars (com brides, maniguets, colzes) i els marcs i 
tapes de les arquetes necessàries; així com les corresponents connexions a la xarxa existent.

En data 11 de juny de 2015, l’enginyer tècnic de Serveis Municipals ha emès informe favorable a 
aquesta actuació, en la qual s’apliquen els preus unitaris contemplats per la Clàusula setena (Annex 
núm. 2) de l'Addenda al contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.Que els preus unitaris 
aplicats al pressupost són els contemplats per la Clàusula setena (Annex núm. 2) de l'Addenda al 
contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.

Aquesta actuació es realitza a requeriment de l'Ajuntament de Granollers com a nova inversió del 
servei, d'acord amb la Clàusula Quarta “Despeses financeres i noves inversions” de l'Addenda a 
l'esmentat contracte; tenint en compte que pel seu import de 5.521,10 €, més els altres imports 
autoritzats amb anterioritat, no es supera l'import màxim d'1.000.000 d'euros previst per al temps que 
resta de durada del vigent contracte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Autoritzar a l'empresa SOREA SA a l'ampliació de la xarxa d'aigua potable al c. Constància 
per un import de 5555....521521521521,,,,10101010    €€€€    d'acord amb el que s'estableix a la Clàusula Quarta “DespesesClàusula Quarta “DespesesClàusula Quarta “DespesesClàusula Quarta “Despeses    
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financeres i noves inversions”financeres i noves inversions”financeres i noves inversions”financeres i noves inversions”    de l'Addenda al contracte de gestió del servei municipal de 
subministrament d'aigua de Granollers aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.

SEGONSEGONSEGONSEGON -   Comunicar a SOREA SA que l'execució dels treballs descrits anteriorment anirà 
acompanyada de seguiment i control arqueològic atès que aquests es desenvoluparan dins zona 
definida pel POUM com Àrea de Prospecció Arqueològica.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A L''''EMPRESA SOREA SA  A LEMPRESA SOREA SA  A LEMPRESA SOREA SA  A LEMPRESA SOREA SA  A L''''AMPLIACIÓ DE LAAMPLIACIÓ DE LAAMPLIACIÓ DE LAAMPLIACIÓ DE LA    
XARXA DXARXA DXARXA DXARXA D''''AIGUA POTABLE AL CARRER DE JOANOT MARTORELLAIGUA POTABLE AL CARRER DE JOANOT MARTORELLAIGUA POTABLE AL CARRER DE JOANOT MARTORELLAIGUA POTABLE AL CARRER DE JOANOT MARTORELL

 S''ha rebut la petició d'un nou subministrament d'aigua potable per part dels propietaris de la finca 
situada en el c/ Joanot Martorell, nº 82; trobant-se aquesta en un tram del carrer al qual no hi arriba 
actualment  cap canonada de distribució d'aigua.

Per a poder donar subministrament a aquesta finca, caldrà ampliar la xarxa de distribució d'aigua 
potable en uns 54 metres aproximadament per tal d'arribar fins al nº 82.

En data 8 de juny de 2015 amb registre d'entrada núm. 2015012951 la companyia concessionària del 
servei municipal d’abastament d’aigua potable, SOREA, ha presentat pressupost   l'ampliació de la 
xarxa de distribució d'aigua potable al c/ Joanot Martorell.

  El pressupost aportat per SOREA SA puja a la quantitat de 7.050,73 € i preveu bàsicament 
l'obertura de cales per a la identificació de serveis, demolició i reposició del paviment de panots, 
excavació de rasa de 0,40 x  1,00 m i el seu posterior rebliment amb terres d'aportació; així com el 
subministrament i col·locació de 54 metres de nova canonada de fosa dúctil de DN-100 mm.  També 
preveu el subministrament i instal·lació de les peces auxiliars (com brides, maniguets, colzes) i els 
marcs i tapes de les arquetes necessàries; així com les corresponents connexions a la xarxa existent.

En data 11 de juny de 2015, l’enginyer tècnic de Serveis Municipals ha emès informe favorable a 
aquesta actuació, en la qual s’apliquen els preus unitaris contemplats per la Clàusula setena (Annex 
núm. 2) de l'Addenda al contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.Que els preus unitaris 
aplicats al pressupost són els contemplats per la Clàusula setena (Annex núm. 2) de l'Addenda al 
contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.

Aquesta actuació es realitza a requeriment de l'Ajuntament de Granollers com a nova inversió del 
servei, d'acord amb la Clàusula Quarta “Despeses financeres i noves inversions” de l'Addenda a 
l'esmentat contracte; tenint en compte que pel seu import de 7.050,73 €, més els altres imports 
autoritzats amb anterioritat, no es supera l'import màxim d'1.000.000 d'euros previst per al temps que 
resta de durada del vigent contracte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Autoritzar a l'empresa SOREA SA a l'ampliació de la xarxa d'aigua potable al c. Joanot 
Martorell per un import de 7777....050050050050,,,,73737373    €€€€    d'acord amb el que s'estableix a la Clàusula Quarta “DespesesClàusula Quarta “DespesesClàusula Quarta “DespesesClàusula Quarta “Despeses    
financeres i noves inversions”financeres i noves inversions”financeres i noves inversions”financeres i noves inversions”    de l'Addenda al contracte de gestió del servei municipal de 
subministrament d'aigua de Granollers aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.

SEGONSEGONSEGONSEGON - Notificar aquest acord a  SOREA SA. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

17171717).-).-).-).-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 MES JUNYFUNERARIS MES JUNYFUNERARIS MES JUNYFUNERARIS MES JUNY     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.

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
00651 277 3 4 1 Francisco Vivet Bassa Maria Rosa Vivet Canal 77085551Q Filla
06678 67 3 19 3 Josefa Gonzalo Montasell Montserrat Gonzalo Montasell 77057101V Germana
00821 128 3 2 3 Ramon Bachs Vendrell Laura Ribell Bachs 43506609Q Néta

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 
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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
00651 277 3 4 1 Maria Rosa Vivet Canal 77085551Q Filla
06678 67 3 19 3 Montserrat Gonzalo Montasell 77057101V Germana
00821 128 3 2 3 Laura Ribell Bachs 43506609Q Néta

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
77085551Q Maria Rosa Vivet Canal 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505
77057101V Montserrat Gonzalo Montasell 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
43506609Q Laura Ribell Bachs 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292

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

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

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

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



1559

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ATORGAMENT DE  LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ    
EN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMEN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMEN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMEN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚM....    197197197197    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER    01010101    REFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIA     01379013790137901379    DELDELDELDEL    
CEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPAL

El senyor Josep Alamà Andreu, amb NIF 52142417Z i domicili al Passeig Joan Coromines 1B  1er. 1a. 
de  Vilanova del Vallès, ha sol·licitat en data 29 de juny de 2015 i amb núm. de registre d'entrada 
2015014679, la segona pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris del Cementiri 
Municipal de la següent sepultura:

TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
Josep Alamà Andreu 197 3a 01 4t 01379 01/07/2014

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 3. Segona 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 segona 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
52142417Z Josep Alamà Andreu 197 3a 01 4t 01379 01/07/2016

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 2n. a nom del senyor Josep Alamà Andreu, amb NIF 52142417Z, d'import 313313313313,,,,10101010
euroseuroseuroseuros....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar a l'interessat 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 al senyor Josep Alamà Andreu.

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

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

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Contra 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 . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

19191919).-).-).-).-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     

El senyor Benito Hernández Lozano amb NIF 23648234W i domicili al Passeig Andalusia, 75 BX C de 
Les Franqueses del Vallès, ha sol·licitat en data 30 de juny de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015014867, 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
33 3a 9 4t 02977

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 ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 33, classe 3, quarter 9, pis 4, referència 02977, 
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 9, pis 4, referència 02977, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar  la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Concepción 
Resina Tomas de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5,epígraf  5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que ascendeix a  54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 33, classe 3, quarter 9, pis 4,  per import de 399399399399,,,,33333333    euroseuroseuroseuros, al senyor Benito 
Hernández Lozano,  amb NIF 23648234W, 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    1976197619761976)))) ++++    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 Concepción Resina 
Tomas, amb NIF 77081350R, l'import de     345345345345,,,,25252525    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Benito Hernández Lozano, 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
 

20202020).-).-).-).-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 Concepción Resina Tomas amb NIF 77081350R i domicili al carrer Juan de la Cierva , 25 P 
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02 03 de Granollers, ha sol·licitat en data 1 de juliol de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015015062, 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
154 3a 11 4t 05127

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. 154, classe 3, quarter 11, pis 4, referència 
05127, 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 154, 
classe 3, quarter 11, pis 4t , referència 05127, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar  la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Concepción 
Resina Tomas de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5,epígraf  5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que ascendeix a  54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 154, classe 3, del quarter 11,  per import de 620620620620,,,,20202020    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Concepción Resina Tomas,  amb NIF 77081350R, 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
 510,86 € 25,54 € 704,00 € 1.240,40 € 620,20 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            620620620620,,,,20202020    €€€€

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 Concepción Resina 
Tomas, amb NIF 77081350R, l'import de     566566566566,,,,12121212    euroseuroseuroseuros.
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SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Concepción Resina Tomas, 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
 

21212121).-).-).-).-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 Concepción Resina Tomas amb NIF 77081350R i domicili al carrer Juan de la Cierva , 25 P 
02 03 de Granollers, ha sol·licitat en data 1 de juliol de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015015062, 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
64 3a 8 3r 02358

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. 
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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. 64, classe 3, quarter 8, pis 3, referència 02358, 
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 64, classe 3, 
quarter 8, pis 3r , referència 02358, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar  la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Concepción 
Resina Tomas de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5,epígraf  5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que ascendeix a  54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 154, classe 3, del quarter 11,  per import de 906906906906,,,,13131313    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Concepción Resina Tomas,  amb NIF 77081350R, 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    2006200620062006)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
725,00 € 36,25 € 1.051,00 € 1.812,25 € 906,13 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            906906906906,,,,13131313    €€€€

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 Concepción Resina 
Tomas, amb NIF 77081350R, l'import de     852852852852,,,,05050505    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Concepción Resina Tomas, 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 . 
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APROVAT PER UNANIMITAT
 

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DDICTAMEN RELATIU A SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DDICTAMEN RELATIU A SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DDICTAMEN RELATIU A SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS D''''ORDENACIÓ AMBIENTALORDENACIÓ AMBIENTALORDENACIÓ AMBIENTALORDENACIÓ AMBIENTAL    
DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR PER A LDE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR PER A LDE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR PER A LDE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR PER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015,,,,    REGULADA PER LREGULADA PER LREGULADA PER LREGULADA PER L''''ORDRE TESORDRE TESORDRE TESORDRE TES////177177177177////2015201520152015    
DEDEDEDE    8888    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY....

L'Ajuntament de Granollers, va aprovar l'any 2007 el Pla de Municipal d'adequació de la il·luminació 
exterior existent a Granolles, en el marc de la Llei 6/2001.  I més recentment, entre els anys 2013 i 
2014, s'ha elaborat una Auditoria Lumínica i Energètica per la qual es defineixen tot un seguit 
d'actuacions de cara a adequar lumínica i energèticament les instal·lacions d'enllumenat exterior de 
Granollers.

En el DOGC núm. 6909 de 9 de juliol de 2015 es va publicar la convocatòria de subvencions per a 
actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2015, regulada per l'Ordre 
TES/177/2015 de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per ales bases reguladores de les subvencions per ales bases reguladores de les subvencions per ales bases reguladores de les subvencions per a    
actuacions dactuacions dactuacions dactuacions d ''''ordenació ambiental de la il·luminació exteriorordenació ambiental de la il·luminació exteriorordenació ambiental de la il·luminació exteriorordenació ambiental de la il·luminació exterior ....

De conformitat amb  el que preveu la base 5.2 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, l’import de les 
subvencions és com a màxim del 50% del cost de l’actuació subvencionable.

Les sol·licituds  d'aquestes subvencions s'han de presentar a través del mitjà telemàtic extranet de les 
administracions públiques de Catalunya, eacat.cat. El termini de presentació de sol·licitud finalitza el    
10101010    dddd''''agost deagost deagost deagost de     2015201520152015.

L'Ajuntament de Granollers està interessat a acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament 
dels ajuts  per  Actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior, mitjançant l'execució de 
les actuacions següents:

adequació lumínica i energètica de tots els punts de llum del centre urbà de Granollers que �

inclou la substitució de totes les llumeneres lumínicament contaminats existents per noves 
llumeneres LED amb FHS

inst
 inferior a l'1%, amb un pressupost de 86.609,43 € més IVA

Es sol·licita  un ajut econòmic de 40.000,00 euros
L'actuació  consisteix en la substitució d 'un total de 141 llumeneres 

instal·lació de reguladors de flux lluminós punt a punt en l'enllumenat exterior de Granollers, �

amb un pressupost de 21.885,25 € més IVA
Es sol·licita  un ajut econòmic de 13.000,00 euros
L'actuació  consisteix en la instal·lació d 'un total de 351 equips de regulació punt a punt

Nou enllumenat als espais interiors de Roca Umbert de Granollers, amb un pressupost de �

53.331,33 euros més IVA.
Es sol·licita  un ajut econòmic de 5.000,00 euros
L'actuació consisteix en la substitució de llumeneres lumínicament contaminants i la 
instal·lació d'un sistema de regulació i control de la instal·lació
Aquesta actuació s'ha executat dins del termini establert en la convocatòria pública de 
subvenció (des de l'1 de gener al 30 de novembre de 2015).
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L'Ajuntament de Granollers durà a terme aquesta actuació d'ordenació ambiental de la il·luminació 
exterior abans del 30 de novembre de 2015

Existeix crèdit suficient en el pressupost municipal per al pagament de l'actuació independentment de 
la quantia de la subvenció que es pugui percebre.

L'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en matèria d'infraestructura viària i altres 
equipaments de titularitat municipal, d'acord amb l'article 25.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de règim local

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

1. Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions 
per  a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior . DOGC 17 de juny de 2015.

2. Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions 
per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior .

3. Punt  3.) de l'acord del Ple celebrat en sessió extraordinària de 1 de juliol de 2015, es delega a la 
Junta de Govern Local com a òrgan competent per sol·licitar i acceptar les subvencions atorgades per 
organismes públics.

4. Article  25.2  d) i l) de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció  per les actuacions que es relacionen, de conformitat amb Ordre TES/177/2015, de 8 de 
juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per  a actuacions d'ordenació 
ambiental de la il·luminació exterior. DOGC 17 de juny de 2015, de conformitat amb els fets exposats i 
els fonaments de drets invocats:

adequació lumínica i energètica de tots els punts de llum del centre urbà de Granollers que �

inclou la substitució de totes les llumeneres lumínicament contaminats existents per noves 
llumeneres LED amb FHS

inst
 inferior a l'1%, amb un pressupost de 86.609,43 € més IVA

Es sol·licita  un ajut econòmic de 40.000,00 euros
L'actuació  consisteix en la substitució d 'un total de 141 llumeneres 

instal·lació de reguladors de flux lluminós punt a punt en l'enllumenat exterior de Granollers, �

amb un pressupost de 21.885,25 € més IVA
Es sol·licita  un ajut econòmic de 13.000,00 euros
L'actuació  consisteix en la instal·lació d 'un total de 351 equips de regulació punt a punt

Nou enllumenat als espais interiors de Roca Umbert de Granollers, amb un pressupost de �

53.331,33 euros més IVA
Es sol·licita  un ajut econòmic de 5.000,00 euros
L'actuació consisteix en la substitució de llumeneres lumínicament contaminants i la instal·lació 
d'un sistema de regulació i control de la instal·lació
Aquesta actuació s'ha executat dins del termini establert en la convocatòria pública de 
subvenció (des de l'1 de gener al 30 de novembre de 2015).

SegonSegonSegonSegon:::: Remetre al Departament de  Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  aquest 
acord junt amb el formulari de sol·licitud en la forma i condicions que estableix la base 7 de l'Ordre 
TES/177/2015, de 8 de juny, a través del mitjà telemàtic extranet de les administracions públiques de 
Catalunya, eacat.cat, junt amb la documentació que en fa esment aquesta Ordre, abans del 10101010    dddd''''agostagostagostagost        
dededede    2015201520152015. 
  
APROVAT PER UNANIMITAT
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23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES  PER A LDICTAMEN RELATIU A  APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES  PER A LDICTAMEN RELATIU A  APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES  PER A LDICTAMEN RELATIU A  APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES  PER A L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
GRATUÏT DE LA TARGETA SGRATUÏT DE LA TARGETA SGRATUÏT DE LA TARGETA SGRATUÏT DE LA TARGETA S1111    A FAMÍLIES ESCOLARITZADES EN CENTRES EDUCATIUSA FAMÍLIES ESCOLARITZADES EN CENTRES EDUCATIUSA FAMÍLIES ESCOLARITZADES EN CENTRES EDUCATIUSA FAMÍLIES ESCOLARITZADES EN CENTRES EDUCATIUS    
ALLUNYATS DEL DOMICILI HABITUALALLUNYATS DEL DOMICILI HABITUALALLUNYATS DEL DOMICILI HABITUALALLUNYATS DEL DOMICILI HABITUAL

El Servei d'Educació informa de la problemàtica deguda a l'organització de Granollers en zona única 
educativa, això vol dir que no s'assigna un centre escolar únicament en funció del domicili, si no que 
es poden optar a totes les escoles de la ciutat, siguin públiques o concertades.

Depenent de la sol·licitud, de la puntuació obtinguda i del número de sorteig que els hagi correspost, 
l'alumne és assignat a un o altre centre. Això fa que anualment un cert nombre d'estudiants  s'hagi de 
desplaçar d'una punta a l'altra de la ciutat per accedir a l 'escola.

Amb l'objectiu d'afavorir la mobilitat de les famílies que es puguin veure afectades per les 
circumstàncies descrites anteriorment,  s'estableixen unes bases per optar a les targetes monomodals 
de l'operador de transport urbà (S1) de manera gratuïta.

L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement a la proposa d'aprovació de les bases 
reguladores de l'atorgament gratuït de targetes monomodals de l'operador (S1) a famílies 
escolaritzades en centres educatius allunyats del domicili habitual, amb l'indicació de que la despesa 
màxima prevista és de 10.098,00 €.

A l'aplicació pressupostària H315.44110.48000 hi ha crèdit suficient per atendre aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, disposa que són principis del sistema educatiu 
espanyol, entre d'altres, la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves 
condicions i circumstàncies, així com l'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats, la inclusió 
educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajudin a superar qualsevol discriminació i 
l'accessibilitat universal a l'educació, i que actuï com a element compensador de les desigualtats 
personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a les que es derivin de qualsevol 
tipus de discapacitat.

2. L'article 48 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, disposa que Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació, 
basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la 
mobilitat i garanteixin l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda .

3. L'article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim Local, modificada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
estableix que el transport col·lectiu urbà és competència pròpia del municipi .

4. Les bases d’aquesta subvenció es desenvolupen  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. 

5.La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya, en les qüestions relatives al procediment 
administratiu.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer . -. -. -. - Aprovar les Bases específiques  per a l'atorgament gratuït de la Targeta S1 a acompanyants 
d’alumnes escolaritzats en centres educatius allunyats del domicili habitual durant el curs 2015-2016, 
d'acord amb el següent:

BASES PER A LBASES PER A LBASES PER A LBASES PER A L''''ATORGAMENT GRATUÏT DE TARGETES MONOMODALS DE LATORGAMENT GRATUÏT DE TARGETES MONOMODALS DE LATORGAMENT GRATUÏT DE TARGETES MONOMODALS DE LATORGAMENT GRATUÏT DE TARGETES MONOMODALS DE L''''OPERADOROPERADOROPERADOROPERADOR    ((((SSSS1111))))    AAAA    
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ACOMPANYANTS DACOMPANYANTS DACOMPANYANTS DACOMPANYANTS D''''ALUMENES ESCOLARITZATS EN CENTRES EDUCATIUS ALLUNYATS DELALUMENES ESCOLARITZATS EN CENTRES EDUCATIUS ALLUNYATS DELALUMENES ESCOLARITZATS EN CENTRES EDUCATIUS ALLUNYATS DELALUMENES ESCOLARITZATS EN CENTRES EDUCATIUS ALLUNYATS DEL    
DOMICILI HABITUALDOMICILI HABITUALDOMICILI HABITUALDOMICILI HABITUAL

1111....    ObjecteObjecteObjecteObjecte

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament  de forma gratuïta de la targeta 
monomodal de l’operador (S1) de transport urbà per a les famílies amb fills escolaritzats, entre P3 i 2n 
d’ESO, en un centre públic o concertat i als que no se’ls hagi assignat cap de les opcions per elles 
demanades,  en el moment de preinscripció, fins esgotar la partida pressupostari prevista per aquesta 
subvenció.

Aquestes bases es desenvolupen  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. 

2222.... BeneficiarisBeneficiarisBeneficiarisBeneficiaris     

Tindran dret a obtenir la targeta monodal un acompanyant de l'alumne o alumnes, en cas de germans, 
escolaritzat per la Comissió de Garanties d'Admissió, entre P3 i 2n d’ESO, en un centre públic o concertat 
i que no hagi estat triat per elles en cap de les opcions en el moment de la preinscripció sempre i quan el 
centre educatiu assignat estigui més lluny d’un kilòmetre i mig del domicili de residencia o mig kilòmetre 
del centre assignat en el cas de les escoles Pau Vila i Granul·larius .

3333....    RequisitsRequisitsRequisitsRequisits

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les famílies sol·licitants han de complir les 
següents condicions:
- Reunir les condicions de beneficiari del punt  2 d’aquestes bases
- Estar empadronat a Granollers
- Complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.

4444....    Terminis per presentar la sol·licitudTerminis per presentar la sol·licitudTerminis per presentar la sol·licitudTerminis per presentar la sol·licitud

Els interessats podran sol·licitar l'atorgament de targetes per a acompanyants en qualsevol moment des 
de l'endemà de la publicació de les bases al BOP i fins al 31 de desembre de 2015, sempre que 
compleixin les condicions d'accés recollides als articles 1 a 3 d'aquestes bases.

5555....        Sol·licitudsSol·licitudsSol·licitudsSol·licituds

5.1 Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari .

5.2 La sol·licitud, acompanyada de la documentació exigida, s'haurà de presentar a l'Oficina d'Atenció al 
Ciutadà (OAC), situada al carrer Sant Josep, número 7, planta baixa, en horari d'atenció al públic.
La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

5.3 En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases serà disponible en el web de 
l'Ajuntament de Granollers a l'adreça: www.granollers.cat.

6666....    Documentació que cal presentar amb la sol·licitudDocumentació que cal presentar amb la sol·licitudDocumentació que cal presentar amb la sol·licitudDocumentació que cal presentar amb la sol·licitud

6.1  La família haurà de presentar una sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat que s’adjunta com a 
annex 1 d’aquestes bases l s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI, NIF, NIE o Passaport
b) Fotocòpia del full de sol·licitud de plaça escolar

6.2 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta a l 'Ajuntament per comprovar la conformitat de les 
dades que s'hi consten o es declaren.

6.3 Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini de 10 dies a comptar des de la recepció del 
requeriment, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació , amb l'advertiment exprés 
que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se'l tindrà per desistit de 
la seva sol·licitud. 
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7777....    Publicitat de les bases i la convocatòriaPublicitat de les bases i la convocatòriaPublicitat de les bases i la convocatòriaPublicitat de les bases i la convocatòria
Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d'edictes de la corporació municipal.

8888....    Consignació pressupostàriaConsignació pressupostàriaConsignació pressupostàriaConsignació pressupostària
La dotació màxima destinada a la convocatòria de subvencions és de 10.098,00 €, prevista a l'aplicació 
pressupostària  H315.44110.48000  Atencions assistencials transport urbà . 

9999....        Comissió de valoracióComissió de valoracióComissió de valoracióComissió de valoració

Per a la valoració de les sol·licituds es constituirà una Comissió de Valoració integrada per el regidor 
delegat de Mobilitat; pel cap del Servei de Mobilitat, i per la coordinadors de l’Àrea de la Direcció Serveis, 
que farà la funció de secretària de la comissió .

Les sol·licituds seran valorades cas per cas , previ informe de la Comissió de Garanties d’Admissió 
(CGA).

10101010....    Criteris d’adjudicacióCriteris d’adjudicacióCriteris d’adjudicacióCriteris d’adjudicació

El número de targetes a les que es tindrà dret , dependrà de si el nen es queda o no a dinar a l’escola .

11111111....    Resolució i notificacióResolució i notificacióResolució i notificacióResolució i notificació

11.1 L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions serà el Regidor delegat de mobilitat, 
d’acord amb l’acord amb la Resolució d’alcaldia  530 de 13 de juny de 2015.

11.2 El termini màxim per resoldre la sol·licitud serà d’un mes des de la presentació de la sol·licitud de la 
subvenció.

11.3 L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als interessats, 
d'acord amb el previst als articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administrat comú .

12121212....    Acceptació de la subvencióAcceptació de la subvencióAcceptació de la subvencióAcceptació de la subvenció

La persona beneficiària de la subvenció restarà obligada a signar, abans d’obtenir la targeta de transport 
gratuïta, un escrit d’acceptació de la subvenció , d’acord amb el model que li serà facilitat.

13131313....    Pagament i justificacióPagament i justificacióPagament i justificacióPagament i justificació

La targetes de transport seran lliurades al beneficiari r en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. L’entrega es farà 
en terminis mensuals, d’acord amb el calendari que s’aprovarà en la Resolució d’atorgament . 

En el moment de recollir el títol següent que mai podrà ser abans de la data indicada en el calendari de 
lliurament aprovat, caldrà que es lliuri a l’OAC el Títol esgotat.

14141414....        Revocació de la subvenció i renúnciesRevocació de la subvenció i renúnciesRevocació de la subvenció i renúnciesRevocació de la subvenció i renúncies

14.1 L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les dades aportades 
per a l’obtenció de l’ajut, podent-se procedir a la seva revocació, d'ofici o a instància de part, en el cas 
d'incompliment total o parcial dels requisits, les condicions, les finalitats o qualsevol altre incompliment de 
la concessió de la subvenció.

14.2 Pel desistiment i renúncia de les subvencions són d’aplicació els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu 
comú .

15151515....    Canvis dCanvis dCanvis dCanvis d ''''escolaritzacióescolaritzacióescolaritzacióescolarització

Un cop resolta la convocatòria, si es produeix un canvi de centre escolar, i aquest es troba  a menys d'un 
quilòmetre i mig del domicili, o mig kilòmetre del centre assignat en el cas de les escoles Pau Vila i 
Granul·larius, la subvenció quedarà sense efecte immediat .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar els models de sol·licitud d’atorgament gratuït de targetes monomodals de l’operador 
(S1) a famílies escolaritzades en centres educatius allunyats del domicili s (annex 1) i Declaració 
d'acceptació de la subvenció  (annex 2).
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TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Autoritzar la despesa màxima en concepte  de l'atorgament gratuït de la Targeta S1 a famílies 
escolaritzades en centres educatius allunyats del domicili habitual durant el curs 2015-2016 , en el 
marc d'aquesta convocatòria per un import de 10.098 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
2015/H315.44110.48000.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Publicar en el taulell d'edictes electrònic municipal un anunci del contingut de les presents 
bases i de la convocatòria, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la pàgina web de 
l'Ajuntament de Granollers i a la premsa local.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat de l 'Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

24242424).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA CESSIÓ DE SÒL DESTINAT A VIAL DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA CESSIÓ DE SÒL DESTINAT A VIAL DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA CESSIÓ DE SÒL DESTINAT A VIAL DPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA CESSIÓ DE SÒL DESTINAT A VIAL D''''UNAUNAUNAUNA    
PORCIÓ DE TERRENY SITUADA AL CARRER JOSEP UMBERTPORCIÓ DE TERRENY SITUADA AL CARRER JOSEP UMBERTPORCIÓ DE TERRENY SITUADA AL CARRER JOSEP UMBERTPORCIÓ DE TERRENY SITUADA AL CARRER JOSEP UMBERT,,,,    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    104104104104,,,,    DEDEDEDE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

El dia 25 de maig de 2015, la senyora Josepa FORNS PUJOL, amb NIF núm. 37573554H i domicili al 
carrer Canigó, 22 de Caldes de Montbui, va presentar l'escriptura d'accés de cabuda, segregació, 
descripció de resta i cessió gratuïta a l'Ajuntament de Granollers d'una porció de terreny de 117,85 m² 
afectat per vialitat, al carrer Josep Umbert, número 104, de Granollers, i que es valora en 3.273,87 
euros.

Atès l'informe favorable emès per la cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Granollers i 
l'article 124 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol de 
2006, que regula la cessió de terrenys destinats a la xarxa viària .

Atès que en la sessió plenària de data 1 de juliol de 2015, el Ple de l'Ajuntament de Granollers va 
delegar  a la Junta de Govern Local, com a òrgan competent  per  l'acceptació de la cessió gratuïta de 
terrenys destinats a vials i zones verdes.

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

Primer. Acceptar la cessió gratuïta i incondicional, lliure de càrregues i gravamens del terreny 
propietat de la senyora Josepa FORNS PUJOL, amb NIF núm. 37573554H i domicili al carrer Canigó, 
22 de Caldes de Montbui, d'una superfície total de 117,85 m², valorada en la quantitat de 3.273,87 
euros, qualificat de vialitat, assenyalada en el plànol adjunt, finca inscrita en el Registre de la Propietat 
núm. 1 de Granollers al tom 2964, Llibre 1271 de Granollers, foli 68, finca núm. 51597 i que es descriu 
a continuació:

“Porció de terrenyPorció de terrenyPorció de terrenyPorció de terreny,,,, destinada a xarxa viària, de forma rectangular, situada a Granollers, davant del 
carrer Josep Umbert, número 104, de cent disset metres, vuitanta-cinc decímetres quadrats (117,85 
m²) de superfície. Limita: al davant, dreta entrant i esquerra, amb el carrer Josep Umbert, en línies de 
30,33 metres, 3,61 metres i 4,16 respectivament; i al fons en línia de 29,48 metres amb finca de la que 
se segrega.

Segon. Formalitzar en escriptura pública l 'acceptació de la cessió esmentada i facultar tan àmpliament 
com en dret sia possible l'Il.ltre. sr. alcalde-president per a la seva signatura.

Tercer. Inscriure el terreny esmentat en l'Inventari de Béns Municipal amb la qualificació de bé de 
domini públic, afectat per vialitat.

Quart. Notificar aquest acord a  Patrimoni i al Servei de Gestió Tributària .

Cinquè.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
 

25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL DEL SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL DEL SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL DEL SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL DEL SERVEI DE    
MANTENIMENT TECNOLÒGIC I CONNECTIVITAT DEL SISTEMA DE GESTIÓ REMOTA SAMCLAMANTENIMENT TECNOLÒGIC I CONNECTIVITAT DEL SISTEMA DE GESTIÓ REMOTA SAMCLAMANTENIMENT TECNOLÒGIC I CONNECTIVITAT DEL SISTEMA DE GESTIÓ REMOTA SAMCLAMANTENIMENT TECNOLÒGIC I CONNECTIVITAT DEL SISTEMA DE GESTIÓ REMOTA SAMCLA    
SMART PRO DEL REG MUNICIPAL DE GRANOLLERSSMART PRO DEL REG MUNICIPAL DE GRANOLLERSSMART PRO DEL REG MUNICIPAL DE GRANOLLERSSMART PRO DEL REG MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENT    
NEGOCIAT SENSE PUBLICITATNEGOCIAT SENSE PUBLICITATNEGOCIAT SENSE PUBLICITATNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT ,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA A UN PROVEÏDOR ÚNICTRAMITACIÓ ORDINÀRIA A UN PROVEÏDOR ÚNICTRAMITACIÓ ORDINÀRIA A UN PROVEÏDOR ÚNICTRAMITACIÓ ORDINÀRIA A UN PROVEÏDOR ÚNIC

La Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2015, va acordar iniciar l'expedient licitatori mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària a un proveïdor únic, declarar la 
plurianualitat, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei de manteniment tecnològic i 
connectivitat del sistema de gestió remota SAMCLA SMART PRO del reg municipal de Granollers, 
amb una durada de 15 mesos i amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos, per un import màxim  de 
licitació de 6.563,00 euros més 1.378,23 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 7.941,23 
euros

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

SAMCLA-ESIC SL CIF. B-62975396

L'empresa SAMCLA-ESIC SL ha presentat oferta en el termini establert i ha estat acceptada

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant 
fórmula matemàtica, el cap de servei de Medi Ambient i Espais Verds d'aquest Ajuntament  ha emès 
l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per 
l'empresa SAMCLA-ESIC SL amb CIF. B-62975396 d'acord amb la valoració següent:

Es valorarà l'oferta econòmica: (Millor oferta dels preus unitaris) amb la màxima puntuació (100 
punts) l'oferta que proposi el major percentatge de baixa sobre els preus unitaris. Aquest criteri 
serà avaluable de forma automàtica, de conformitat amb la fórmula següent:

P= 100 *   ___% baixa oferta preus unitaris ___________                  
           % baixa més elevat de les ofertes presentades

On P és la puntuació obtinguda 

a. SAMCLA-ESIC, SL presenta una oferta amb una baixa lineal sobre els preus unitaris (inclosos 
en la clàusula II del PCAP) del 0% i obté 100 punts.

En data 21 de juliol s'ha requerit a l'empresa SAMCLA-ESIC SL a presentar la documentació prèvia a 
l'adjudicació del contracte. 

Amb data24 de juliol de 2015 l'empresa SAMCLA-ESIC SL amb CIF. B-62975396 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 del servei de manteniment 
tecnològic i connectivitat del sistema de gestió remota SAMCLA SMART PRO del reg municipal de 
Granollers, amb una durada de 15 mesos i amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos, per un import 
màxim  de licitació de 6.563,00 euros més 1.378,23 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total 
de 7.941,23 euros, que representa una baixa del 0% respecte al preu de licitació.

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

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

- Article 178.1 del RDL 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 RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .
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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  SAMCLA-ESIC SL amb CIF. B-62975396 el contracte pluriannual del 
servei de manteniment tecnològic i connectivitat del sistema SAMCLA SMART PRO  de gestió remota 
del reg municipal de Granollers, amb una durada de 15 mesos i amb possibilitat de pròrroga de 12 
mesos, per un import màxim  de licitació de 6.563,00 euros més 1.378,23 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 7.941,23 euros el que representa una baixa del 0%  respecte al preu de 
licitació, amb aplicació al codi pressupostari H353 17110 21000, amb els preus unitaris i la distribució 
anual següent:

ServeisServeisServeisServeis PreuPreuPreuPreu////UtUtUtUt....
EQUIPS CONCENTRADORS 80,00€/concentrador
ACTUALITZACIONS PROGRAMARI 875,00€
ACTUACIÓ CORRECTIVA 175,00€/concentrador
ACTUACIÓ CORRECTIVA 1,00€/programador

Distribució anualDistribució anualDistribució anualDistribució anual Import 
Import

 21% d'IVA
total anual

Període agost - desembre 2015 3.393,00 € 712,53 € 4.105,53 €
Període gener - juliol 2016 2.219,00 € 465,99 € 2.684,99 €
Període agost - octubre 2016 951,00 € 199,71 € 1.150,71 €

TOTAL 6.563,00 € 1.378,23 € 7.941,23 €

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 de notificació, previ al pagament de la corresponent taxa (86,70 €)   
de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula X.2 apartat f/

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Notificar al servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que es confeccionin  
els documents comptables de disposició de la despesa (D) d'acord amb els imports i anualitats 
indicats en el PRIMER punt d'aquest acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1, a partir de dos mesos de la data de notificació de l'acord 
d'adjudicació,  per les dependències del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, 
prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
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26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL  MIXT DE SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL  MIXT DE SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL  MIXT DE SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL  MIXT DE SERVEI DE    
SUPORT A LSUPORT A LSUPORT A LSUPORT A L ''''ACTIVITAT ACADÈMICA DE LACTIVITAT ACADÈMICA DE LACTIVITAT ACADÈMICA DE LACTIVITAT ACADÈMICA DE L ''''INSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALLINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALLINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALLINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL     ((((EMTEMTEMTEMT))))    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local del dia 14 de juliol de 2015, va acordar iniciar expedient licitatori , declarar la 
plurianualitat, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques particulars per al contracte mixt de servei de suport a l'activitat acadèmica del 
Institut Escola Municipal del Treball (EMT) mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
tramitació ordinària, per un període de  2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, i per un 
import màxim de  29.586,78 € més 6.213,22 € en concepte d'IVA (21%) que fa un total de 35.800,00 €.

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

- María Concepción Santos Llorente amb NIF. 27321845F 

- José Corral Rodríguez amb NIF. 52141712E 

- Diego Sola Medina amb NIF. 36562366W

Mitjançant correu electrònic María Concepción Santos Llorente i Diego Sola Medina, han declinat la 
invitació. Les altres empreses han presentat oferta en el termini establert i han estat acceptades 

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant 
fórmula matemàtica), el Cap de servei de Formació Professional d'aquest Ajuntament  ha emès 
l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per 
José Corral Rodríguez, amb NIF. 52141712E d'acord amb la valoració següent:

D'acord amb la clàusula III.5 del plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a la valoració 
total amb un màxim de 100 punts, segons quadre a continuació detallat :

José Corral Rodríguez
Criteris

Puntuació 
màxima Oferta Punts

A.1.
1

Millora en els preus unitaris de copia docent 25 0,0320 € 25

A.1.
2

Millora en els preus unitaris de copia lliure accés 20 0,0578 € 20

A.2.
Percentatge de descompte en millora en els preus  

unitaris de còpia
45 3% 45

5 punts migdia Allarga en 0 hores 0

2,5 punts matí Allarga en 30 minuts 1B2
Millora en l’horari setmanal mínim establert en les 

clàusules tècniques
2,5 punts vespre Allarga en 1:30 minuts 2

Total 100 93

D'acord amb l'ampliació d'horari oferta per l'adjudicatari l'horari serà el següent: de dilluns a divendres de 9 a 
13 i de 16 a 18:30

En data  23 de juliol de 2015 s'ha requerit a José Corral Rodríguez, amb NIF. 52141712E a presentar 
la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 23 de juliol de 2015 José Corral Rodríguez,  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 les  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte pluriannual mixt de servei de 
suport a l’activitat acadèmica de l’EMT, període de  2 anys (amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos 
més) amb efectes 1 de setembre de 2015, a José Corral Rodríguez amb NIF 52141712E, per import 
màxim de 29.586,78 € més 6.213,22 € en concepte d'IVA el que fa un total de 35.800,00 €, i amb els 
preus unitaris següents:

Preu unitari còpia DINA4 docent: 0,0320€

Preu unitari còpia DINA4 lliure accés, 0,0578€

Descompte materials d’oficina a subministrar a l’Escola : 3%

i  representa un 0% de baixa respecte al preu unitari de còpia DINA4 docent, una baixa del 3,81% 
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respecte al preu unitari còpia DINA4 lliure accés, i un descompte del 3% en els materials d’oficina a 
subministrar a l’Escola.

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

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

- Article 178.1 del RDL 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 RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a la 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 José Corral Rodríguez amb NIF 52141712E el contracte pluriannual mixt de 
servei de suport a l’activitat acadèmica de l’EMT, per un període de 2 anys, amb possibilitat de 
pròrroga de 24 mesos més, amb efectes 1 de setembre de 2015, per import màxim de 29.586,78 € 
més 6.213,22 € en concepte d'IVA el que fa un total de 35.800,00 €, i amb els preus unitaris següents:

Preu unitari còpia DINA4 docent: 0,0320€

Preu unitari còpia DINA4 lliure accés, 0,0578€

Descompte materials d’oficina a subministrar a l’Escola : 3%

i  que representa un 0% de baixa respecte al preu unitari de còpia DINA4 docent, una baixa del 3,81% 
respecte al preu unitari còpia DINA4 lliure accés, i un descompte del 3% en els materials d’oficina a 
subministrar a l’Escola, amb aplicació al codi pressupostari H419.32410.22605 i H419.32410.22000 
del pressupost de la Corporació amb la distribució següent :

Impremta H419.32410.22605
Any BI IVA total
2015 3.373,68 € 708,48 € 4.082,16 €
2016 8.434,21 € 1.771,19 € 10.205,40 €
2017 5.060,53 € 1.062,71 € 6.123,24 €
Total 16.868,42 € 3.542,38 € 20.410,80 €

 Material d'oficina no inventariable H419.32410.22000
Any BI IVA total
2015 1.400,50 € 294,10 € 1.694,60 €
2016 6.359,18 € 1.335,42 € 7.694,60 €
2017 4.958,68 € 1.041,32 € 6.000,00 €
Total 12.718,36 € 2.670,84 € 15.389,20 €

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 de notificació, previ al pagament de la corresponent taxa (86,70 €)   
de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula X.2 apartat g/

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

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.
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SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Notificar al servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que es confeccionin  
els documents comptables de disposició de la despesa (D) d'acord amb els imports i anualitats 
indicats en el PRIMER punt d'aquest acord

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

27272727).-).-).-).-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 MENJADOR I MONITORATGE DE LDEL SERVEI DE MENJADOR I MONITORATGE DE LDEL SERVEI DE MENJADOR I MONITORATGE DE LDEL SERVEI DE MENJADOR I MONITORATGE DE L''''ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBETESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBETESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBETESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET        
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del dia 14 d'abril de 2015, va acordar iniciar l'expedient licitatori, declarar la 
plurianualitat, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars per al contracte de serveis per a la prestació del servei de menjador i 
monitoratge de l'Escola Municipal Salvador Llobet, a adjudicar mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària, per un període executiu de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga, per a un import 
màxim de 391.648,00 euros més 23.827.20 euros en concepte d'IVA el que fa un total de 415.475,20 
euros, amb la distribució següent:

- Menús (infants, ocasionals i professors): 262.099,20 € (238.272,00 € +23.827,20€ del 10% IVA)

- Servei de monitors: 153.376,00 € (exempt IVA)

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

PLICA EMPRESA DATA REGISTRE NUM. 
REG.D’ENTRADA

1 ENDERMAR, S.L. 18-05-2015 2015010568
2 TRESMES ECO ACTIVA, S.L. 19-05-2015 2015010731
3 CAT-SCHOOL SERVICES, S.L. 19-05-2015 2015010831
4 SERVEI D'ÀPATS, S.L. 19-05-2015 2015010852
5 ISS ACTIVA EDUCACIONAL, S.L. 19-05-2015 2015010858

6 AUSOLAN-ADARA SENIORS SERVICE, S.L. 20-05-2015 2015010943
(Correu Administratiu)

7 EUREST CATALUNYA, S.L. 26-05-2015 2015011605
(Correu Administratiu )

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i el sobre núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), el tècnic de l'Oficina de projectes educatius i la cap del Servei d'Educació han emès 
l'informe tècnic en el qual  proposa a la Mesa de contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa 
presentada per l'empresa ISS ACTIVA EDUCACIONAL SL  amb CIF B64084338 d'acord amb 
l'informe adjunt a aquest expedient i  amb la puntuació següent:

EMDERMAR 
SL

TRESMES 
ECO ACTIVA, 

SL

CATALUNYA 
SCHOOL 

SERVICES, SL

SERVEI 
D'APATS, 

SL

ISS ACTIVA 
EDUCACIONAL

, SL

ADARA 
SENIORS 

SERVICE, SL

EUREST 
CATALUNYA, 

SL

PUNTS 
TOTALS 

APARTAT B
42,16 44,85 46,01 48,56 47,09 50,32 46,78

PUNTUACIÓ 
APARTAT A 14,55 27,9 18,65 16,7 33,1 28,4 24,4

PUNTS 



1576

TOTALS 
CONCURS

56,71 72,75 64,66 65,26 80,19 78,72 71,18

En data 17 de juliol de 2015, la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa ISS ACTIVA EDUCACIONAL SL  amb CIF. 
B-64084338  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

En data 24 de juliol de 2015, l'empresa ISS ACTIVA EDUCACIONAL SL ha presentat la documentació 
requerida i compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, per la 
qual cosa la cap del Servei de Contractació i Compres ha acceptat la documentació presentada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 15 de juliol de 2015, proposa 
l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei de menjador i monitoratge de 
l'Escola Municipal Salvador Llobet,  per un període executiu de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga, a 
l'empresa ISS ACTIVA EDUCACIONAL SL  amb CIF B64084338, que ha presentat l'oferta econòmica 
més avantatjosa, per un import de 391.648,00 euros més 23827.20 euros en concepte d'IVA el que fa 
un total de 415.475,20 euros, amb la distribució següent:

- Menús (infants, ocasionals i professors): 262.099,20 € (238.272,00 € +23.827,20€ del 10% IVA)

- Servei de monitors: 153.376,00 € (exempt IVA)

i els preus unitaris i les ràtios de monitors que es detallen seguidament :

- Menú infant: 3,26 € més el 10% d'IVA, la qual cosa suposa una baixa del 4,65% del preu unitari de 
licitació.

- Monitoratge infant: 2,23 €, exempt d'IVA la qual cosa suposa una baixa del 2% sobre el preu 
unitari de licitació.

- Menú ocasional infant: 3,57 € més el 10% d'IVA, la qual cosa suposa una baixa del 4% sobre el 
preu unitari de licitació.

- Monitoratge ocasional infant: 2,38€, exempt d'IVA, la qual cosa suposa una baixa del 4% del preu 
unitari de licitació.

- Monitoratge sense menú: 2,19 €, exempt d'IVA la qual cosa suposa una baixa del 4% del preu 
unitari de licitació.

- Menú professor: 2,99 €, més el 10% d'IVA que suposa una baixa del 12,5% del preu unitari de 
licitació.

- Ratio de 1 monitor per cada 10 infants del grup de P-3, dos per sota de la ràtio establerta en el 
Plec.

- Ratio de 1 monitor per cada 16 infants del grup de P-4 i P-5, quatre per sota de la ràtio establerta 
en el Plec.

- Ratio de 1 monitor per cada 21 infants del grup de 1r a 6è d'educació primària, quatre per sota de 
la ràtio establerta al Plec.

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

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

Assumpte: Licitació del contracte de serveis per a la prestació del servei de menjador i 
monitoratge de l'Escola Municipal Salvador Llobet

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 30/04/2015
Liquidació: Núm. 201502002805L de data 30/04/2015 per import de 525 euros

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

- Article 151 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 classificació de les ofertes i l'adjudicació 
del contracte.

- Articles 160 i  161 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 l'adjudicació mitjançant procediment 
obert.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa ISS ACTIVA EDUCACIONAL SL  amb CIF B64084338, el contracte 
de serveis per a la prestació del servei de menjador i monitoratge de l'Escola Municipal Salvador 
Llobet,  per un període executiu de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga, per a un import màxim de 
391.648,00 euros més 23.827.20 euros en concepte d'IVA el que fa un total de 415.475,20 euros, amb 
la distribució següent:

- Menús (infants, ocasionals i professors): 262.099,20 € (238.272,00 € +23.827,20€ del 10% IVA)

- Servei de monitors: 153.376,00 € (exempt IVA), 

i els preus unitaris i les ràtios de monitors que es detallen seguidament :

- Menú infant: 3,26 € més el 10% d'IVA, la qual cosa suposa una baixa del 4,65% del preu unitari de 
licitació.

- Monitoratge infant: 2,23 €, exempt d'IVA la qual cosa suposa una baixa del 2% sobre el preu 
unitari de licitació.

- Menú ocasional infant: 3,57 € més el 10% d'IVA, la qual cosa suposa una baixa del 4% sobre el 
preu unitari de licitació.

- Monitoratge ocasional infant: 2,38€, exempt d'IVA, la qual cosa suposa una baixa del 4% del preu 
unitari de licitació.

- Monitoratge sense menú: 2,19 €, exempt d'IVA la qual cosa suposa una baixa del 4% del preu 
unitari de licitació.

- Menú professor: 2,99 €, més el 10% d'IVA que suposa una baixa del 12,5% del preu unitari de 
licitació.

- Ratio de 1 monitor per cada 10 infants del grup de P-3, dos per sota de la ràtio establerta en el 
Plec.

- Ratio de 1 monitor per cada 16 infants del grup de P-4 i P-5, quatre per sota de la ràtio establerta 
en el Plec.

- Ratio de 1 monitor per cada 21 infants del grup de 1r a 6è d'educació primària, quatre per sota de 
la ràtio establerta al Plec.

amb càrrec a l'aplicació pressupostària  H418.32630.22703 i la distribució anual següent:

2015 2016 2017

TOTAL 83.095,04€ 207.737,60€ 124.642,56€

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.... Liquidar a l'empresa ISS ACTIVA EDUCACIONAL SL  la quantitat de 500 euros, en concepte 
de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis per a la 
prestació del servei de menjador i monitoratge de l'Escola Municipal Salvador Llobet. Aquestes 
despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte ES40 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriament el número d'expedient al que pertanyen i 
enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es 
podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de 
l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. planta de Granollers, en el termini de 
quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació i l'anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant de l'òrgan de 
contractació i en el BOPB"

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

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    .Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1, a partir de dos mesos de la data de notificació de l'acord 
d'adjudicació,  per les dependències del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, 
prèvia sol·licitud per escrit .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈNotificar 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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''AMPA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar una subvenció a l'entitat que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Dinar multicultural 1.975,00 € 25,31 €AMPA Pau Vila G61745295
Rua Carnaval 1.275,00 € 48,00 €

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

L'entitat AMPA Pau Vila va comunicar a aquest Ajuntament, mitjançant instància  de
data 7 de maig de 2015 amb número de registre d'entrada 9444 i instància de data 10 de juny de 2015 
amb número de registre d'entrada 13183, que en el desenvolupament dels projectes:

Rua de Carnaval: hi va haver un estalvi de 443,57 € motivat per una menor despesa en l'execució del 
projecte.
Dinar multicultural: hi va haver un estalvi de 1.586,14€ motivat per una menor despesa en l'execució 
del projecte.

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

Pel que fa al projecte Rua de Carnaval el cost  inicial total de la despesa era de 1.275€ i �

finalment ha estat de 831,43€.
Pel que fa al projecte Dinar multicultural el cost inicial total de la despesa era de 1975€ i �

finalment ha estat de 388,86€.

La Junta de Govern de 23 de juny de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar els imports del pressuposts de 
despesa dels projectes.

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

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Dinar multicultural 388,86 € 500,00 € 128,58%AMPA Pau Vila G61745295
Rua Carnaval 831,43 € 613,00 € 73,72%

Vist l'informe emès en data 14 de juliol per la cap del Servei d'Educació que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
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acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

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

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

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

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

10/6/15, núm 
13183

AMPA Pau Vila G61745295 Dinar multicultural 388,86 € 500,00 € 388,86 €

7/5/15, núm 
9444

AMPA Pau Vila G61745295 Rua Carnaval 831,43 € 613,00 € 831,43 €

SEGON. Revocar a l'AMPA Pau Vila, amb CIF G61745295, part de la subvenció del projecte “Dinar 
multicultural” per un import d'111,14€, que correspon a la diferència entre l'import rebut (500,00€) i el 
cost total de l'actuació (388,86€).

TERCER. Requerir a l'AMP Pau Vila perquè faci la devolució d'111,14 euros no justificats, acció que 
es pot fer efectiva a les oficines de la Tresoreria Municipal (carrer Sant Josep, núm. 7 2n pis) de 
Granollers i que es reintegrarà a la partida corresponent.

QUART. Notificar aquest acord a L'Àrea Econòmica i a l'AMPA Pau Vila.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE L''''ADDENDA ECONÒMICAADDENDA ECONÒMICAADDENDA ECONÒMICAADDENDA ECONÒMICA    2015201520152015,,,,    
CONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS ACCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS ACCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS ACCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AC,,,,    EN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DEL    
CONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE L''''ENTITAT I LENTITAT I LENTITAT I LENTITAT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA PROGRAMACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA PROGRAMACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA PROGRAMACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA PROGRAMACIÓ    
DDDD''''ACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS D''''ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER EL CURSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER EL CURSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER EL CURSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER EL CURS    
2014201420142014----2015201520152015
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En sessió de data 31 de març de 2015 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va atorgar a l'entitat Fundació Privada Cultural de Granollers AC una subvenció per import de 
45.500,00€ per al desenvolupament de la programació d'activitats d'arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars i en data 6 de juny de 2014 es va signar el corresponent conveni de 
col·laboració, amb vigència fins al 31 de desembre de 2017, que recull les obligacions de l'entitat 
beneficiària. 

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Fundació Privada  Cultural de 
Granollers

G-63570402 Programció de diversos 
projectes educatius

136.264,00 € 45.500,00€

TOTALTOTALTOTALTOTAL 136136136136....264264264264,,,,00000000    €€€€ 45454545....500500500500,,,,00000000€€€€

La clàusula setena de les condiciones aprovades per l'acord de Junta de Govern de data 31 de març 
de 2015 preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació subvencionada abans del dia 20 de 
juny de 2015.

En data 10 de juliol de 2015 amb número de registre d'entrada 15796 l'entitat Fundació Privada 
Cultural de Granollers AC ha presentat la justificació requerida , 

Vist l'informe emès en data 15 de juliol per la cap del Servei d'Educació que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat que el 
contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
al conveni de col·laboració formalitzat en data 6 de juny de 2014.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

- Clàusula setena de l'apartat primer de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la 
subvenció, aprovat per la Junta de Govern Local, de 31 de març de 2015, pel que fa al termini i forma 
de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a LA  Fundació Privada Cultural de 
Granollers AC, per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de març de 2015, en el marc del 
conveni entre l'entitat i l'Ajuntament de Granollers per a la programació d'activitats d'arts escèniques i 
musicals adreçades a escolars per el curs 2014-2015, en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

10/7/2015 Fundació Privada  G-63570402 Projectes educatius varis: 136.264,00 € 45.500,00 € 136.264,50 €
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núm. 15796 Cultural de Granollers Arts escèniques i 
musicals per a escolars. 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 136136136136....264264264264,,,,00000000    €€€€ 45454545....500500500500,,,,00000000    €€€€ 136136136136....264264264264,,,,50505050    €€€€

SEGON. Notificar aquest acord a Intervenció i a l 'entitat beneficiària. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
30303030).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
AL CLUB DE FUTBOL PONENT DESTINADA A LAL CLUB DE FUTBOL PONENT DESTINADA A LAL CLUB DE FUTBOL PONENT DESTINADA A LAL CLUB DE FUTBOL PONENT DESTINADA A L ''''ACTIVITAT ORDINÀRIA DEL CLUBACTIVITAT ORDINÀRIA DEL CLUBACTIVITAT ORDINÀRIA DEL CLUBACTIVITAT ORDINÀRIA DEL CLUB

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
favor del Club de Futbol Ponent, per un import total de 5.000,00 € destinada a l’activitat ordinària del 
Club.

En data 5 de febrer de 2015 amb número de registre d’entrada 1944/2015 el senyor Juan José Lledó,
en representació de l’entitat Club de Futbol Ponent presenta la següent documentació i sol·licita 
l’atorgament de la subvenció prevista al pressupost municipal :

Projecte/memòria del club de Futbol Ponent. �

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L’informe emès en data 20 de juliol de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s’ha valorat la 
documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització de la subvenció atès que aquesta 
activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de l’esport i que alhora és una finalitat 
pública. 

Fonaments juríFonaments juríFonaments juríFonaments jurí dicsdicsdicsdics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club de Futbol Ponent amb NIF 
G-59502120 per un import de 5.000,00 € destinada a l’activitat ordinària del club amb un pressupost 
de despesa de 24.192,28 € el que representa un finançament del 20,66% del cost de l’activitat, d'acord 
amb les condicions següents;

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L’activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l’entitat i on 
s’expliquen també les activitats que l’entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers en data 5 de febrer de 2015.   
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de  24.192,80 € corresponents a : 

                                                                                                      
DespesesDespesesDespesesDespeses     IngressosIngressosIngressosIngressos

Compra de materials 2.500,00 Subvenció Ajuntament 5.000,00
Arbitratges 8.431,10 inscripcions 19.000,00
Transports 1.000,00
Fitxes federatives 11.469,18
Consell esportiu 192,00
Altres 600,00

TOTAL 24.192,28 24.000,00

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a l’activitat ordinària del club és de  
5.000,00 €, el que representa un finançament del  20,66 % 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 
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internacionals, sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l’activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

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

Utilització instal·lacions esportives 115.500,00 eur

SisèSisèSisèSisè....    Obligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiària

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

facilitats a l’entitat pel servei municipal corresponent . 

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del 100 %.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat. 
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de  
5.000,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

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

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

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

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

despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.
Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres �
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subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació 
de l’import i procedència.

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 5.000,00 € amb càrrec 
a la partida H421.34150.48418 del vigent pressupost.

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

QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Club de Futbol Ponent.

CINQUÈ.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 APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
A LA LA LA L''''ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CELESTÍ BELLERA DESTINADA A LASSOCIACIÓ ESPORTIVA CELESTÍ BELLERA DESTINADA A LASSOCIACIÓ ESPORTIVA CELESTÍ BELLERA DESTINADA A LASSOCIACIÓ ESPORTIVA CELESTÍ BELLERA DESTINADA A L''''ACTIVITAT ORDINÀRIA DELACTIVITAT ORDINÀRIA DELACTIVITAT ORDINÀRIA DELACTIVITAT ORDINÀRIA DEL    
CLUBCLUBCLUBCLUB

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
favor  de l’Associació Esportiva Escolar Celestí Bellera (AEE Celestí Bellera), per un import total de 
3.500,00 € destinada a l’activitat ordinària de l’entitat.   

En data27 de març de 2015 amb número de registre d’entrada 2015/6062 el senyor Francesc 
Armengol Mayà en representació de l’entitat AEE Celestí Bellera presenta la següent documentació i 
sol·licita l’atorgament de la subvenció prevista al pressupost municipal :

- Projecte/memòria de l’entitat 
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Certificat del director el centre conforme no contracten personal  

L’informe emès en data 20 de juliol de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s’ha valorat la 
documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització de la subvenció atès que aquesta 
activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de l’esport i que alhora és una finalitat 
pública. 

Fonaments juríFonaments juríFonaments juríFonaments jurí dicsdicsdicsdics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat amb NIF G-64617251, per un 
import de 3.500,00 € destinada a l’activitat ordinària de l’entitat amb un pressupost de despesa de 
8.333,00 € el que representa un finançament del 42 % del cost de l’activitat, d'acord amb les 
condicions següents;

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L’activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l’entitat i on 
s’expliquen també les activitats que l’entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers en data 27 de març de 2015.  
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l’activitat subvencionada és de   8.333,00 € corresponents a : 

DespesaDespesaDespesaDespesa                                                                                                                                                                                                                                             IngressosIngressosIngressosIngressos

Compra de material 200,00 Subv. 
Ajuntament

3.948,00

Arbitratges 1.200,00 Altres subv 1.000,00
Transports 100,00 inscripcions 2.485,00
Fitxes federatives 498,00
Consums 1.500,00
Beques 2.535,00
Esquiada 2.300,00

total 8.333,00 total 8.333,00

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a l’activitat ordinària del club és de 
3.500,00 €, el que representa un finançament del  40 % del cost de l’activitat.
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Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d’altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l’activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

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

Utilització instal·lacions esportives
8.400,00 eur

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

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

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del  100 %
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat. 
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de  
3.500,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

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

- Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
- Comptes de l'entitat (balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha 
efectuat) corresponent a l'exercici 2015. 
- Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les 
despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament desglossades i 
detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import 
igual al cost de l'activitat subvencionada.
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- Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, indicació 
expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i 
procedència.

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 3.500,00 € amb càrrec a 
la partida H421.34150.48409 del vigent pressupost.

TERCER. Indicar a l’entitat Associació Esportiva Celestí Bellera que el servei gestor de la subvenció 
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atorgada serà el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
dels pactes del conveni de col·laboració serà el cap del Servei d 'Esports.

QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a l'Associació Esportiva Celestí Bellera .

CINQUÈ.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 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GOTSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GOTSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GOTSDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GOTS    
RECICLABLES PER A LA FESTA MAJOR ANYRECICLABLES PER A LA FESTA MAJOR ANYRECICLABLES PER A LA FESTA MAJOR ANYRECICLABLES PER A LA FESTA MAJOR ANY    2015201520152015,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT AMB UN ÚNIC CRITERI DSENSE PUBLICITAT AMB UN ÚNIC CRITERI DSENSE PUBLICITAT AMB UN ÚNIC CRITERI DSENSE PUBLICITAT AMB UN ÚNIC CRITERI D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIA ....

Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 546/2015 de data 19 de juny, es va aprovar iniciar 
l'expedient licitatori, aprovar la despesa per a la contractació del subministrament de gots reciclables 
per a la Festa Major de 2015 i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques , amb un 
període executiu comprés a la segona quinzena del mes de juliol de 2015, sent anual la durada del 
contracte amb un pressupost tipus o preu màxim de 2.793,39 euros més 586,61 euros d'IVA (21%), 
que fan un total de 3.380,00 euros (IVA inclòs) amb possibilitat de pròrroga per un any més, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària ,

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

- Ecologia per Festes, SL amb  CIF B-64.242.134
- Iniciatives Jàssera, SL amb CIF B-64.513.666
- Men, SA amb CIF A-08.208.498

En finalitzar el termini han presentat ofertes les empreses Ecologia per Festes, SL i Iniciativa Jàssera, 
SL i desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables 
mitjançant fórmula matemàtica), la senyora Dolors Portero Trujillo responsable del Servei de Cultura 
d'aquest Ajuntament  ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més 
avantatjosa la presentada per l'empresa Iniciatives Jàssera, SL amb CIF B-64.513.666  d'acord amb la 
valoració següent:

Atesos els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars, clàusula III.4 que 
regeixen en la licitació del contracte de subministrament del got reciclable de Festa Major per a 
l'exercici 2015, prorrogable per un any més, s'emet aquest informe tècnic de valoració final, segons 
quadre a continuació detallat:

Pressupost total de l’oferta amb més baixa 
A= 100  x   -------------------------------------------------------------

Pressupost total  de l’oferta a valorar

CRITERIS AVALUABLES 
MITJANÇANT FÓRMULA 
MATEMÀTICA

TOTALPLICA EMPRESA

A
1 Ecologia per Festes, SL 97,23 97,23
2 Iniciatives Jàssera, SL 100 100

L'empresa Ecologia per Festes, SL ha presentat un preu de contracte de 2.793,39 euros de base 
imposable i 586,61 euros d'IVA (21%), que fan un total de 3.380,00 euros, que correspon al període 
executiu, que representa una baixa del 0% respecte al pressupost tipus de licitació.

L'empresa Iniciatives Jàssera, SL ha presentat un preu de 2.715,94 euros de base imposable i 570,34 
euros d'IVA (21%), que fan un total de 3.286,28 euros, el que representa una baixa del 2,77% respecte 



1590

al pressupost tipus de licitació.

En data 13 de juliol de 2015 s'ha requerit a l'empresa Iniciatives Jàssera, SL  amb CIF B-64.513.666 a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 20 de juliol de 2015 l'empresa Iniciatives Jàssera, SL  ha renunciat a la licitació dels gots 
reciclables de Festa Major, segons escrit rebut per correu electrònic.

En data 22 de juliol de 2015 s'ha requerit a l'empresa Ecologia per Festes, SL  amb CIF B-64.242.134 
a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte, d'acord amb el que estableix l'article 
151.2 del TRLCSP.

Amb data 24 de juliol de 2015 l'empresa Ecologia per Festes 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 les  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de subministrament de gots 
reciclables per a la Festa Major de 2015, amb un període executiu comprés a la segona quinzena del 
mes de juliol de 2015, sent anual la durada del contracte amb un pressupost tipus o preu màxim de 
2.793,39 euros més 586,61 euros d'IVA (21%), que fan un total de 3.380,00 euros (IVA inclòs) per a 
l'any 2015 amb possibilitat de pròrroga per un any més, a aplicar a la partida pressupostària  
H431/33811/22609 amb els preus unitaris següents:

Concepte Preu sense IVA IVA (21%) Total
Subministre gots 2015 2.793,39 € 586,61 € 3.380,00 €

que representa una baixa del 0 % respecte al preu de licitació.

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

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

- Article 178.1 del RDL 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 RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a la 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.-.-.-.-    Acceptar la renuncia de l'empresa  Iniciatives Jàssera, SL amb CIF. B-64.513.666 del 
contracte de subministrament de gots reciclables per a la Festa Major de 2015 de l' Ajuntament de 
Granollers, d'acord amb la informació presentada telemàticament.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Adjudicar a l'empresa Ecologia per Festes, amb CIF. B-64.242.134 el contracte de  
subministrament de gots reciclables per a la Festa Major de 2015 de l' Ajuntament de Granollers, amb 
un període executiu comprés a la segona quinzena del mes de juliol de 2015, sent anual la durada del 
contracte i amb possibilitat de pròrroga d'un any més, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària, per un import màxim de 2.793,39 euros més 586,61 euros d'IVA (21%), 
que fan un total de 3.380,00 euros (IVA inclòs) per a l'any 2015, el que representa una baixa del 0%  
respecte al preu de licitació

Concepte Preu sense IVA IVA (21%) Total
Subministre gots 2015 2.793,39 € 586,61 € 3.380,00 €
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amb aplicació a la partida pressupostària H431/33811/22609, 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 de notificació, previ al pagament de la corresponent taxa (86,70€)   
de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula VIII.1.

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Notificar al servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que es confeccionin 
nous documents comptables de disposició de la despesa (D)  d'acord amb els imports i anualitats 
indicats en el SEGON punt d'aquest acord  (núm doc 12015000035232).

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1, a partir de dos mesos de la data de notificació de l'acord 
d'adjudicació,  per les dependències del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, 
prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

33333333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DE SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DE SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DE SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS    
AUXILIARS COMPLEMENTARIS A LA GESTIÓ DAUXILIARS COMPLEMENTARIS A LA GESTIÓ DAUXILIARS COMPLEMENTARIS A LA GESTIÓ DAUXILIARS COMPLEMENTARIS A LA GESTIÓ D''''ELEMENTS I MATERIALS DE LA FESTAELEMENTS I MATERIALS DE LA FESTAELEMENTS I MATERIALS DE LA FESTAELEMENTS I MATERIALS DE LA FESTA    
MAJOR DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IMAJOR DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IMAJOR DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IMAJOR DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA

Mitjançant resolució de regidora delegada núm. 596/15 de 6 de juliol 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 de la prestació de serveis auxiliars complementaris a la 
gestió d'elements i materials de la Festa Major de Granollers per a l'any 2015 i amb possibilitat de 
pròrroga, per a un import màxim de  6.366,00 euros més 1.336,86 euros en concepte d'IVA, fent un 
total de 7.702.86 euros, amb aplicació al codi pressupostari H431.33811.22609 

Amb data 9 de juliol de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

- SERVICIOS GENERALES JADOGA SL                                  CIF.: B-65723033 
- SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA SL  CIF.: B-59925925
- FORTIUS S.XXI SERVICIOS SL CIF.: B-63617765

L'empresa FORTIUS S.XXI SERVICIOS SL mitjançant correu electrònic declina la invitació. Al 
finalitzar el termini únicament l'empresa SERVICIOS GENERALES JADOGA SL ha presentat oferta 
en el termini establert i ha estat acceptada.

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), la responsable del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers ha emès l'informe 
tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per l'empresa 
SERVICIOS GENERALES JADOGA SL amb CIF.: B-65723033  d'acord amb la valoració següent:

D'acord amb la clàusula  III.3.2 del plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a la 
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valoració total amb un màxim de 100 punts, segons quadre a continuació detallat:

CRITERIS AVALUABLES AMB 
FORMULA MATEMÀTICAPLICA EMPRESA

A1
TOTAL

1 SERVCIOS GENERALES 
JADOGA,S.L.

100 100

Motivació de la puntuacióMotivació de la puntuacióMotivació de la puntuacióMotivació de la puntuació ::::
L'empresa SERVICIOS GENERALES JADOGA, S.L ha presentat un preu de 7.695,60 € (6.360 € 
de base imposable i 1.335,60 € d' IVA (21%)), el que representa una baixa de 0,094 % respecte al 
pressupost tipus de licitació.

En data 20 de juliol de 2015 s'ha requerit a l'empresa SERVICIOS GENERALES JADOGA SL amb 
CIF.: B-65723033 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 20 de juliol de 2015 l'empresa SERVICIOS GENERALES JADOGA 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 les  ha acceptat

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació a l'empresa SERVICIOS GENERALES JADOGA 
SL amb CIF.: B-65723033 del contracte prestació de serveis auxiliars complementaris a la gestió 
d'elements i materials de la Festa Major de Granollers per a l'any 2015 i amb possibilitat de pròrroga, 
per a un import màxim de 7.695,60 € (6.360 € de base imposable i 1.335,60 € d' IVA (21%)), el que 
representa una baixa de 0,094 % respecte al pressupost tipus de licitació i amb aplicació al codi 
pressupostari H431.33811.22609

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

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

- Article 178.1 del RDL 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 RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a la 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 SERVICIOS GENERALES JADOGA SL amb CIF.: B-65723033 
contracte prestació de serveis auxiliars complementaris a la gestió d'elements i materials de la Festa 
Major de Granollers per a l'any 2015 i amb possibilitat de pròrroga, per a un import màxim de  6.360 € 
de base imposable més 1.335,60 € en concepte d' IVA (21%) el que fa un total de 7.695,60€, que 
representa una baixa de 0,094 % respecte al pressupost tipus de licitació i amb aplicació al codi 
pressupostari H431.33811.22609, 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 de notificació, previ al pagament de la corresponent taxa (86,70 €)   
de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula X.2 apartat f/

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Notificar al servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que es confeccionin  
els documents comptables de disposició de la despesa (D) d'acord amb els imports i anualitats 
indicats en el PRIMER punt d'aquest acord i s'alliberi el crèdit no disposat del document comptable 
d'autorització de la despesa (núm doc A-12015000043342) per import de 7,26.€ 

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1, a partir de dos mesos de la data de notificació de l'acord 
d'adjudicació,  per les dependències del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, 
prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

34343434).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROGRAMACIÓ D''''ACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALS    
DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE OCTUBRE DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE OCTUBRE DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE OCTUBRE DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE OCTUBRE DE     2015201520152015    A FEBRER DEA FEBRER DEA FEBRER DEA FEBRER DE     2016201620162016

Els centres cívics són equipaments públics de titularitat municipal, amb un cert nivell d’integració i 
polivalència, que actuen en l’àmbit de la proximitat per a la prestació de serveis personals de qualitat.

Entre les seves funcions cal destacar les línies programàtiques en l’àmbit de l’educació permanent i de 
la dinamització comunitària, les quals pretenen estimular el desig de les persones per l’aprenentatge 
no formal i informal i també promoure iniciatives que donin resposta als interessos particulars de les 
persones, tot afavorint la seva participació activa.

Per tal d'afavorir el correcte desenvolupament de les activitats i serveis que han d'oferir els centres 
cívics de la ciutat, l'Ajuntament té establert amb l'empresa Doble Via, sccl, el contracte de serveis amb 
número de registre 195. Exp. 15/12, per a la gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la 
xarxa de centres cívics municipals de Granollers.

D'acord amb l'esmentat contracte i amb el què indica la clàusula 4.2 del plec de prescripcions 
tècniques reguladores del servei de gestió i de dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de 
centres cívics municipals de Granollers, l'empresa Doble Via, sccl ha de “proposar, executar i avaluar 
la programació d’activitats, els projectes i els que desenvolupen i ofereixen els centres cívics, ja 
siguin de caràcter estable o extraordinari, l’aprovació de les quals correrà a càrrec de l’Ajuntament de 
Granollers”.

En data 3 de juliol de 2015 i número d'entrada al registre 2015015268, l'empresa Doble Via, sccl 
presenta una proposta de programació d’activitats socioculturals a desenvolupar des de la xarxa de 
centres cívics de Granollers, pel període octubre de 2015 a febrer de 2016, la qual ha estat 
dissenyada tenint en compte els dos eixos programàtics propis dels centres cívics: el programa de 
formació i el programa de dinamització comunitària.

La programació d’activitats dissenyada pel període esmentat està marcada pels criteris d’oferir un oci 
actiu i formatiu a la ciutadania de Granollers i de crear espais de diàleg i de relació entre les persones. 
Vol ser una oferta de qualitat i diversa que doni la possibilitat a cada persona de trobar en els centres 
cívics de la ciutat allò que més s’adeqüi als seus interessos de formació i de relació.

Atès l'informe del Coordinador Tècnic de Centres Cívics, de data 20 de juliol de 2015, favorable a 
l'aprovació de l'esmentada programació.

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 programació proposada per Doble Via SCCL, relativa a activitats socioculturals 
de la Xarxa de Centres Cívics per al període octubre de 2015 a febrer de  2016, en el marc del 
contracte de serveis amb número de registre 195, exp. 15/12, per a la gestió i dinamització 
sociocultural i comunitària de la Xarxa de Centres Cívics municipals de Granollers .

L'esmentada programació es reprodueix a continuació:

"PROGRAMA FORMATIU XARXA DE CENTRES CÍVICS DE GRANOL LERS, 
OCTUBRE 2015 –FEBRER 2016

PresentacióPresentacióPresentacióPresentació

La cooperativa de serveis socioeducatius Doble ViaDoble ViaDoble ViaDoble Via  gestiona, segons el contracte    NUMNUMNUMNUM....    195195195195    ExpExpExpExp....    
15151515////12121212    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2012201220122012,,,,    el servei de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de 
centres cívics municipals de Granollers. El contracte contempla que l’empresa gestora executarà en 
totes les seves fases (programació, gestió, execució, avaluació, coordinació, comunicació, etc.) els 
diversos projectes que configuren el programa marc.
El programa marc es fonamenta en unes línies programàtiques i es desenvolupa en una sèrie de 
serveis i programes.

Aquest document recull la proposta per a la  programació formativa de la Xarxa de Centres Cívics de 
Granollers corresponent al període octubre 2015 – febrer  2016.

A continuació  es detallen les propostes formatives per a aquest període.
 

Programa de formacióPrograma de formacióPrograma de formacióPrograma de formació ::::
El programa de formació del curs 2015-2016 està format per cursos i tallers estructurats segon les 
següents temàtiques: Salut i creixement personal, Expressió i creativitat, Terra i fogons, cultura digital 
ii recursos.
 Per al primer quadrimestre d’aquest curs (d’octubre 2015 a febrer 2016) s’han formulat 23 propostes 
per complementar els prop de 70 cursos que ofereixen les entitats des de cadascun dels centres. 
Les propostes formatives que es proposen són complementàries a les que ofereixen les entitats, que 
en la seva majoria són de  caràcter creatiu i de creixement personal. Així les propostes que es 
formulen directament des de centres cívics van a  reforçar les temàtiques de terra i fogons i tecnologia 
i recursos. 
Les propostes han estat pensades partint de les valoracions dels participants i dels suggeriments que 
han fet a través de les enquestes o  directament a través del personal de centres cívics . 

Per a una millor gestió del calendari i del pressupost destinat a programació, els cursos es programen 
amb una durada màxima de 8 sessions, exceptuant alguns que per les seves característiques 
necessiten una certa continuïtat, en aquests casos s’amplien a 10 i 14 sessions. Es manté també la 
programació de cursos exprés d’una sola sessió  per satisfer a aquell públic que no té tanta 
disponibilitat.

S’han donat continuïtat a propostes d’èxit com el Ioga o  el de treu partit a la màquina de cosir, 
Gimnàstica hipopressiva o conversa en anglès. Com a novetats destaquem la microgimnàstica, la 
tècnica vocal i l’urban Sketching. 

Programa dinamització comunitàriaPrograma dinamització comunitàriaPrograma dinamització comunitàriaPrograma dinamització comunitària
En aquest primer quadrimestre l’acció de la dinamització comunitària es centra principalment en 
l’organització de les Festes d’hivern dels centres, que es treballa molt estretament amb les entitats de 
cada centre i altres agents del territori. 
Per altra banda, a Palou, es continua amb el projecte de cuina Passa’m la recepta. Amb les trobades 
anuals. 
Dins d’aquest programa també es contempla el suport a la gestió de la programació de les entitats de 
la junta de centre.

Per altra banda destaquem la introducció d’unes activitats adreçades al públic infantil i familiar. Es 
traca d’una programació vinculada, a priori amb els Centres Cívics de Can Bassa i Can Gili on hi ha 
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una preocupació per el tema de la infància. La proposta es desenvoluparà conjuntament amb les 
entitats del territori. 

SALUT I CREIXEMENT PERSONALSALUT I CREIXEMENT PERSONALSALUT I CREIXEMENT PERSONALSALUT I CREIXEMENT PERSONAL

IOGAIOGAIOGAIOGA    
La pràctica del ioga Sivananda té, per finalitat, retenir la vitalitat del cos per tal de fer minvar 
l’oportunitat de caure malalt. Al llarg del curs coneixeràs els principis d’aquest ioga integral :
Exercici adequat  (asanas), respiració adequada( pranaiames), la relaxació adequada (Savasana), el 
pensament positiu i la meditació (Vedanta y Dhyana).  

Dilluns del 5 d’octubre de 2015 al 8 de febrer de 2016 de 19.30 h  a 21 h
Preu: 58,38 euros (14 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 38,85 euros (14 sessions)
A càrrec de Elisenda Guardiola
Lloc: Centre Cívic Nord

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVAGIMNÀSTICA HIPOPRESSIVAGIMNÀSTICA HIPOPRESSIVAGIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Has sentir a parlar mai del mètode hipopressiu? Coneix els beneficis d’aquesta pràctica, adequada per 
a tot tipus de públic, per millorar la salut a través de la respiració i el treball abdominal .

Dimecres del 7 d’octubre al 25 de novembre de 2015 de 19.30 h  a 21 h
Preu: 26,40 euros (8 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19,76 euros (8 sessions)
A càrrec de  Irene Aguado
Lloc: Centre Cívic Can Gili

MICROGIMNÀSTICAMICROGIMNÀSTICAMICROGIMNÀSTICAMICROGIMNÀSTICA     
El mal d'esquena, les cervicals, la lumbàlgia, l'artrosi, els pinçaments, o qualsevol altre problema 
muscular no et deixen viure? La microgimnàstica, una teràpia ràpida i gens agressiva, et pot ajudar a 
recuperar el teu benestar a través d’exercicis petits i senzills, a l’abast de tothom.

Dijous del 8 d’octubre al 10 de desembre de 2015 de 17.30 h  a 19 h
Preu: 49,50 (10 sessions)
Preu per a més joves ed 26 anys i més gran de 60: 37,05 euros (10 sessions)
A càrrec de Silvina Molina
Lloc: Centre Cívic Nord

COMPRA SALUDABLECOMPRA SALUDABLECOMPRA SALUDABLECOMPRA SALUDABLE     ((((Curs ExprésCurs ExprésCurs ExprésCurs Exprés ))))
Sabem realment què mengem? Aquesta és una pregunta que potser caldria que tots ens féssim abans 
d’anar a comprar els nostres queviures. En aquest taller t’explicarem què cal tenir en compte a l’hora 
d’anar a comprar: quins són els productes de temporada, què són els transgènics, on trobar productes 
ecològics, quins productors de proximitat trobem a la comarca, etc.

Dimecres 7 d’octubre de 2015, de 19 h  a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió)
A càrrec de La Magrana Vallesana
Lloc: Centre Cívic Nord
Descripció

MOOD FOODMOOD FOODMOOD FOODMOOD FOOD ::::    CUINA PER A LA FELICITATCUINA PER A LA FELICITATCUINA PER A LA FELICITATCUINA PER A LA FELICITAT     ((((Curs ExprésCurs ExprésCurs ExprésCurs Exprés ))))
El mood food és un moviment gastronòmic que es basa en que hi ha aliments que per les seves 
propietats ens ajuden a millorar el nostre estat d’ànim. Vine a descobrir quins són i com cuinar-los de 
forma creativa i amb un resultat deliciós!

Dimecres 14 d’octubre de 2015 de 19 h  a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió)



1596

A càrrec de Montse Palou, cuinera
Lloc: Centre Cívic Palou

EXPRESSIÓ I CREATIVITATEXPRESSIÓ I CREATIVITATEXPRESSIÓ I CREATIVITATEXPRESSIÓ I CREATIVITAT

SEMPRE HE VOLGUT ESCRIURESEMPRE HE VOLGUT ESCRIURESEMPRE HE VOLGUT ESCRIURESEMPRE HE VOLGUT ESCRIURE
T’agrada escriure, però mai no trobes el moment? Tens moltes idees que voldries transformar en 
històries, però no saps per on començar? Vine a practicar l’escriptura narrativa i aprèn a donar forma a 
totes aquelles anècdotes, idees i personatges que imagines cada dia quan vas pel carrer, viatges en 
tren o en bus, compres al súper, mires la tele, etc.

Dimarts del  6 d’octubre al 24 de novembre de 2015  de 19 h  a 21 h
Preu: 52,80 euros (8 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 39,52 euros (8 sessions)
A càrrec de Núria Soto
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

INICIACIÓ A LA TÈCNICA VOCALINICIACIÓ A LA TÈCNICA VOCALINICIACIÓ A LA TÈCNICA VOCALINICIACIÓ A LA TÈCNICA VOCAL

 Inicia’t al món de la tècnica vocal i al coneixement de la teva veu de la mà d’integrants del grup In 
Crescendo. Destinat a totes aquelles persones amb inquietuds sobre el funcionament del seu 
instrument vocal i el seu correcte ús, per tal d’evitar lesions i treure’n el màxim profit musical, personal 
o professional. 
  
Dimarts  del 6 al 27 d’octubre  de 2015  de 19  h a 21 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60 anys: 19,76 euros (4 sessions)
A càrrec de Miquel Fernández i Samantha López, d’In Crescendo
Lloc: Centre Cívic Nord

URBAN SKETCHINGURBAN SKETCHINGURBAN SKETCHINGURBAN SKETCHING ::::    DIBUIXANT LA CIUTATDIBUIXANT LA CIUTATDIBUIXANT LA CIUTATDIBUIXANT LA CIUTAT
L’urban sketching és la pràctica del dibuix realitzat in situ i de manera ràpida, a través de l’observació 
directa de la vida urbana. Aprèn les tècniques que apliquen els sketchers: des de les nocions de 
perspectiva a l’aplicació del color, la plasmació del moviment, etc. i com organitzar el teu quadern 
il·lustrat.

Dimecres  del 7 al 28 d’octubre  de 2015  de 19 h a 21 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60 anys: 19,76 euros (4 sessions)
Material a càrrec dels participants
A càrrec de Fabio Castro
Lloc: Centre Cívic Can Gili

JOIERIA AMB LLAVORSJOIERIA AMB LLAVORSJOIERIA AMB LLAVORSJOIERIA AMB LLAVORS
Aprèn a crear i confeccionar les teves peces de joieria amb llavors! La terra posseeix una infinitat de 
llavors,  Llavors que contenen formes i mons encara per germinar; arrels, fulles i flors s’amaguen en 
elles. Vine i llueix les teves joies !

Dijous del 15 d’octubre al 5 de novembre de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60 anys: 19,76 euros (4 sessions)
A càrrec de Rosa Ballarín
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

TERRA I FOGONSTERRA I FOGONSTERRA I FOGONSTERRA I FOGONS

INICIA’T A LA CUINAINICIA’T A LA CUINAINICIA’T A LA CUINAINICIA’T A LA CUINA     
Curs destinat a aquelles persones que volen iniciar -se com cal en el món de la cuina. Improvisant amb 
allò que es tingui a la nevera, es donaran a conèixer les bases de la cuina, perdent la por a aquells 
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ingredients que no es coneixen i a la manera de coure'ls. Un curs pràctic  que desmitifica la cuina amb 
bon humor.

Dijous del 8 d’octubre al 26 de novembre de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 52,80 euros (8 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 39,52 euros (8 sessions)
A càrrec de Sergi Costa, cuiner
Lloc: Centre Cívic Can Gili

CUINA COM LA IAIACUINA COM LA IAIACUINA COM LA IAIACUINA COM LA IAIA
Ja no hauràs d’esperar als dinars familiars per degustar plats casolans, tradicionals i amb aquell gust 
que només la iaia sap donar-li. Amb aquest taller intentarem cuinar-los com només ella sap fer, plats 
de mar i muntanya, estofats, rostits, postres, rebosteria, etc.

Dilluns del 2 al 23 de novembre de 2015 de 19 h  a 21 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19,76 euros (4 sessions)
A càrrec d’Álvaro Brun, cuiner
Lloc: Centre Cívic Can Gili

ELABORACIÓ ARTESANA DEELABORACIÓ ARTESANA DEELABORACIÓ ARTESANA DEELABORACIÓ ARTESANA DE ................

POSTRES SALUDABLES D’HIVERNPOSTRES SALUDABLES D’HIVERNPOSTRES SALUDABLES D’HIVERNPOSTRES SALUDABLES D’HIVERN     ((((    Curs ExprésCurs ExprésCurs ExprésCurs Exprés ))))
Sense ousSense ousSense ousSense ous ,,,,    greixos ni làcticsgreixos ni làcticsgreixos ni làcticsgreixos ni làctics

Coneix nous postres saludables per als dies d'hivern. Per esmorzar, per   acompanyar la infusió de la 
tarda o per fer més dolça la vida. Sense ous, làctics, ni sucres! 

Dimecres 11 de novembre de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió) 
A càrrec de Montse Palou, cuinera
Lloc: Centre Cívic Can Gili

PASTA FRESCAPASTA FRESCAPASTA FRESCAPASTA FRESCA     ((((Curs ExprésCurs ExprésCurs ExprésCurs Exprés ))))
Es tamisa la farina, es forma una muntanyeta, s’hi fa un foradet al mig i s’hi tiren els ous i la sal. Es 
baten lleugerament els ingredients de l’interior del “volcà” i es comença a treballar la farina. La massa 
ha de quedar ferma, però molt elàstica i brillant... Vine a fer-ho i a tastar-ho!

Dilluns 19 d’octubre de 2015 de 19 h a 21 h  
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros 
(1 sessió) 
A càrrec d’ Alvaro Brun , cuiner
Lloc: Centre Cívic Can Gili

FES CONSERVES DE TARDOR A CASAFES CONSERVES DE TARDOR A CASAFES CONSERVES DE TARDOR A CASAFES CONSERVES DE TARDOR A CASA     ((((Curs ExprésCurs ExprésCurs ExprésCurs Exprés ))))
Vols tenir un rebost ben variat durant tot l’any? Aquesta tardor aprèn a conservar l’aroma i el gust de 
les fruites i verdures de temporada.

Dimecres 28 d’octubre de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros 
(1 sessió) 
A càrrec de Montse Palou, cuinera
Lloc: Centre Cívic Palou

LA CUINA DE NADALLA CUINA DE NADALLA CUINA DE NADALLA CUINA DE NADAL
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Noves idees per renovar la cuina d’aquestes festesNoves idees per renovar la cuina d’aquestes festesNoves idees per renovar la cuina d’aquestes festesNoves idees per renovar la cuina d’aquestes festes ................

NADAL LOW COSTNADAL LOW COSTNADAL LOW COSTNADAL LOW COST     ((((Curs ExprésCurs ExprésCurs ExprésCurs Exprés ))))
Aperitius impactants i de baix pressupost. Un entrant de llepar-se'n els dits i un plat principal que ni als 
millors restaurants. Un Nadal low cost sense renunciar a sorprendre els convidats!

Dijous 10 de desembre de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros 
(1 sessió) 
A càrrec de Sergi Costa, cuiner
Lloc: Centre Cívic Can Gili  

NADAL GURMETNADAL GURMETNADAL GURMETNADAL GURMET     ((((Curs ExprésCurs ExprésCurs ExprésCurs Exprés ))))
Vine a elaborar un menú per a paladars exquisits i sorprèn els teus convidats amb: canelons farcits de 
marisc, poma i crema de pèsols i llima; xai lacat  a la mel i soja, amb fuita i fruits secs; torrija de 
panetone amb gelat de massapà d’ametlla amarganta. 

Dilluns 14 de desembre de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros 
(1 sessió) 
A càrrec de Álvaro Brun, cuiner
Lloc: Centre Cívic Can Gili

NADAL VEGETARIÀNADAL VEGETARIÀNADAL VEGETARIÀNADAL VEGETARIÀ     ((((Curs ExprésCurs ExprésCurs ExprésCurs Exprés ))))
Elaborarem un menú nadalenc clàssic, però amb ingredients diferents i saludables: escudella amb 
pilota vegetariana i canelons o rostit de seitan.

Dimecres 16 de desembre de 2015 de 19 a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros 
(1 sessió) 
A càrrec de Montse Palou, cuinera
Lloc: Centre Cívic Palou

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS

CONVERSA EN ANGLÈSCONVERSA EN ANGLÈSCONVERSA EN ANGLÈSCONVERSA EN ANGLÈS

Vols millorar el teu anglès? Aquest és el curs que necessites! Pràctic i amb una professora nativa que 
t’ajudarà en la pronunciació i en adquirir la fluïdesa que necessita el teu anglès !
Adreçat a persones amb coneixements d’anglès nivell intermediate.

Centre Cívic NordCentre Cívic NordCentre Cívic NordCentre Cívic Nord  : dimecres del 7 d’octubre de 2015  al  27 de gener de  2016  de 19.30 h  a 21 h 
A càrrec de Tiffany Jones

Centre Cívic Jaume OllerCentre Cívic Jaume OllerCentre Cívic Jaume OllerCentre Cívic Jaume Oller : dijous del 8 d’octubre de 2015  al 28 de gener de  2016  de 19.30 h  a 21 h
A càrrec de Suzzane Brooman

Preu: 58.38 euros (14 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 38.85 euros (14 sessions)

CUINA EN ALEMANYCUINA EN ALEMANYCUINA EN ALEMANYCUINA EN ALEMANY     ((((Curs ExprésCurs ExprésCurs ExprésCurs Exprés ))))

Sprechen Sie deutch?  Möchten Sie kochen? Vine i practica l’alemany tot cuinant alguna  recepta 
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tradicional d’aquest país! No et perdis aquesta oportunitat de practicar les teves nocions bàsiques 
d’alemany fent una activitat dinàmica i divertida com la cuina. Ampliaràs el teu vocabulari i milloraràs 
el teu hören und sprechen!

Dilluns 26 d’octubre de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió) 
A càrrec de Hildegard Grosskopf
Lloc: Centre Cívic Palou

PARLAR EN PÚBLICPARLAR EN PÚBLICPARLAR EN PÚBLICPARLAR EN PÚBLIC

Has de parlar en públic però sempre et poses nerviós, o trobes que et falta seguretat? En aquest curs 
treballarem l’ansietat i els seus aspectes positius i negatius, posarem en marxa estratègies senzilles 
de relaxació i practicarem exposicions entre nosaltres treballant el llenguatge verbal i no verbal .

Dimecres del 7 d’octubre a l’11 de novembre de 2015 de 19.30 h  a 21 h
Preu: 29,70 euros (6 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 22,23 euros (6 sessions)
A càrrec de Santi Azor 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

TREU PARTIT DE LA TEVA MÀQUINA DE COSIRTREU PARTIT DE LA TEVA MÀQUINA DE COSIRTREU PARTIT DE LA TEVA MÀQUINA DE COSIRTREU PARTIT DE LA TEVA MÀQUINA DE COSIR
Aprèn la tècnica de cosir a màquina i també a mà triant el teu propi recorregut: 
canviar cremalleres, sargir esqueixos, fer traus pels botons, transformar vestits, pantalons, 
camises,...(escurçant, estrenyent, ampliant, afegint...). Cosirem butxaques, vistes, vores, pinces, 
cintes, blondes...També podreu aprendre patronatge i fer-vos les vostres peces a mida i des de zero, 
fins i tot confeccionar ronyoneres, bosses, cortines, estovalles, fundes, roba infantil, etc.
Tot és possible amb bones idees, un fil i una agulla!

Dijous del 8 d’octubre al 10 de desembre de 2015 de 18.30 h  a 20.30 h
Preu: 66 euros (10 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 49,40 euros (10 sessions)
Material a càrrec dels participants
A càrrec de Marta Pelegrina 
Lloc: Centre Cívic Palou

CULTURA DIGITALCULTURA DIGITALCULTURA DIGITALCULTURA DIGITAL

INRODUCCIÓ A LA IMPRESSORAINRODUCCIÓ A LA IMPRESSORAINRODUCCIÓ A LA IMPRESSORAINRODUCCIÓ A LA IMPRESSORA     3333DDDD

Has sentit a parlar de les impressores 3D? Sents curiositat per aquesta nova tecnologia? En aquest 
microcurs et proposem conèixer de primera mà i posar en pràctica el funcionament i les possibilitats 
d’aquests aparells.

Dimecres 14 i 21 d’octubre de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 13,20 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 9,88 euros (2 sessions)
A càrrec de Montse León
Lloc: Centre Cívic Nord

Els preus públics s’ha establert d’acord amb les ordenances fiscals de l’any 2015. Epígraf 9. 
Assistència a cursos , tallers i activitats als centres cívics, als equipaments i espais culturals, la Troca, 
el Gra, equipament juvenil, a Can Jonch, centre de cultura de pau i Roca Umbert. Essent emmarcats 
en el grup 1. De producció, que incideixen en les primeres produccions i en les realitzacions creatives 
individuals o de grup, proposats com activitat d’educació permanent. Apartat 1.c de segon nivell per 
hora: 3,30€ i  Apartat d ) 2.47€ per a menors de 26 i majors de 60 anys"
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SEGON.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

35353535).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI D’ALIENACIÓ IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI D’ALIENACIÓ IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI D’ALIENACIÓ IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL 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 GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2015, va acordar iniciar expedient licitatori, autoritzar la 
despesa i aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars per al contracte de servei d’alienació i desballestament de vehicles abandonats dels quals 
sigui dipositari l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
tramitació ordinària, 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)

Amb data 9 de juliol de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

Autodesguaces TAMAYO SL.1.
Semursa2.
Recuperauto Palafolls SL3.
Ferimet SLU.4.
Desguaces LA CABAÑA SL.  5.

Les empreses Autodesguaces TAMAYO SL., Recuperauto Palafolls SL i Ferimet SLU han presentat 
oferta en el termini establert i han estat acceptades.

L'empresa Desguaces LA CABAÑA SL amb CIF B-31095920 ha presentat la seva oferta amb 
posterioritat a la finalització del termini, amb data 17 de juliol de 2015, núm. de registre entrada 
2015016266, motiu pel qual queda exclosa del procediment  de licitació   

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant 
fórmula matemàtica), l'Inspector en cap de la Policia Local de Granollers. ha emès l'informe tècnic en 
el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per l'empresa 
Autodesguaces TAMAYO SL. amb  CIF. B63070213 d'acord amb la valoració següent:

Atesos els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars, que regeixen  la licitació del 
contracte de serveis d’alienació i desballestament de vehicles de Granollers (sobre número 2 de l’expedient 
66/2015 del servei de contractació) i concretament amb el criteri establert a la clàusula III.4 del Plec de 
condicions administratives es valorarà amb els criteris següents i la puntuació es calcularà, tot aplicant la 
fórmula que segueix a cada subcriteri :

a1 Oferta econòmica respecte el preu mínim per unitat a satisfer per cada vehicle tipus turisme, furgo o 
assimilat que es porti a desballestar al gestor de residus  (fins a 80 punts): 

Preu unitari per vehicle turisme ofert de l 'oferta a valorar
a1 = 80 x ---------------------------------------------------------------------------------------

Preu unitari per vehicle turisme ofert de l 'oferta amb més alça

a2 Oferta econòmica respecte el preu mínim per unitat a satisfer per cada ciclomotor o motocicleta que es 
porti a desballestar al gestor de residus  (fins a 20 punts): 

Preu unitari per motocicleta o ciclomotor ofert de l 'oferta a valorar
a2 = 20 x ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Preu unitari per motocicleta o ciclomotor  ofert de l 'oferta amb més alça
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S'emet el següent informe tècnic de valoració , en relació a les següents empreses que han presentat oferta :
1- Autodesguaces TAMAYO SL.
2- Recuperauto Palafolls
3- Ferimet SLU.

Es proposen les següents puntuacions al sobre número  2. Criteris avaluables de forma automàtica (proposta 
econòmica):

a-1 Proposta econòmica per vehicle tipus turisme furgo o similar  (màxim 80 punts).

Proposta Proposta màxima Punts
Autodesguaces TAMAYO SL. 209 209 80
Recuperauto Palafolls 180 209 68,90
Ferimet SLU. 176 209 67,36

a-2 Oferta econòmica per vehicle  tipus motocicleta o ciclomotor  (màxim 20 punts):

Proposta Proposta màxima Punts
Autodesguaces TAMAYO SL. 30 35 17,14
Recuperauto Palafolls 35 35 20
Ferimet SLU. 29 35 16,57

Proposta d’adjudicació: Suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les tres fases a valorar  :

Punts per vehicle tipus 
turisme i assimilats

Punts per vehicle tipus 
motocicleta o ciclomotor

Punts total

Autodesguaces TAMAYO SL. 80 17,14 97,14
Recuperauto Palafolls 68,90 20 88,90
Ferimet SLU. 67,36 16,57 83,94

En data 21 de juliol de 2015 s'ha requerit a l'empresa Autodesguaces TAMAYO SL. amb  CIF. 
B63070213  a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 24 de juliol de 2015 l'empresa Autodesguaces TAMAYO SL. amb  CIF. B63070213  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 les  
ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del 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, a l'empresa Autodesguaces TAMAYO 
SL. amb  CIF. B63070213 el 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, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària , per un 
import màxim 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 següents:

• Turismes, furgo o assimilat: ..............209,00 € (IVA exclòs)

• Motocicletes i Ciclomotors: ............... 30,00 € (IVA exclòs)

el que representa una alça del 60,77%  respecte al preu de licitació dels Turismes, furgo o assimilat i 
del 25 % respecte al preu de licitació de Motocicletes i Ciclomotors i

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

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

- Article 178.1 del RDL 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 RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .
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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 Desguaces LA CABAÑA SL amb CIF 
B-31095920 en el procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte de servei d’alienació i 
desballestament de vehicles abandonats dels quals sigui dipositari l'Ajuntament de Granollers atès 
que ha presentat la seva oferta fóra de termini.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Adjudicar a l'empresa Autodesguaces TAMAYO SL. amb  CIF. B63070213 el 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, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, per un import màxim 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 següents:

• Turismes, furgo o assimilat: ..............209,00 € (IVA exclòs)

• Motocicletes i Ciclomotors: ............... 30,00 € (IVA exclòs)

el que representa una alça del 60,77%  respecte al preu de licitació dels Turismes, furgo o assimilat i 
del 25 % respecte al preu de licitació de Motocicletes i Ciclomotors 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 .

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ........  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.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Notificar al servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia i al servei de seguretat 
ciutadana, per tal que facin les liquidacions corresponents . 

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1, a partir de dos mesos de la data de notificació de l'acord 
d'adjudicació,  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

 

36363636).-).-).-).-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 DUES GRUES EN MODALITAT DE RENTING PER LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSDE DUES GRUES EN MODALITAT DE RENTING PER LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSDE DUES GRUES EN MODALITAT DE RENTING PER LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSDE DUES GRUES EN MODALITAT DE RENTING PER LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERS,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT

L'informe de l'inspector en cap de la Policia Local de Granollers, de data 20 de juliol de 2015, justifica 
la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert  
d'un contracte de subministrament  dues unitats de vehicle grua en modalitat renting per la Policia 
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Local de Granollers, per un període de 4 anys, per un import màxim de 161.157,12 euros més 
33.843,00 euros en concepte d'IVA, fent un total de 195.000,12 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària H322.13350.20400  i la distribució anual següent: 

ANY BI IVA Total

2015 13.429,76 € 2.820,25 € 16.250,01 €

2016 40.289,28 € 8.460,75 € 48.750,03 €

2017 40.289,28 € 8.460,75€ 48.750,03 €

2018 40.289,28 € 8.460,75€ 48.750,03 €

2019 26.859,52 € 5.640,50 € 32.500,02 €

TOTAL 161.157,12 € 33.843,00 € 195.000,12 €

El que significa una quota mensual de 3.357,44 euros (IVA exclòs) per un quilometratge de 1.700 
quilometres mensuals per cada una de les grues a subministrar.

El valor estimat total del contracte es de 161.157,02  euros.

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

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària  el codi d'aplicació  H322.13350.20400 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 obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 
3/2011, de 14 de novembre.
El responsable del contracte serà el senyor Lluís Colomer i Carbonell , Inspector en Cap de la Policia 
Local de Granollers.

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

Article   9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

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

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

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

Article 52 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes �

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

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

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

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

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

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del subministrament mitjançant la modalitat 
de renting de dues unitats de vehicle grua per la Policia Local de Granollers  , per un període de 4 anys 
, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte de subministrament mitjançant la modalitat de renting de 
dues unitats de vehicle grua per la Policia Local de Granollers, per un import màxim de 161.157,12 
euros més 33.842,97 euros en concepte d'IVA, fent un total de 195.000,12 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària H322.13350.20400

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Declarar la plurianualitat  i autoritzar la despesa del contracte del subministrament 
mitjançant la modalitat de renting de dues unitats de vehicle grua per la Policia Local de Granollers, 
que s'executarà entre els exercicis 2015 al 2019, per a un import màxim de 161.157,02 euros més 
33.842,97 euros en concepte d'IVA, fent un total de 195.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària H322.13350.20400, d'acord amb la  distribució econòmica següent:

ANY BI IVA Total

2015 13.429,76 € 2.820,25 € 16.250,01 €

2016 40.289,28 € 8.460,75 € 48.750,03 €

2017 40.289,28 € 8.460,75€ 48.750,03 €

2018 40.289,28 € 8.460,75€ 48.750,03 €

2019 26.859,52 € 5.640,50 € 32.500,02 €

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....     Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb aplicació al codi  pressupostari      
H322.13350.20400....

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la web 
municipal.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....Notificar a l'àrea econòmica

APROVAT PER UNANIMITAT

 

37373737).-).-).-).-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 VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSDE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSDE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSDE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERS    ((((LOTLOTLOTLOT    1111,,,,    LOTLOTLOTLOT    2222    I LOTI LOTI LOTI LOT    3333)))),,,,    AAAA    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
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 ....

Atesa la necessitat de l'Ajuntament de Granollers d'adquirir el vestuari per al personal de la Policia 
Local i l'especificitat i singularitat del material a subministrar, es considera convenient la contractació 
del subministrament de vestuari en tres lots diferenciats per tal que els proveïdors interessats puguin 
optar a fer el subministrament integrat de tot el vestuari o altrament optar per un o més dels tres lots 
diferenciats a continuació indicats:

Lot 1 :  Vestuari Textil
Lot 2 :  Equipament Tècnic
Lot 3:   Calçat
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El pressupost tipus  màxim de la totalitat de la contractació en període executiu es de 90.909,08 euros 
més 19.090,92 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 110.000,00 euros, durant el 
període executiu de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, El pressupost anual es 
de 45.454,54 euros (IVA exclòs).

En període executiu:
2016 2017

Import IVA 21% Import IVA 21%
TOTAL

(IVA inclòs)
Lot 1  Vestuari Tèxtil 18.500,00 3.885,00 18.500,00 3.885,00 44.770,00
Lot 2 Equipament tècnic 18.500,00 3.885,00 18.500,00 3.885,00 44.770,00
Lot 3 Calçat 8.454,54 1.775,46 8.454,54 1.775,46 20.460,00
TOTAL ANUAL IVA INCLOS 55.000,00 55.000,00
TOTAL CONTRACTE PERIODE EXECUTIU   110.000,00 €  (IVA inclòs)

En cas de prorroga:
2018 2019

Import IVA 21% Import IVA 21%
TOTAL

(IVA inclòs)
Lot 1  Vestuari Tèxtil 18.500,00 3.885,00 18.500,00 3.885,00 44.770,00
Lot 2 Equipament tècnic 18.500,00 3.885,00 18.500,00 3.885,00 44.770,00
Lot 3 Calçat 8.454,54 1.775,46 8.454,54 1.775,46 20.460,00
TOTAL ANUAL IVA INCLOS 55.000,00 55.000,00
TOTAL  PERIODE EXECUTIU                                     110.000,00 €  (IVA inclòs)
TOTAL  PERIODE EXECUTIU + PRORROGA               220.000,00 € (IVA inclòs)

El valor estimat del contracte, puja la quantitat de 199.999,98  euros més 42.000,00 euros en concepte 
d'IVA (21%) , amb càrrec a la partida pressupostaria H321.13210.22104 "Vestuari Protecció 
Ciutadana", segons detall a continuació:

-Import període executiu: 90.909,08 euros.
-Import període pròrroga: 90.909,08 euros.
-Import 20% modificació s/període executiu: 18.181,82 euros.

La despesa global derivada dels subministraments de cada lot no es pot concretar anticipadament, ja 
que la configurarà la despesa real acumulada per l'adquisició dels béns objecte d'aquest contracte, 
durant el període de vigència del mateix i segons les necessitats de l'Ajuntament de Granollers. Els 
preus unitaris màxims de la contractació dels subministraments de cada n dels tres lots als que els 
licitadors poden optar es fixen en l'annex III del plec de clàusules administratives particulars i en el 
plec de prescripcions tècniques.

L'Ajuntament de Granollers dotarà els pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics afectats per 
aquesta contractació anticipada, amb el crèdit suficient per atendre les despeses que se'n derivin, 
amb càrrec a la partida indicada. Aquestes despeses resten subjectes a l'autorització en el pressupost 
de cada exercici del corresponent crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l'art. 174 del RDL 
2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

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

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

El responsable del contracte serà el senyor Lluís Colomer  i Carbonell, inspector en cap de la Policia 
Local, d'acord a l'art. 52 del TRLCSP.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
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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.
Art. 52   del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

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

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació anticipada del 
subministrament de vestuari per a la Policia Local de Granollers (Lot 1:"Vestuari tèxtil",  Lot 2: 
"Equipament tècnic"  i Lot 3: "Calçat"), mitjançant procediment obert, per a un import total de 
90.909,08 euros més més 19.090,92 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 110.000,00 
euros, durant el període executiu de 24 mesos (exercici 2016 i 2017), amb possibilitat de pròrroga de 
24 mesos més i un pressupost anual de 45.454,54 euros (IVA exclòs) amb càrrec a la partida 
pressupostària H321.13210.22104, de conformitat amb els fets i fonaments invocats .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat del contracte  de subministrament de vestuari per a la Policia Local 
de Granollers  (Lot 1:"Vestuari tèxtil",  Lot 2: "Equipament tècnic"  i Lot 3: "Calçat"),,,,    mitjançant 
procediment obert  que s'executarà durant  els exercicis 2016 i 2017 , d'acord amb la següent 
distribució econòmica per cada lot:

2016 2017
Import IVA 21% Import IVA 21%

TOTAL
(IVA inclòs)

Lot 1  Vestuari Tèxtil 18.500,00 3.885,00 18.500,00 3.885,00 44.770,00
Lot 2 Equipament tècnic 18.500,00 3.885,00 18.500,00 3.885,00 44.770,00
Lot 3 Calçat 8.454,54 1.775,46 8.454,54 1.775,46 20.460,00
TOTAL ANUAL IVA INCLOS 55.000,00 55.000,00
TOTAL CONTRACTE PERIODE EXECUTIU   110.000,00 €  (IVA inclòs)

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

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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38383838).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS    
INDIVIDUALS DE MATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLARINDIVIDUALS DE MATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLARINDIVIDUALS DE MATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLARINDIVIDUALS DE MATERIAL I LLIBRES PER AL CURS ESCOLAR     2015201520152015////2016201620162016

1. L'Ajuntament de Granollers convoca anualment ajuts individuals de material i llibres escolars per tal 
d'afavorir a les famílies més desfavorides i que demostrin documentalment una situació de necessitat. 
Aquests ajuts, adreçats a alumnes empadronats a Granollers matriculats en centres públics o privats 
concertats d'educació infantil i primària, pretenen donar suport a l'escolaritat i garantir mínimament la 
igualtat d'oportunitats en l'accés a materials de suport pedagògic.

2. El dia 31 de març de 2015, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar les bases 
reguladores dels ajuts de material i llibres, i la convocatòria dels corresponents al curs escolar 
2015/16, publicades al taulell d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers des del dia 8 d'abril 
dins al dia  2 de maig de 2015.

De conformitat amb l'article 6.2 de les bases, els imports dels ajuts de material i llibres corresponen a :
a) 30 € de material per alumne i curs en l'educació infantil.
b) 20 € de material i 60 € de llibres per alumne i curs en l 'educació primària.

3. Dins el termini establert s'han presentat 1.297    sol·licituds.

4. Un cop revisades i baremades les sol·licituds pel servei gestor es proposa : a) l'atorgament d'un total 
de 1007 ajuts, corresponent a aquelles sol·licituds que han obtingut una puntuació de 5 a 12 punts, 
inclosos els casos excepcionals de l'article 4.2 de les bases, i que comporta una despesa que 
ascendeix a un import total de    63.410,00 €, dels quals 23.570,00 € correspon a l'ajut de material i 
39.840,00 € a l'ajut de llibres; b) el desistiment de 95 sol·licituds per no respondre al requeriment 
d'esmena dins de termini; i c) la denegació de 195 sol·licituds, de les quals 2 és per presentar la 
sol·licitud fora de termini, 21 per no complir els requisits marcats a l'article 4.1 de les bases, 8 per no 
ser persona beneficiària d'acord amb l'article 3.1 de les bases i 164 per obtenir una puntuació menor 
de 5 punts.

5. L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement sobre l'atorgament, el desistiment i la 
denegació dels esmentats ajuts per les raons que consten als annexos de l'informe, de conformitat 
amb l'establert a les bases reguladores dels ajuts.

6. A l'aplicació pressupostària H461.23130.48100 hi ha crèdit suficient autoritzat per atendre aquesta 
despesa (A 12015000009317).

7. Els ajuts concedits són individuals, malgrat que el pagament dels ajuts de material escolar es 
realitzarà directament als centres escolars i els ajuts de llibres a les llibreries de Granollers, o bé a les 
AMPA/escoles en funció de la seva justificació , d'acord amb les bases. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el 1.
procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya, en quan a normativa aplicable pel 
que fa al procediment administratiu i en totes les qüestions no previstes a les bases reguladores 
dels ajuts.

Les bases reguladores dels ajuts de material i llibres de l'Ajuntament, i la convocatòria dels 2.
corresponents al curs escolar 2015-16, publicades al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de 
Granollers des del dia 8 d'abril de 2015 fins al dia 2 de maig de 2015.

L'article 10.5 de les bases reguladores dels ajuts estableix que el servei gestor proposarà a la 3.
Junta de Govern Local l'atorgament dels ajuts de material i llibres, d'acord amb la puntuació 
obtinguda en aplicar les regles de baremació recollides a l'article 16, i d'acord amb els criteris 
d'adjudicació previstos en l 'article 9 de les bases.
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L'article 4.2 de les bases reguladores dels ajuts preveu que, en casos excepcionals, l'Ajuntament 4.
podrà atorgar l'ajut de material i llibres malgrat no es compleixin els requisits a que fa referència 
l'article 4.1, quan els serveis socials així ho considerin i ho proposin mitjançant informe motivat .

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'atorgament dels ajuts individuals de material i llibres, en el marc de la convocatòria 
per al curs escolar 2015/2016, als beneficiaris d'acord amb l'annex adjunt, la primera persona 
beneficiària és Yerai M.S i l'última Fatoumata B., corresponent a aquelles sol·licituds que han obtingut 
una puntuació de 5 a 12 punts, inclosos els casos excepcionals de l 'article 4.2. (Annex 1)

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Declarar el desistiment de les 95 sol·licituds que es relacionen a l'Annex 2, presentades en el 
marc de la convocatòria per al curs escolar 2015/2016, per no respondre al requeriment d'esmena 
dins de termini. (Annex 2)

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Denegar les 195 sol·licituds d'ajuts de material i llibres que es relacionen a l'Annex 3, 
presentades en el marc de la convocatòria per al curs escolar 2015/2016, de les quals 2 és per 
presentar la sol·licitud fora de termini, 21 per no complir els requisits marcats a l'article 4.1 de les 
bases, 8 per no ser persona beneficiària d'acord amb l'article 3.1 de les bases  i 164 per obtenir una 
puntuació menor de 5 punts. (Annex 3)

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Disposar la despesa d'acord amb els ajuts atorgats per un import total de 63.410,00    €, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 2015/H461.23130.48100, dels quals 23.570,00 € correspon a ajuts 
de material i 39.840,00 € a ajuts de llibres.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Indicar que, d'acord amb l'establert a l'article 14 de les bases reguladores dels ajuts, abans 
del 30 d'octubre de 2015 les llibreries de Granollers i les AMPA/escoles hauran de presentar la 
justificació dels ajuts de material i/o llibres, i en el cas de no fer-ho l'Ajuntament no podrà fer-se càrrec 
del pagament.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Publicar aquest acord al tauler d'edictes electrònic municipal, sense perjudici de fer la difusió 
corresponent al taulell d'anuncis de Serveis Socials i a la web de l'Ajuntament, preservant la identitat 
dels beneficiaris i en substitució de la notificació individual, comptant amb els mateixos efectes que 
aquesta, d'acord amb l'establert a l'article 10.7 de les bases reguladores.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
39393939).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM....    
617617617617////2015201520152015,,,,    DEDEDEDE    14141414    DE JULIOLDE JULIOLDE JULIOLDE JULIOL,,,,    RELATIVA A LRELATIVA A LRELATIVA A LRELATIVA A L''''APROVACIÓ DEL SEGON PAGAMENTAPROVACIÓ DEL SEGON PAGAMENTAPROVACIÓ DEL SEGON PAGAMENTAPROVACIÓ DEL SEGON PAGAMENT    
CORRESPONENT ALS MESOS DE GENER A JUNYCORRESPONENT ALS MESOS DE GENER A JUNYCORRESPONENT ALS MESOS DE GENER A JUNYCORRESPONENT ALS MESOS DE GENER A JUNY    2015201520152015    EN CONCEPTE DEN CONCEPTE DEN CONCEPTE DEN CONCEPTE D''''AJUTS DEAJUTS DEAJUTS DEAJUTS DE    
MENJADORMENJADORMENJADORMENJADOR,,,,    DDDD''''ACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS    
ORIENTAL PER AL CURS ESCOLARORIENTAL PER AL CURS ESCOLARORIENTAL PER AL CURS ESCOLARORIENTAL PER AL CURS ESCOLAR     2014201420142014////2015201520152015

1. En data 14 de juliol de 2015, l'alcalde Josep Mayoral i Antigas va dictar la resolució núm. 617/2015, 
relativa a l'aprovació del segon pagament corresponent als mesos de gener a juny 2015 en concepte 
d'ajuts de menjador, d'acord amb els ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per al 
curs escolar 2014/2015.

2. El punt novè de la part dispositiva de l'esmentada resolució indica que cal donar compte aquesta 
resolució a la propera Junta de Govern Local. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, sobre atribucions 
que poden ser objecte de delegació a la Junta de Govern Local, en relació amb l'article 54 del Decret 
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Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.

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 ::::    

ÚnicÚnicÚnicÚnic.-.-.-.- Donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 617/2015, de 14 de juliol, relativa a l'aprovació del 
segon pagament corresponent als mesos de gener a juny 2015 en concepte d'ajuts de menjador, 
d'acord amb els ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per al curs escolar 2014/2015, 
el text íntegre del qual és el següent:

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

Relatiu a aprovar el segon pagament corresponent als mesos de gener a juny 2015 en concepte d'ajuts 
de menjador, d'acord amb els ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per al curs escolar 
2014/2015,

FetsFetsFetsFets    ::::

1. Per acord de la Junta de Govern Local de l 'Ajuntament de Granollers, en sessió de data 10 de febrer de 
2015, es va aprovar el següent: 

- Presentar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la justificació de la despesa efectuada per 
l'Ajuntament en concepte d'ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015, corresponent als mesos 
de setembre, octubre, novembre i desembre de 2014, d'acord amb la justificació de l'ús del servei de 
menjador presentat per cada centre escolar , per un import de 105.902,32 euros. 

- Un primer pagament a les escoles/AMPA respectives pels imports justificats corresponent als 
mesos de setembre a desembre 2014, per un import total de 101.360,82 euros.

- Que en relació a l'Escola Municipal Salvador Llobet, el Servei d'Educació de l'Ajuntament de 
Granollers va efectuar unes liquidacions mensuals en concepte de menjador aplicant el descompte 
dels ajuts concedits pel Consell Comarcal als beneficiaris, corresponent als mesos de setembre a 
desembre de 2014, sense perjudici de la justificació de l'ús presentada per l'escola, per un import 
total de 4.541,50 euros.

- Autoritzar i disposar una despesa per un import màxim de 186.237,38 euros en concepte de 506 
ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental a les persones beneficiàries 
empadronades a Granollers, corresponent als mesos de gener a juny  2015.

- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa per un import màxim de 8.007,30 euros 
en concepte de 23 ajuts de menjador de  l'Escola Municipal Salvador Llobet, corresponent als mesos 
de gener a juny 2015.

2. Fins a data 30 de juny de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha comunicat a l'Ajuntament la 
resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador, aprovada per les següents Comissions de Govern: 
2014/9, de 10 de setembre, 2014/10, de 8 d'octubre, 2014/11, de 29 d'octubre, 2014/12, de 26 de 
novembre i 2014/13,  de 17 de desembre, 2015/1, de 21 de gener de 2015, 2015/2, de 18 de febrer de 
2015, 2015/3, de 18 de març de 2015, 2015/4, de 22 d'abril de 2015, 2015/5, de 20 de maig de 2015, que 
estimen un total de 770 ajuts per un import màxim de 363.969,71 euros. (Annex 1)

3. D'ofici, s'ha detectat un error pel que fa a la justificació de la despesa efectuada per l'Ajuntament en 
concepte d'ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015, corresponent als mesos de setembre a 
desembre de 2014, degut a que s'ha observat que a 3 beneficiaris se'ls hi va aplicar el preu de l'ajut de 
menjador a raó de 3,03 €/dia quan s'hauria d'haver aplicat 3,10 €/dia pels dies justificats, per la qual cosa 
existeix una despesa complementària d 'un import total de 15,52 euros.

Núm. Expedient Preu/dia aplicat 1a justificació
Preu/dia ha esmenar 1a 

justificació
Escola

16/404/14 3, 03 € * 69 dies=208,73€  3,10 € * 69 dies= 213,90 € Ferrer i Guàrdia
16/769/14 3, 03 € * 69 dies=208,73€ 3,10 € * 69 dies= 213,90 € Granullarius
16/770/14 3, 03 € * 69 dies=208,73€ 3,10 € * 69 dies= 213,90 € Granullarius

4. Seguint les indicacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental enumerem els errors detectats que 
estan pendents d'aprovar en futures comissions de Govern :
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16/227/14, 16/228/14, 16/235/14,16/236/15, 16/237/14, 14/271/14, 16/272/14, 16/620/14, a.
16/788/14, 16/789/14, 16/790/14 i 16/946/14 té aprovat per Comissió de govern en data 18 de 
febrer de 2015, un import de 426,35 € per beneficiari i essent els costos reconeguts de 445,78 €. 
Aquesta diferència és de 19,43 € per alumne fent un total de 233,16 €.

16/404/14, 16/769/14 i 16/770/14, té aprovat per Comissió de govern en data 10 de setembre de b.
2014, un import de 535,40 € per beneficiari i essent els costos reconeguts de 545,60 €. Aquesta 
diferència de gener a juny és de 8,03 € per alumne fent un total de 24.08 €.

16/263/14 té aprovat per Comissió de govern en data 10 de setembre de 2014, un import de c.
440,20€ (import de secundària concertada) i essent els costos reconeguts de 1,901,20 € (import 
de primària). Aquesta diferència de gener a juny és de  651,00 €.

16/257/14 té aprovat per Comissió de govern en data 10 de setembre de 2014, un import de d.
220,10 € (import de secundària pública) i essent els costos reconeguts de 545,60 € (import de 
primària). Aquesta diferència de gener a juny és de  325,50 €.

16/753/14 i 16/900/14, té aprovat per Comissió de govern en data 22 d'abril de 2015, un import e.
de 58,90 € i essent els costos reconeguts de 62,00 € d'acord amb la despesa efectuada de 
setembre a desembre de 2014. Aquesta diferència  és de 3,10 € per alumne fent un total de 
6,20€.

5. L'informe emès en data 14 de juliol de 2015 per la tècnica de Serveis Socials informa que:

En data 19 de febrer es va presentar la justificació de la despesa efectuada per l'Ajuntament de a.
Granollers en concepte d'ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015, corresponent als mesos 
de setembre a desembre de 2014 per un import total de 105.902,32 euros i es presentarà un certificat 
complementari del mateix període per un import de 15,52 € que fa una justificació total de 105.917,84 
€. 

La justificació de la despesa efectuada per l'Ajuntament de Granollers en concepte d'ajuts de b.
menjador per al curs escolar 2014/2015, corresponent als mesos de gener, febrer, març, abril, maig  i 
juny de 2015, d'acord amb la justificació de l'ús del servei de menjador presentat per cada centre 
escolar ascendeix a un import de 236.371,15 euros. 

El segon pagament d'aquests ajuts que s'efectuarà a les respectives escoles /AMPA, corresponent als c.
mesos de gener, febrer, març, abril, maig i juny de 2015, ascendeix a un import total de 225.056,17 €, 
tenint en compte la particularitat de l 'escola municipal Salvador Llobet.

Que en relació a l'Escola Municipal Salvador Llobet, el Servei d'Educació de l'Ajuntament va procedir d.
les liquidacions pels mesos de gener, febrer, març, abril, maig i juny de 2015 en concepte de 
menjador, aplicant el descompte dels ajuts concedits pel Consell Comarcal als beneficiaris del curs 
2014-2015, per un import total de 11.330,50 euros, coincidint amb la justificació de l'ús presentada 
per l'escola d'acord amb les bases.

La despesa aprovada fins a l'actualitat en ajuts de menjador escolar 2014/15 atorgats pel Consell e.
Comarcal del Vallès Oriental corresponent als mesos de gener a juny 2015 no és suficient per 
atendre aquesta despesa (AD 12015000002491 per un import de 186.237,38 € per les escoles, i 
ADO 12015000002498 per un import de 8.007,30 € per l'Escola Municipal Salvador Llobet). 

Per tal de poder satisfer el pagament dels ajuts, cal autoritzar i disposar d'un import de 38.818,79 € f.
d'acord amb la justificació de l'ús presentada per les escoles i 3.323,20 € per l'Escola Municipal 
Salvador Llobet.

La despesa a efectuar per l'Ajuntament de Granollers en concepte d'ajuts de menjador pel curs g.
escolar 2014/15, atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental , és d'un total de 342.288,99 €.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

En data 22 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de col·laboració entre el I.
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a l'establiment de les condicions 
de gestió i funcionament dels ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal .

Les bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015 aprovades pel Ple II.
Extraordinari del Consell Comarcal en sessió de 9 d'abril de 2014, que tenen per objecte regir la 
corresponent convocatòria.
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L'article 20.6 de les bases d'execució del pressupost estableix que en el cas d 'operacions comptables III.
que afectin a més d'un deutor o creditor, aquestes es podran agrupar en tercers genèrics creats a tal 
efecte, que permetin el seu control fiscal de manera alternativa. Els casos en que això serà possible 
seran: nòmines, subvencions i transferències, preus públics i taxes per serveis .

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.- Restar assabentada dels acords adoptats per la Comissió de Govern del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en  data 10 de setembre de 2014, 1 d'octubre de 2014, 29 d'octubre de 2014, 26 de 
novembre de 2014 i 17 de desembre de 2014, 2015/1, de 21 de gener de 2015, 2015/2, de 18 de febrer 
de 2015, 2015/3, de 18 de març de 2015, 2015/4, de 22 d'abril de 2015, 2015/5, de 20 de maig de 2015, 
relatiu a l'atorgament d'ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015 a persones beneficiàries 
empadronades a Granollers, essent la relació final d'un total de 770 alumnes beneficiaris, per un import 
màxim de  363.969,71 euros. (Annex 1) 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar i disposar un despesa complementària d'un import de 38.818,79 euros, per als 
alumnes beneficiaris d'aquests ajuts, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2015/H461.23130.48100  tot 
aplicant la despesa a l'interessat genèric "Ajuts menjador escolar Consell Comarcal 2014-2015 (NIF 
AJUTSMENJ1415). 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa complementària per import de 3.323,20 
euros per als alumnes beneficiaris de l'escola municipal Salvador Llobet, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 2015/H461.23130.48100, tot aplicant la despesa a l'interessat genèric "Ajuts menjador 
escolar Consell Comarcal 2014-2015 (NIF AJUTSMENJ1415). 

QuartQuartQuartQuart .-.-.-.-    Acordar el reconeixement d'obligacions individuals per a cada beneficiaris d'aquests ajuts, 
corresponent als mesos de gener a juny de 2015, que ascendeix a un import de 225.056,17 euros, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 2015/H461.23130.48100, tot aplicant la despesa a l'interessat genèric 
"Ajuts menjador escolar Consell Comarcal 2014-2015 (NIF AJUTSMENJ1415) i endosar-la a favor de les 
escoles/AMPA, tenint en compte la particularitat de l 'escola municipal Salvador Llobet.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Efectuar el segon pagament a les escoles/AMPA respectives pels imports justificats, d'acord 
amb el detall següent i de conformitat amb l 'annex 1:
 
(AD 2015000002491) i (AD C 12015000045599)

Nom escolaNom escolaNom escolaNom escola ////AMPAAMPAAMPAAMPA NIFNIFNIFNIF
1111r Pagament dr Pagament dr Pagament dr Pagament d ''''acord amb laacord amb laacord amb laacord amb la     

justificació de setembre ajustificació de setembre ajustificació de setembre ajustificació de setembre a     
desembredesembredesembredesembre     2014201420142014

2222n Pagament dn Pagament dn Pagament dn Pagament d ''''acord amb laacord amb laacord amb laacord amb la     
justificació de gener a junyjustificació de gener a junyjustificació de gener a junyjustificació de gener a juny     

2015201520152015
Ana Girbau Banús 
(Col·legi Jardí)

37591745Q 3.720,00 € 8401,00 €

Josefa Codina Masnou 
(Col·legi Estel)

36369881G 669,60 € 725,40 €

Escola Congost Q5855255E 728,50 € 1249,30 €
A. Maria Duran 
Casanovas (Educem)

77052132Q 1.742,20 € 2641,20 €

Escola Quatre Vents Q0801462C 2.466,09 € 3775,00 €
Escola La Torreta Q5856168I 381,30 € 657,20 €
Escola Cervetó B58035056 843,20  € 1277,20 €
AMPA Guerau de Liost G63241178 1.010,60 € 1587,20 €
Escola Jacint Verdaguer Q5855682J 204,60 € 179,80 €
Escola les Llisses Q5856028E 384,40 € 499,10 €
Escola Mogent Q0801334D 573,50 € 942,40 €
Escola M.Anna Mogas R0800352G 2.687,70 € 5657,50 €
Escola Pia de Granollers R0800590B 5.201,80 € 13621,40 €
Fàtima Q5855792G 5.516,55 € 12195,45 €
Ferrer i Guàrdia Q5855720H 5.918,93 € 17104,77 €
Granullarius Q5855762J 6.667,05 € 15336,75 €
Institut Antoni Cumella Q5855523F 1.466,30 € 3472,00 €
Institut Carles Vallbona Q5856319H 567,30 € 911,40 €
Associació Pares Joan 
Miró  

G60416807 241,80 € 3031,80 €

Joan Solans Q5856059J 10.850,00 € 21808,50 €
Lledoner Q0801475E 6.776,60 € 16110,70 €
Mestres Montaña Q5856045I 7.325,30 € 19874,10 €
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Pau Vila Q5855829G 7.932,90 € 14222,80 €
Pereanton Q5855908I 6.373,60 € 11962,90 €
Ponent Q5856218B 15.388,40 € 35203,60 €
Salvador Espriu Q5856066E 5.722,60 € 12065,20 €
Camins  Q0801464I 542,50 €

101101101101....360360360360,,,,82828282    €€€€ 225225225225....056056056056,,,,17171717    €€€€
TOTALTOTALTOTALTOTAL

326326326326....416416416416,,,,99999999    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    En relació a l'escola Salvador Llobet, el Servei d'Educació de l'Ajuntament ha efectuat una 
liquidació mensual en concepte de menjador aplicant el descompte dels ajuts concedits pel Consell 
Comarcal als beneficiaris, corresponent als mesos de gener a juny 2015, del curs escolar 2014-2015, 
sense perjudici de la justificació de l 'ús presentada per l'escola d'acord amb les bases i el detall següent :

(ADO 12015000002498) i (ADO 12015000044950)
Nom de lNom de lNom de lNom de l ''''escolaescolaescolaescola Justificació de setembre a desembreJustificació de setembre a desembreJustificació de setembre a desembreJustificació de setembre a desembre Justificació de gener a junyJustificació de gener a junyJustificació de gener a junyJustificació de gener a juny     2015201520152015

E.M. Salvador Llobet 4.541,50 € 11.330,50 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL 15151515....872872872872,,,,00000000    €€€€

SetèSetèSetèSetè....----    Reconèixer inicialment el dret dels ajuts referits per l'any 2015, per un import de 15,52 € 
corresponent a la despesa complementària del període de setembre a desembre de 2014 i 236.371,15 € 
d'acord amb la justificació de la despesa efectuada corresponent als mesos de gener a juny de 2015, que 
resulta un total de 236.386,67 euros coincidint amb la despesa indicada a l'apartat quart i sisè de la part 
dispositiva del present acord, amb càrrec a l'aplicació pressupostària d'ingressos 2015/H461.46504 
CCVO Beques Menjador.

El Consell Comarcal transferirà a l'Ajuntament l'import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries 
empadronades a Granollers, condicionat a la prèvia presentació dels corresponents certificats justificatius 
de la despesa efectuada per l'Ajuntament en aquest concepte, de conformitat amb el que disposa els 
articles 15 i 16 de les bases.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Presentar al Consell Comarcal els següents models normalitzats justificatius de la despesa 
efectuada per l'Ajuntament de Granollers en concepte d 'ajuts de menjador, d'acord amb els fets exposats:

- Annex núm. 8: Certificat justificatiu de la despesa complementària en concepte d'ajuts de menjador 
d'acord amb la relació d'ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental corresponent als 
mesos de setembre a desembre de 2014, per un import de 15,52€.

- Annex núm. 9: Certificat justificatiu de l'ús del servei de menjador corresponent als mesos de gener, 
febrer, març, abril, maig i juny 2014 per un import total de  236.371,15 €.

- Annex núm.10: Certificat justificatiu de la despesa en concepte d'ajuts de menjador d'acord amb la 
relació d'ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental del curs escolar 2014/15 per un 
import de 342.288,99 €.

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern Local .

DesèDesèDesèDesè.-.-.-.- Notificar aquesta resolució a les escoles /AMPA i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

40404040).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR L''''APORTACIÓ ECONÒMICA DE LAPORTACIÓ ECONÒMICA DE LAPORTACIÓ ECONÒMICA DE LAPORTACIÓ ECONÒMICA DE L''''ANUALITATANUALITATANUALITATANUALITAT    2014201420142014    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER ALDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER ALDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER ALDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL    """"FUNCIONAMENT DFUNCIONAMENT DFUNCIONAMENT DFUNCIONAMENT D''''UN SERVEIUN SERVEIUN SERVEIUN SERVEI    
DDDD''''INTERMEDIACIÓ PELS DEUTES DE LINTERMEDIACIÓ PELS DEUTES DE LINTERMEDIACIÓ PELS DEUTES DE LINTERMEDIACIÓ PELS DEUTES DE L''''HABITATGEHABITATGEHABITATGEHABITATGE    ((((SIDHSIDHSIDHSIDH))))    I DEL SERVEI DI DEL SERVEI DI DEL SERVEI DI DEL SERVEI D''''ATENCIÓATENCIÓATENCIÓATENCIÓ    
CIUTADANACIUTADANACIUTADANACIUTADANA    ((((SACSACSACSAC)")")")",,,,    SUBSCRIT AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DELSUBSCRIT AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DELSUBSCRIT AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DELSUBSCRIT AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL    
PROTOCOL GENERAL DEL PLAPROTOCOL GENERAL DEL PLAPROTOCOL GENERAL DEL PLAPROTOCOL GENERAL DEL PLA     """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

1r L'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, que és un 
requisit indispensable per a la concertació d'ajuts i la formalització de diverses actuacions derivades 
d'aquest Pla.

2n La Diputació de Barcelona va proposar a l’Ajuntament de Granollers implantar a aquest municipi 
un punt del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) a les instal·lacions municipals, i 
l’establiment d’un Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) municipal associat al SIDH. Aquests serveis es 
presten de forma conveniada entre d’altres, amb els Col·legis d’Advocats de la demarcació de 
Barcelona, així com amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través del Servei d’Assessorament 
sobre el Deute Hipotecari (Ofideute), per prestar un servei d’atenció a les persones amb problemes de 
pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals . 

3r Mitjançant resolució d'alcaldia núm. 886/2014, de 31 d'octubre, es va aprovar l'esborrany del "
Conveni de col·laboració a formalitzar entre l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona, 
per al funcionament d'un servei d'intermediació pels deutes de l'habitatge (SIDH) i del servei d'atenció 
ciutadana (SAC)", en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

També es va acordar que la gestió dels serveis del SIDH-Granollers i SAC-Granollers serà realitzada 
a través de la societat municipal Granollers Promocions, SA, atès que, mitjançant acord del Ple de la 
corporació, en sessió celebrada el 31 de gener de 2006, es va encomanar a aquesta societat 
municipal la gestió de l'Oficina local d'habitatge.

4t En data 2 de març de 2015 es va formalitzar per ambdues parts l'esmentat Conveni de 
col·laboració.

D'acord amb la clàusula quarta de l'esmentat Conveni estableix que la Diputació de Barcelona farà 
efectiva una aportació econòmica de 7.100 euros per a l'anualitat 2014 que serà transferida a 
l'Ajuntament de Granollers.
El pagament d'aquesta aportació econòmica es realitzarà en dues fases:
- Una primera aportació de 3.550,00 euros a la signatura del conveni
- Una segona aportació de 3.550,00 euros contra presentació de la justificació de les despeses 

generades dins del període d'execució de l'ajut establert en el període comprés entre l'1 de gener 
de 2014 i el 31 de maig de 2015.

5è Que Granollers PromocionsGranollers PromocionsGranollers PromocionsGranollers Promocions,,,,    SASASASA, com a ens instrumental, ha gestionat i executat el servei 
SIDH-Granollers i el SAC-Granollers durant el període d'execució de l'ajut, establert en el període 
comprés entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de maig de 2015.

En data 2 de juliol, la coordinadora de l'Oficina Habitatge Granollers Promocions, SA ha emès 
l'informe previ justificatiu de les despeses generades per la prestació dels Serveis SIDH -Granollers i el 
SAC-Granollers, objectes del conveni formalitzat el 2 de març de 2015.

D'acord amb l'informe emès, les despeses generades per Granollers Promocions, SA, per l'execució 
de l'actuació conveniada és de 38.241,08 euros, corresponent a les despeses directes del personal 
adscrit al Servei SAC (entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014), dels quals s'ha 
imputat un import de 7777....648648648648,,,,22222222    euroseuroseuroseuros que representa el 20% imputat del total de les despeses de 
personal.

En relació al model normalitzat de justificació de despeses C402.Justificació de despeses. Justificació 
per modalitat: "execució per ens instrumental", fa consta, entre altres, que Granollers Promocions, SA:
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- És l'ens instrumental de l'Ajuntament de Granollers que ha executat l'actuació.  El seu capital 
està participat íntegrament per captial públic de l 'Ajuntament, del què en depèn. 

- Es reconeix les obligacions recollides en la relació de despeses del formulari C402 que ha  
estat destinades íntegrament a l'actuació subvencionada.

- Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim regulador del 
Catàleg de serveis, les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o la resolució 
o acord de concessió, i es refereixen a actuacions realitzades en el període d'execució 
establert.

- La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", conjuntament amb les altres fonts de finançament de l'actuació, 
no supera el seu cost total. 

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

- En els imports dels justificants de la relació de despeses no s 'ha inclòs l'IVA deduïble.

6è Cal presentar davant de la Diputació de Barcelona la justificació total de l'ajut rebut mitjançant el 
model normalitzat de despeses C402. Justificació de despeses, Justificació per modalitat: "execució 
per ens instrumental", que inclou la relació de les obligacions reconegudes i destinades a l'actuació 
que ascendeix a un import de 38.241,08 euros    corresponent a les despeses directes del personal 
adscrit al Servei  SAC de Granollers Promocions, SA, dels quals s'ha imputat un import de    7777....648648648648,,,,22222222    
euroseuroseuroseuros (20% imputat) de l'actuació objecte del conveni formalitzat, que donen dret a una aportació de 
7.100, euros i que representa una justificació total de ljustificació total de ljustificació total de ljustificació total de l ''''ajut rebutajut rebutajut rebutajut rebut  (última justificació). 

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

I D'acord amb el pacte cinquè del Conveni de col·laboració per al funcionament d'un Servei 
d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) i del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) entre 
l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona, formalitzat el 2 de març de 2015, pel qual s' 
estableix el següent règim d'execució i justificació: 

""""CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Execució i justificacióExecució i justificacióExecució i justificacióExecució i justificació
Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el període 
comprés entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de maig de 2015. 
El destinatari disposarà com a màxim fins el 31 d’agost de 2015 per a trametre a la Diputació la 
justificació de les actuacions objecte d’ajut .
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens destinatari presenti al Registre de factures 
de la Diputació el model normalitzat de justificació de despeses C402, disponible a www.diba.cat, 
mitjançant el qual el secretari/ària (interventor/a) de l’ens destinatari fa constar el següent:
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades a l’actuació, que contingui: número, data i 

descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura en 
cas de despeses generals; i període de la nòmina per perceptor, nom i NIF del perceptor i import 
justificat en cas de despeses de personal.

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres fonts 
específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació. 

- Que l’ens destinatari té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l’actuació, i que i 
seran conservats per un període no inferior a 6 anys.

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA 
deduïble.

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació parcial, bé una 
justificació total de l’ajut (última justificació)."

II D'acord amb punt segon de la part resolutiva de la Resolució d'alcaldia núm. 886/2014 de 31 
d'octubre, pel qual es va acordar que "les obligacions dimanants del conveni  referenciat a càrrec de 
l’Ajuntament de Granollers siguin assumides a través de la societat Granollers Promocions, SA i que 
així mateix serà la destinatària de les aportacions econòmiques per al finançament de les despeses 
derivades del conveni. Atès que la justificació formal de les despeses serà a càrrec de l'Ajuntament, 
segons consta al pacte cinquè del conveni, es requerirà en tot cas un informe previ de Granollers 
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Promocions, SA justificatiu de les despeses corresponents a l 'actuació del conveni".

III L'Ajuntament té competències en la prestació del servei de mediació hipotecària en relació a 
l'article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

IV De conformitat amb el punt  3.) de l'acord del Ple celebrat en sessió extraordinària de 1 de juliol de 
2015, es delega a la Junta de Govern Local com a òrgan competent per sol·licitar i acceptar les 
subvencions atorgades per organismes públics.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Declarar d'urgència aquest acord.

SegonSegonSegonSegon:::: Aprovar la justificació total de l'aportació econòmica per l'anualitat 2014 del Conveni de 
col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers, en data 2 de març 
de 2015, en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (codi XGL 
14/Y/112363), per l'execució de l'actuació Funcionament dFuncionament dFuncionament dFuncionament d''''un Servei dun Servei dun Servei dun Servei d''''Intermediació pels deutes deIntermediació pels deutes deIntermediació pels deutes deIntermediació pels deutes de    
llll''''HabitatgeHabitatgeHabitatgeHabitatge     ((((SIDHSIDHSIDHSIDH))))    i del Servei di del Servei di del Servei di del Servei d''''Atenció CiutadanaAtenció CiutadanaAtenció CiutadanaAtenció Ciutadana    ((((SACSACSACSAC)))), executada per Granollers PromocionsGranollers PromocionsGranollers PromocionsGranollers Promocions,,,,    
SASASASA, com a ens instrumental, mitjançant la presentació de la relació de despeses, d'acord amb el 
formulari C402. Justificació de despeses Justificació per modalitat: execució per ens instrumental, per 
un import de 38.241,08 euros    corresponent a les despeses directes del personal adscrit al Servei SAC 
de Granollers Promocions, SA, dels quals s'ha imputat un import de    7777....648648648648,,,,22222222    euroseuroseuroseuros (20% imputat) de 
l'actuació objecte del conveni formalitzat, que donen dret a una aportació de 7.100, euros, que s'han 
destinat íntegrament a l'actuació conveniada, de conformitat amb els fets exposats i els fonaments de 
drets invocats.

TercerTercerTercerTercer :::: Presentar davant del Registre de Factures de la Diputació de Barcelona la justificació de 
despeses de l'actuació referida, mitjançant el formulari C402. Justificació de despeses Justificació per 
modalitat: "execució per ens instrumental" (última justificació), d'acord amb els requisits establerts en 
la clàusula cinquena del Conveni de col·laboració subscrit el 2 de març de 2015, abans del 31 d'agost 
de 2015.

QuartQuartQuartQuart:::: Acordar que l'aportació econòmica a ingressar anirà a la comptabilitat no pressupostària, 
així mateix aprovar la transferència de l'aportació econòmica esmentada a favor de Granollers 
Promocions, SA, d'acord amb el punt segon de la part resolutiva de la Resolució d'alcaldia núm. 
886/2014 de 31 d'octubre de 2014.

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a Granollers Promocions, SA i al Servei 
de Comptabilitat municipal.

SisèSisèSisèSisè:::: 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 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    3333    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''AMPLIACIÓ DAMPLIACIÓ DAMPLIACIÓ DAMPLIACIÓ D''''ADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTS    2014201420142014,,,,    2222A FASE A FAVOR DEA FASE A FAVOR DEA FASE A FAVOR DEA FASE A FAVOR DE    
LLLL''''EMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMAL ,,,,    SASASASA

1r En data 9 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''ampliació dampliació dampliació dampliació d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014,,,,    2222a Fasea Fasea Fasea Fase (obra 66/14), a l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, per un import de 102102102102....400400400400,,,,00000000 euros més 21.504,00 euros d'IVA, el 
que fa un total de 123.904,00 euros, el que representa una baixa del 0,82% respecte al pressupost de 
licitació, amb aplicació al codi pressupostari H330.15100.61907, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària .

El 29 de gener de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.
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2n En data 14 de juliol de 2015, amb registre d'entrada número 2015015897, l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la certificació número 3 corresponent a les obres 
executades en el mes de juliol de 2015, per un import total de 21.093,74 euros (IVA inclòs), relativa a 
les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''ampliació dampliació dampliació dampliació d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014,,,,    2222a Fasea Fasea Fasea Fase (obra 66/14 
[785-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 15 de juliol de 2015 amb registre número 12015005889 de la plataforma e.Fact, 
l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la factura electrònica número 
2015/A/150349 de data 15 de juliol de 2015 per un import total de 21.093,74 euros (inclòs el 21% 
d'IVA) corresponent a les obres  executades de la certificació d'obra tercera, del mes de juliol, relativa 
a les obres de l'esmentat Projecte d'obres local (obra 66/14).

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Declarar d'urgència aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar la certificació número 3, de juliol de 2015, per un import total de 21.093,74 euros 
(vuit-i-un mil noranta-tres euros amb setanta-quatre cèntims d'euro), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2015 H330.15100.61907 (número d'operació comptable O-12015000047120), presentada 
per l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb NIF A-58653676, relativa a l'execució de les 
obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''ampliació dampliació dampliació dampliació d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014,,,,    2222a Fasea Fasea Fasea Fase (obra 66/14 [785-UR-14]), 
d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

TercerTercerTercerTercer .... 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.

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
 

42424242).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEPROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEPROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEPROPOSTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE    
COOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITAT     2015201520152015

1111....    En data 23 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va prendre, entre d'altres, l'acord 
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d'aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions de Cooperació i Solidaritat 
per a l'any 2015.

2222....    L'anunci de la convocatòria es va publicar en el BOPB del dia 5 de febrer de 2015.

3333....    En data 28 de febrer de 2015 i número de registre 4151, Emili Cardiel Herrera, en representació de 
la Fundació Ajuda en Acció presenta tres al·legacions a les bases específiques de Cooperació io 
Solidaritat 2015, concretament les següents:

"1. Que s'inclogui Sudamèrica dins l 'article 14. Criteris d'adjudicació. 1 Priorització geogràfica. Primera 
línia: "-Projectes fets en països de l'Àfrica Subsahariana, Centreamèrica, Sudamèrica i Conca 
Mediterrània, 1,5 punts.
2. Que s'inclogui Participació en el Consell de Cooperació dins l'article 14. Criteris d'adjudicació. 9. 
Participació de les entitats en la vida associativa de la ciutat. Atorgant 0,25 punts màxim a "Projecte 
fet, impulsat i gestionat des del municipi" i afegint una nova línia: "-Participació en la política de 
cooperació, solidaritat i drets de la persona de Granollers a través de l'assistència regular a les 
sessions del Consell de Cooperació, punts 0,25 punts."
3. Que es substitueixi l'article 17. Garanties, a principi de paràgraf l'expressió l'empresa beneficiària 
per "L'entitat o associació privada sense ànim de lucre beneficiària ".

4444....    Revisat el recurs de reposició, el tècnic mitjà de Participació i Relacions emet un informe en data 5 
de maig en el qual proposa:

"Primer.- Desestimar el punt 1 del recurs de reposició presentat per la Fundació Ajuda en Acció, que demana 
que en les bases de subvenció s 'inclogui Sudamèrica dins l'article 14, criteris d'adjudicació 1, atès que els criteris 
de priorització geogràfica de les bases de subvenció responen a les mateixes zones geogràfiques definides en el 
Pla Director Municipal de Cooperació, com són l'Àfrica Subsahariana i Centreamèrica -a les quals s'afegirà la 
Conca Mediterrània- com a zones d'actuació prioritàries durant els quatre anys de durada del Pla  (2011-2015).

Segon.----    Desestimar el punt 2 del recurs de reposició, proposta de modificació del criteri 9, que combina dos 
conceptes 

a) Projecte fet, impulsat i gestionat del municipi, que en les bases ja ve inclòs amb 0,5 punts i l'entitat proposa 
que sigui de 0,25-, atès que el concepte ja està recollit i es considera que amb més puntuació s'estimula el criteri 
esmentat. 

b) La inclusió del concepte d'assistència regular a les sessions del Consell de Cooperació, punts 0,25, concepte 
que no és present a les bases aprovades en Junta de Govern Local del dia 23 de desembre de 2014, atès que 
l'assistència als consells no està recollida en la legislació i , en conseqüència, no es pot incloure en les bases.

Tercer.-    Desestimar el punt 3 del recurs de reposició, proposta que es modifiqui en l'article 17 de les bases, on 
diu "L'empresa beneficiària" per "L'entitat o associació privada sense ànim de lucre beneficiària". Si bé és cert 
que és un terme que no comprèn tots els beneficiaris de la subvenció , l'Ordenança General de Subvencions, que 
emmarca les bases, en la seva clàusula 13a diu: "Tenen la condició de beneficiaris d'una subvenció les 
persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, que han de fer l'activitat que fomenta el seu atorgament o 
que es troben en la situació que legitima la seva concessió . (...)". 

5555. El Servei de Participació ha fet la revisió d'expedients presentats a la convocatòria i ha requerit la 
complementació de documentació oportuna.

6666....    La Comissió avaluadora de la convocatòria, reunida en data 16 de juliol, ha estat presidida per la 
regidora delegada de Cooperació i Solidaritat, Silvia Rodríguez López, i n'han format part el 
responsable del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes, Francisco Cruz Corral, el tècnic de 
Participació, Nor-Eddine  i el tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, 
que ha fet la funció de secretari de la Comissió.

7777....    La Comissió avaluadora ha fet recepció dels 13 projectes presentats a la convocatòria i ha procedit 
a emetre'n puntuació, amb el resultat següent:

Núm. Entitat
Projecte  

Punts
Passen a 
valoració

Activitats de 
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3642

Associació Cultural Amics 
de l'Àfrica del Vallès 

Oriental

sensibilització 
Granollers 
2015 7,33 SÍ

3651 Àfricat

Projecte 
d'energia solar 
al país Bassari 
(Senegal) 7,05 SÍ

3709
Fundació Pau i Solidaritat – 

CCOO

Promoció de la 
protecció i 
defensa dels 
drets humans 
laborals de les 
dones de 
Guatemala 6,9 SÍ

3743
Associació Duna Petits 

Grans de Sorra

Empoderament 
de dones joves, 
educació per la 
pau, gènere, 
estratègies per 
construir una 
comunitat 
resilient. Fase 
II . El Salvador 6,8 SÍ

3745
Associació Duna Petits 

Grans de Sorra

Proyecto de 
escolarización y 
promoción 
integral de niñas 
y niños 
huérfanos de la 
región de Kolda 6,5 SÍ

3755
Fundació Privada Educació 

Solidària – Escola Pia

Construcció 
d'un col·legi de 
secundària i 
batxillerat al 
barri de 
Thianoye de 
Pikine, 1a fase 6,8 SÍ

3786
Associació Diannah Bah 

Catalunya

Proyecto de 
construcción de 
una aula 
material en 
Dianna Bah, 
Sédhiou 
(Senegal) 6,7 SÍ

3794
Fundació Josep Comaposada 

– Sindicalistes Solidaris

Edició del llibre 
“Les dones i el 
treball digne al 
Magreb” 6,53 SÍ

3796
Fundació Josep Comaposada 

– Sindicalistes Solidaris

Suport al Centre 
de Formació 
Ocupacional per 
a Joves a Tetuan 
(Marroc). Curs 
2015-2016 6,8 SÍ
Proyecto de 
seguridad 
alimentaria 
mejorada cons 
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3822

Fundació ADRA (Agencia 
Adventista para el 

Desarrollo y Recursos 
Asistenciales)

sistemas de 
producción 
agrícola en 
Galma, Níger 6,6 SÍ

4244 Ajuda en Acció

Fortalecimiento 
del sistema de 
salud local para 
la prevención 
dels chagas en 
Villa Vaca 
Guzmán del 
Chaco 6,6 SÍ

4352 Fundación Vicente Ferrer

Impulsant el dret 
a l'educació a 
través de 
l'ampliació i 
millora d'un 
institut públic a 
Devanakonda, 
Kurnool, Índia 6,7 SÍ

4455 Associació Cooperacció

Fortalecimiento 
para la 
proyección 
política de las 
diversidades 
sexuales en la 
agenda pública 6,9 SÍ

8888....    D'acord amb els percentatges per àmbits aprovats en les bases, la seva adequació pressupostària, 
el pressupost per a cada projecte i les puntuacions emeses, la Comissió avaluadora  fa la proposta 
econòmica següent:

SENSIBILITZACIÓ

Pressupost Proposta 

Núm. Entitat Projecte  total econòmica

3642
Associació Cultural Amics de 
l'Àfrica del Vallès Oriental

Activitats de sensibilització Granollers 
2015 1.650 € 825,00 €

3794
Fundació Josep Comaposada – 
Sindicalistes Solidaris

Edició del llibre “Les dones i el treball 
digne al Magreb” 16.970 € 7.500,00 €

18.620 € 8.325,00 €

COOPERACIÓ

Núm. Entitat Projecte  

3651 Àfricat
Projecte d'energia solar al país Bassari 
(Senegal) 4.531,17 € 1.736,68 €

3709
Fundació Pau i Solidaritat – 
CCOO

Promoció de la protecció i defensa dels 
drets humans laborals de les dones de 
Guatemala 23.601,26 € 8.852,07 €

3743
Associació Duna Petits Grans de 
Sorra

Empoderament de dones joves, educació 
per la pau, gènere, estratègies per 
construir una comunitat resilient. Fase II. 
El Salvador 40.580 € 10.439,75 €

3745
Associació Duna Petits Grans de 
Sorra

Proyecto de escolarización y promoción 
integral de niñas y niños huérfanos de la 
región de Kolda 55.390,2 € 17.925,01 €

3755
Fundació Privada Educació 
Solidària – Escola Pia

Construcció d'un col·legi de secundària i 
batxillerat al barri de Thianoye de Pikine, 
1a fase 122.822,15 € 8.872,31 €

3786
Associació Diannah Bah 
Catalunya

Proyecto de construcción de una aula 
material en Dianna Bah, Sédhiou 
(Senegal) 5.031,2 € 1.832,75 €
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3796
Fundació Josep Comaposada – 
Sindicalistes Solidaris

Suport al Centre de Formació Ocupacional 
per a Joves a Tetuan (Marroc). Curs 
2015-2016 25.620 € 9.238,29 €

3822

Fundació ADRA (Agencia 
Adventista para el Desarrollo y 
Recursos Asistenciales)

Proyecto de seguridad alimentaria 
mejorada cons sistemas de producción 
agrícola en Galma, Níger 26.363 € 9.457,56 €

4244 Ajuda en Acció

Fortalecimiento del sistema de salud local 
para la prevención dels chagas en Villa 
Vaca Guzmán del Chaco 110.576,47 € 10.765,17 €

4352 Fundación Vicente Ferrer

Impulsant el dret a l'educació a través de 
l'ampliació i millora d'un institut públic a 
Devanakonda, Kurnool, Índia 105.318,02 € 4.371,33 €

4455 Associació Cooperacció

Fortalecimiento para la proyección política 
de las diversidades sexuales en la agenda 
pública 34.243,39 € 12.824,08 €

554.076,86 € 96.315 €

9999....    El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes , Joan Carles Cusell, informa favorablement 
de Aprovar la concessió d'una bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada a cada entitat 
beneficiària, d'acord a l'establert al punt primer del present acord, perquè la naturalesa d'aquestes 
entitats i els projectes dels àmbits de cooperació i sensibilització fa difícil el desenvolupament de les  
activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient , considerant també la finalitat social  
d'alt interès que satisfan i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades, i 
en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i  
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries....

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

2222....    L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, i publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada en virtut de l'acord 
Plenari de data 26 d'octubre de 2010.

3333.  El Pla Director Municipal de Cooperació, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el dia 27 de setembre de 
2011 i publicat en el BOPB del 23 de desembre de 2011. 

4444....    Les bases específiques per a la concessió de subvencions de Cooperació i Solidaritat, publicat en 
el BOP del dia 5 de febrer de 2015.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Declarar d'urgència l'aprovació d'aquest acord.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Desestimar el recurs de reposició presentat en data 28 de febrer de 2015 i número de 
registre 4151, per la Fundació Ajuda en Acció, contra els següents punts de les bases de subvenció 
de Cooperació i Solidaritat 2015:

2.1. Desestimar el punt 1 del recurs de reposició presentat per la Fundació Ajuda en Acció, que 
demana que en les bases de subvenció s'inclogui Sudamèrica dins l'article 14, criteris d'adjudicació 1, 
atès que els criteris de priorització geogràfica de les bases de subvenció responen a les mateixes 
zones geogràfiques definides en el Pla Director Municipal de Cooperació, com són l'Àfrica 
Subsahariana i Centreamèrica -a les quals s'afegirà la Conca Mediterrània- com a zones d'actuació 
prioritàries durant els quatre anys de durada del Pla (2011-2015).

2.2.    Desestimar el punt 2 del recurs de reposició, proposta de modificació del criteri 9, que combina 
dos conceptes 

a) Projecte fet, impulsat i gestionat del municipi, que en les bases ja ve inclòs amb 0,5 punts i l'entitat 
proposa que sigui de 0,25-, atès que el concepte ja està recollit i es considera que amb més puntuació 
s'estimula el criteri esmentat. 
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b) La inclusió del concepte d'assistència regular a les sessions del Consell de Cooperació, punts 0,25, 
concepte que no és present a les bases aprovades en Junta de Govern Local del dia 23 de desembre 
de 2014, atès que l'assistència als consells no està recollida en la legislació i, en conseqüència, no es 
pot incloure en les bases.

2.3. Desestimar el punt 3 del recurs de reposició, proposta que es modifiqui en l'article 17 de les 
bases, on diu "L'empresa beneficiària" per "L'entitat o associació privada sense ànim de lucre 
beneficiària". Si bé és cert que és un terme que no comprèn tots els beneficiaris de la subvenció, 
l'Ordenança General de Subvencions, que emmarca les bases, en la seva clàusula 13a diu: "Tenen la 
condició de beneficiaris d'una subvenció les persones, físiques o jurídiques, públiques o privades, que 
han de fer l'activitat que fomenta el seu atorgament o que es troben en la situació que legitima la seva 
concessió. (...)". 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-Aprovar l’atorgament de les subvencions de la convocatòria 2015, per import total de 
104.640 €, amb càrrec a la A-47860, de la partida H241.32730.48511 "Atencions al Tercer Món 
Cooperació i Solidaritat",  als projectes i entitats que es relacionen a continuació amb els imports 
totals de les respectives subvencions:

SENSIBILITZACIÓ

Núm. Entitat
Núm 

Rmd'E NIF
Projecte  

Pressupost 
total

Proposta 
econòmica

% sobre 
pressupost

3642

Associació Cultural Amics 
de l'Àfrica del Vallès 
Oriental 31 G60286846 Activitats de sensibilització Granollers 2015 1.650 € 825,00 € 50,00%

3794

Fundació Josep 
Comaposada – 
Sindicalistes Solidaris 375 G59936336

Edició del llibre “Les dones i el treball digne 
al Magreb” 16.970 € 7.500,00 € 44,20%

18.620 € 8.325,00 €

COOPERACIÓ

Núm. Entitat
Núm 

Rmd'E NIF
Projecte  

3651 Àfricat 316 G64552441
Projecte d'energia solar al país Bassari 
(Senegal) 4.531,17 € 1.736,68 € 38,33%

3709
Fundació Pau i Solidaritat 
– CCOO 223 G61538187

Promoció de la protecció i defensa dels drets 
humans laborals de les dones de Guatemala23.601,26 € 8.852,07 € 37,51%

3743
Associació Duna Petits 
Grans de Sorra 397 G66161506

Empoderament de dones joves, educació 
per la pau, gènere, estratègies per construir 
una comunitat resilient. Fase II. El 
Salvador 40.580 € 10.439,75 € 25,73%

3745
Associació Duna Petits 
Grans de Sorra 397 G66161506

Proyecto de escolarización y promoción 
integral de niñas y niños huérfanos de la 
región de Kolda 55.390,2 € 17.925,01 € 32,36%

3755

Fundació Privada 
Educació Solidària – 
Escola Pia 328 G61754362

Construcció d'un col·legi de secundària i 
batxillerat al barri de Thianoye de Pikine, 
1a fase 122.822,15 8.872,31 € 7,22%

3786
Associació Diannah Bah 
Catalunya 331 G64930456

Proyecto de construcción de una aula 
material en Dianna Bah, Sédhiou (Senegal) 5.031,2 € 1.832,75 € 36,43%

3796

Fundació Josep 
Comaposada – 
Sindicalistes Solidaris 375 G59936336

Suport al Centre de Formació Ocupacional 
per a Joves a Tetuan (Marroc). Curs 
2015-2016 25.620 € 9.238,29 € 36,06%

3822

Fundació ADRA (Agencia 
Adventista para el 
Desarrollo y Recursos 
Asistenciales) 152 G82262932

Proyecto de seguridad alimentaria mejorada 
cons sistemas de producción agrícola en 
Galma, Níger 26.363 € 9.457,56 € 35,87%

4244 Ajuda en Acció 177 G82257064

Fortalecimiento del sistema de salud local 
para la prevención dels chagas en Villa 
Vaca Guzmán del Chaco 110.576,47 10.765,17 € 9,74%

4352 Fundación Vicente Ferrer 378 G09326745

Impulsant el dret a l'educació a través de 
l'ampliació i millora d'un institut públic a 
Devanakonda, Kurnool, Índia 105.318,02 4.371,33 € 4,15%

4455 Associació Cooperacció 260 G60401312

Fortalecimiento para la proyección política 
de las diversidades sexuales en la agenda 
pública 34.243,39 12.824,08 € 37,45%

554076,86 96.315 €
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QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-Disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de cada entitat beneficiària, per import 
indicat al segon punt de la part dispositiva, amb càrrec a l'aplicació pressupostària la A-47860, de la 
partida H241.32730.48511 "Atencions al Tercer Món Cooperació i Solidaritat",  .

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

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

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-    Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat beneficiària i al Servei de 
Comptabilitat municipal.
    
NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.-.-.-.-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 EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTREDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE    
LLLL''''ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENTADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENTADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENTADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT    
D’ENSENYAMENT  I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORND’ENSENYAMENT  I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORND’ENSENYAMENT  I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORND’ENSENYAMENT  I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN    
DELS CURSOS ESCOLARSDELS CURSOS ESCOLARSDELS CURSOS ESCOLARSDELS CURSOS ESCOLARS     2015201520152015////16161616,,,,    2016201620162016////17171717,,,,    2017201720172017////18181818    IIII    2018201820182018////19191919

En data 22 de febrer de 2006 l’Ajuntament de Granollers va signar el primer Conveni de col·laboració 
amb el Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya per a un Pla Educatiu 
d’Entorn a la nostra ciutat.

Des del curs 2006-07 fins el curs 2011-12 s'han desenvolupat satisfactòriament diverses activitats i 
projectes dins del marc del Pla Educatiu d'Entorn de Granollers.

Amb data 20 de setembre de 2012, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
tramet un nou conveni de col·laboració, vigent des del curs 2012/13 fins el 2014/15, per contribuir al 
foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit educatiu per a tot l'alumnat en totes les 
dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix es vol afavorir la convivència , la cohesió 
social i la creació i/o el manteniment d'una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i 
més eficaç als reptes educatius

Amb data 5 de setembre de 2014, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  i 
l'Ajuntament de Granollers van signar una addenda al darrer conveni esmentat, per desenvolupar 
diverses activitats durant el curs 2014/15 

Amb data 12 de maig de 2015, vam rebre un nou conveni de col·laboració entre l'administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al 
Pla Educatiu d'Entorn, per al període comprès entre l'inici del curs 2015/16 i fins a l'acabament del 
curs 2018/19. 

Aquest conveni no suposa cap despesa específica, i aquelles que se'n puguin derivar resten incloses 
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dins els recursos generals dels pressupostos del Departament i de l'Ajuntament respectivament. El 
conveni, doncs, no té finançament i, per tant, no s'inclou dins les previsions de l 'article 57 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 17 de l'article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, en 
relació amb la disposició addicional novena de la referida Llei  27/2013, de 27 de desembre.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ,,,,

L'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de �

juliol, que contempla els principis rectors en matèria d'educació, preveu, entre d'altres, el següent:
a. Els poders públics han de garantir la qualitat del sistema d'ensenyament i han d'impulsar una 
formació humana, científica i tècnica de l'alumnat basada en els valors socials d'igualtat, 
solidaritat, llibertat, pluralisme, responsabilitat cívica i els altres que fomentin la convivència 
democràtica.
b. Els poders públics han de promoure i impulsar la implicació i la participació de la família en 
l'educació dels fills i filles, en el marc de la comunitat educativa, i han de facilitar i promoure 
l'accés a les activitats d'educació en el temps lliure

La Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació, en l'article 40, insta a les diferents administracions �

educatives a impulsar acords de col·laboració per a potenciar conjuntament accions educatives en 
l'entorn. Actuacions que han de tenir com a prioritat potenciar la convivència i la participació 
ciutadana i l'ús del català, amb la finalitat de garantir que tots els alumnes tinguin les mateixes 
oportunitats per conèixer i utilitzar ambdues llengües oficials .

L'article 156 de la Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació disposa que l'Administració educativa �

és l'Administració de la Generalitat, que actua per mitjà del Departament; i que els ens locals 
tenen la condició d'Administració educativa en l'exercici de les competències pròpies, d'acord amb 
l'Estatut, i exerceixen també les competències que els són atribuïdes d 'acord amb la present llei.

D'acord amb l'article 159.3 de la Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació, correspon als municipis �

a 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, entre d'altres:

c. La programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació amb l'entorn 
territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents territorials i socials en el 
compromís educatiu de tota la societat (PQPI).
d. L'establiment de programes i altres formules de col·laboració amb les associacions de mares 
i pares d'alumnes per estimular i donar suport a les famílies en el compromís amb el procés 
educatiu dels seus fills

L'article 162.3 de la Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació, relatiu a les modalitats de �

coresponsabilització educativa de la Generalitat i les administracions locals, preveu que els 
instruments que han de precisar la delimitació de competències i de responsabilitats de 
cadascuna de les administracions són els convenis de col·laboració, d'acord amb que estableix 
l'article 159.

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim �

Local de Catalunya, pel que fa a les relacions interadministratives, l'assistència i la cooperació de 
la Generalitat amb els ens locals.

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

administracions públiques de Catalunya, contempla la possibilitat de subscriure convenis i 
protocols amb d'altres administracions públiques en l'àmbit de les seves competències i per a la 
consecució de finalitats d'interès comú. 

L'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel �

número 17 de l'article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local, en relació amb la disposició addicional novena de la referida 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, estableix que si la Generalitat de Catalunya delega 
competències o subscriu convenis de col·laboració amb les entitats locals que impliquin 
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obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de la Comunitat autònoma, serà 
necessari que aquestes obligacions incloguin una clàusula de garantia del compliment d'aquests 
compromisos. Aquesta clàusula autoritzarà l'Administració General de l'Estat a aplicar retencions 
en les transferències que corresponen a Catalunya en aplicació del seu sistema de finançament .

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

PRIMER. Declarar d'urgència aquest acord.

SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Ensenyament  i l’Ajuntament de Granollers per al Pla Educatiu d’Entorn 
dels cursos 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19, d'acord amb el que es transcriu;

""""CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYACONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYACONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYACONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA    
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER  ALMITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER  ALMITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER  ALMITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER  AL    
PLA EDUCATIU DPLA EDUCATIU DPLA EDUCATIU DPLA EDUCATIU D ''''ENTORNENTORNENTORNENTORN

Barcelona, 

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D’una banda,

l’Honorable Senyora Irene Rigau i Oliver, consellera d’Ensenyament, nomenada pel Decret 166/2012, de 27 
de desembre (DOGC núm. 6281 Annex de 27 de desembre de 2012), i actuant en virtut de les atribucions 
que li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

I de l’altra, 

Ilustrissim Senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, amb NIF P0809500V, fent ús de les 
facultats que li són reconegudes a l’article 53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per 
formalitzar aquest conveni.

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN ::::

1111....                La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació defineix en l’article 19 del títol III la comunitat educativa com 
“totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les 
famílies, el professorat, els professionals de l’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, 
l’Administració educativa, els ens locals i els agents territorials i socials, i les associacions que els 
representen, i també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les entitats 
esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius.”  En l’article 40 
de la llei esmentada s’insta les diferents administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per 
potenciar conjuntament accions educatives en l’entorn .

2222....        El Departament d’Ensenyament planteja el desenvolupament dels plans educatius d'entorn com a 
instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de la nostra 
societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa dels diferents àmbits de la vida dels infants i dels joves .

3333....        Els plans educatius d’entorn són una proposta de cooperació educativa entre el Departament 
d’Ensenyament i les entitats municipals, amb el suport i la col·laboració d'altres departaments de la 
Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió 
social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. 
Amb la participació de les entitats educatives del territori, es basa en un model d’intervenció global que es 
posa a l’abast de l’alumnat de la zona escolar o del municipi .

4444....            Que amb data 22 de febrer de 2006 es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers per al Pla educatiu d’entorn . 

5555....            Que els resultats d’aquesta col·laboració han estat satisfactoris, per la qual cosa les parts han mostrat 
interès per seguir duent a terme les actuacions previstes en el marc d’aquest conveni .

Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de conformitat amb les següents
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CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA....    ObjecteObjecteObjecteObjecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Granollers per contribuir, a través del 
Pla educatiu d'entorn, al foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit educatiu per a tot l’alumnat en 
totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix, es vol afavorir la convivència, la 
cohesió social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i 
més eficaç als reptes educatius.

SEGONASEGONASEGONASEGONA....    CorresponsabilitatCorresponsabilitatCorresponsabilitatCorresponsabilitat
El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Granollers seran corresponsables del Pla educatiu 
d’entorn.

TERCERATERCERATERCERATERCERA....    Comissió RepresentativaComissió RepresentativaComissió RepresentativaComissió Representativa ----InstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucional
Per tal de dissenyar i fer el seguiment del Pla educatiu d'entorn en el municipi es crea la Comissió 
Representativa-Institucional, l’òrgan de decisió d’un pla educatiu d’entorn. Serà presidida per l’alcalde/essa 
o regidor/a en qui delegui, i actuarà com a vicepresident/a el/la director/a dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament o la persona en qui delegui . 
Sense desvirtuar el caràcter participatiu i el lideratge, compartit entre l’Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament, cada localitat, a partir de la seva realitat, ha d’adequar l’estructura organitzativa de la 
Comissió a les seves necessitats .

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA....    Composició de la Comissió RepresentativaComposició de la Comissió RepresentativaComposició de la Comissió RepresentativaComposició de la Comissió Representativa ----InstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucional
Per part de l’Ajuntament de Granollers l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, el regidor o regidora 
d'Educació i altres representants de les regidories i serveis municipals que consideri oportú .
Per part del Departament d’Ensenyament: l'inspector o inspectora d’Educació de la zona, representants dels 
directors i directores dels centres educatius, el director o directora dels serveis educatius i l’assessor o 
assessora de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) del Pla educatiu d'entorn. 
Formaran part de la Comissió Representativa-Institucional representants dels nois i noies, representants de 
les AMPA dels centres, representants d’altres departaments de la Generalitat amb presència a la zona, 
representants d’entitats i associacions vinculades a la comunitat educativa del municipi, i qualsevol altre 
representant de les institucions i organitzacions que la Comissió consideri .
La composició de la Comissió Representativa-Institucional quedarà concretada a la primera reunió, sense 
prejudici de la seva posterior modificació.

CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA.... Funcions de la Comissió RepresentativaFuncions de la Comissió RepresentativaFuncions de la Comissió RepresentativaFuncions de la Comissió Representativa ----InstitucionalInstitucionalInstitucionalInstitucional
 Aportar, si s’escau a partir d'una diagnosi prèvia, un projecte educatiu que concreti els objectius específics 
del Pla educatiu d’entorn, tot responent als objectius generals del Departament d’Ensenyament i de 
l’Ajuntament.

 Concretar l’estructura organitzativa del Pla educatiu d'entorn i definir la composició de la Comissió 
Operativa i de les comissions participatives o grups de treball .

 Determinar les comissions participatives o grups de treball necessaris .

 Recollir els compromisos dels agents educatius participants .

 Aprovar, anualment, el pla d’actuació i la memòria.

 Custodiar les actes dels acords adoptats , i vetllar per la seva execució.

 Fer el seguiment i l’avaluació del Pla educatiu d 'entorn. 

SISENASISENASISENASISENA.... Comissions participatives o grups de treballComissions participatives o grups de treballComissions participatives o grups de treballComissions participatives o grups de treball
Les comissions participatives o grups de treball estan formats per diferents agents educatius que interactuen 
i reflexionen sobre un tema específic per diagnosticar necessitats, elaborar propostes d’actuacions i 
valorar-ne els resultats.
Els plans educatius d’entorn han d’establir les comissions participatives o grups de treball dels àmbits que 
considerin necessaris, i aprofitar, si escau, les plataformes ja existents al territori .

SETENASETENASETENASETENA.... Comissió OperativaComissió OperativaComissió OperativaComissió Operativa
La Comissió Operativa és l’òrgan de gestió del Pla educatiu d’entorn. La formen aquelles persones que 
designi la Comissió Representativa-Institucional i serà coordinada pel membre que designi la Comissió 
Representativa-Institucional. 

VUITENAVUITENAVUITENAVUITENA....    Compromisos del Departament d’EnsenyamentCompromisos del Departament d’EnsenyamentCompromisos del Departament d’EnsenyamentCompromisos del Departament d’Ensenyament

Per a l’assoliment dels objectius del present conveni , el Departament d'Ensenyament  es compromet a :
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1. Coordinar i optimitzar els recursos i els serveis educatius propis i els dels altres departaments implicats 
per tal de desenvolupar les actuacions adreçades , especialment, a donar suport al Pla educatiu d’entorn . 
2. Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn la figura d’un/a assessor/a de llengua, interculturalitat i 
cohesió social (LIC) que actuï d’agent catalitzador i dinamitzador del Pla educatiu d’entorn .
3. Sensibilitzar i formar els diferents agents educatius que intervenen en el Pla educatiu d’entorn .
4. Potenciar la participació dels diferents agents de la comunitat escolar en les comissions participatives o 
grups de treball.
5. Vincular la participació del personal docent en les comissions participatives o grups de treball als plans de 
formació de zona i estendre documents acreditatius de la participació a la resta d’agents educatius .
6. Promoure l’encaix dels plans educatius d’entorn amb altres actuacions del Departament d’Ensenyament 
amb les quals comparteixen objectius.
7. Promoure el Servei comunitari per tal de garantir que l’alumnat de l’educació secundària obligatòria, al 
llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en 
l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat, en 
col·laboració amb les entitats del territori .
8. Facilitar l’ús dels espais escolars per al bon funcionament del Pla educatiu d’entorn .
9. Fer difusió de les bones pràctiques. 

NOVENANOVENANOVENANOVENA.... Compromisos de l’AjuntamentCompromisos de l’AjuntamentCompromisos de l’AjuntamentCompromisos de l’Ajuntament
Per a l’assoliment dels objectius del present conveni , l’Ajuntament de Granollers  es compromet a :
1. Coordinar i optimitzar els serveis municipals i les actuacions de les altres regidories per tal de 
desenvolupar les actuacions adreçades especialment a donar suport al Pla educatiu d’entorn .
2. Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn la figura d’un tècnic per contribuir al seu funcionament . 
3. Sensibilitzar i formar els diferents agents educatius que intervenen en el Pla educatiu d’entorn .
4. Promoure l’alineació dels objectius del Pla educatiu d’entorn amb les diverses plataformes de participació 
ciutadana i institucional existents en el territori (projectes educatius de ciutat, projectes de desenvolupament 
comunitari, etc).
5. Potenciar la participació dels agents educatius en les comissions participatives o grups de treball .
6. Posar a disposició del Pla educatiu d’entorn, sempre que sigui possible, les instal·lacions i les 
infraestructures necessàries per al seu bon funcionament .
7. Promoure el Servei comunitari per tal de garantir que l’alumnat de l’educació secundària obligatòria, al 
llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en 
l’exercici actiu de la ciutadania i posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat, en 
col·laboració amb les entitats del territori .
8. Donar prioritat a les entitats vinculades a la zona educativa del Pla educatiu d’entorn per a l’organització 
de les activitats.
9. Fomentar bones pràctiques.

DESENADESENADESENADESENA.... AvaluacióAvaluacióAvaluacióAvaluació
Anualment, la Comissió Representativa-Institucional farà una memòria avaluativa del pla d’actuació i del 
grau d’assoliment dels objectius proposats i en retrà comptes a l’Ajuntament de Granollers i als Serveis 
Territorials d’Ensenyament a Maresme-Vallès oriental
El Departament d’Ensenyament avaluarà la consecució dels objectius del Pla educatiu d’entorn en finalitzar 
els quatre cursos. 

ONZENAONZENAONZENAONZENA.... VigènciaVigènciaVigènciaVigència
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura, amb efectes des de l’inici del curs 
2015-2016, i fins a l’acabament del curs 2018-2019. En finalitzar la seva vigència i, després d'avaluar 
l'assoliment dels objectius, es podrà establir un nou conveni, si escau, que doni suport al manteniment de la 
xarxa.

DOTZENADOTZENADOTZENADOTZENA....    FinançamentFinançamentFinançamentFinançament
La signatura d’aquest conveni no suposa increment de despesa per a l’Ajuntament de Granollers ni per al 
Departament d’Ensenyament. Per donar suport al desenvolupament del projecte del Pla educatiu d’entorn , el 
Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers podran aportar, si escau, els recursos econòmics 
disponibles que, en tot cas, es concretaran en una addenda, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient.

TRETZENATRETZENATRETZENATRETZENA .... Resolució del conveniResolució del conveniResolució del conveniResolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni :

a) Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
c) L’incompliment manifest de les seves clàusules .
d) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves previsions .
e) Les generals establertes en la legislació vigent .

CATORZENACATORZENACATORZENACATORZENA ....    Resolució de conflictesResolució de conflictesResolució de conflictesResolució de conflictes
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les parts es comprometen a intentar resoldre de forma 
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amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la interpretació i l’execució d’aquest conveni. En 
cas que sorgeixin qüestions litigioses derivades de l’aplicació d’aquest conveni , serà competent la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

TERCER. Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
44444444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
PREVISTA AL PRESSUPOST MUNICIPAL DPREVISTA AL PRESSUPOST MUNICIPAL DPREVISTA AL PRESSUPOST MUNICIPAL DPREVISTA AL PRESSUPOST MUNICIPAL D''''ENGUANY A FAVOR DE LENGUANY A FAVOR DE LENGUANY A FAVOR DE LENGUANY A FAVOR DE L''''ENTITAT PARRÒQUIAENTITAT PARRÒQUIAENTITAT PARRÒQUIAENTITAT PARRÒQUIA    
DE SANT ESTEVE PELDE SANT ESTEVE PELDE SANT ESTEVE PELDE SANT ESTEVE PEL     2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat  Parròquia de Sant Esteve- PARDALS  per un import de 1.950,00 €, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària amb codi H441 33722 48253 Subvenció nominativa Parròquia de Sant 
Esteve-PARDALS , destinada a finançar el projecte Pardals TV de l'entitat, per l'any 2015 que té per 
objecte principal el lleure juvenil.

En data 16 de març de 2015, amb número de registre d'entrada 2015004985, el senyor Xavier Serra 
Ibañez, representant de l'entitat Parròquia Sant Esteve-PARDALS, presenta la següent documentació i 
sol·licita l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal: 

a) Projecte de PARDALS TV, amb una despesa prevista per aquesta activitat de 3.560,00 €.
b) Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
c) Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.
d) Fitxes explicatives de l'entitat, el projecte i el pressupost

L’informe emès en data 1 de juliol de 2015 per Marta Argemí Vila, responsable de programes de 
Joventut,  indica que s’ha valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització de 
la corresponent concessió atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la 
promoció de la participació d'infants i joves en activitats de lleure al nostre municipi, objectiu que és 
alhora una finalitat pública.

Fonaments jurídics

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

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

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

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

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

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

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

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

2. En l’Administració general de l’Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats o 
depenents d’ambdues, serà d’aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa específica 
que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest reglament, llevat 
en el que afecti a l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència.  
3. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s’imputa la subvenció, o a instància d’interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.  
En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l’acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions. 
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d’incloure els següents extrems: 

a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb l’assignació 
pressupostària

b) Crèdit pressupostari al què s’imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en el seu 
cas, per a cada beneficiari si fossin diversos. 

c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals. 
d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i 
bestretes, així com el règim de garanties que, en els eu cas, hauran d’aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que es va 
concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.”

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

Primer.-  Declarar d'urgència d'aquest acord.

Segon .- Aprovar l'atorgament de la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal d'enguany 
a favor de l'entitat Parròquia de Sant Esteve, amb NIF R-0800659-E, per un import de 1.950,00 €, 
destinada a finançar el projecte Pardals TV de l'entitat, per l'any 2015 que té per objecte principal el 
lleure juvenil,amb un pressupost de despesa de 3.560,00 €, el que representa un finançament del 
54,78 % del cost de l'activitat.

Tercer.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 1.950,00 € amb càrrec a 
la partida H441.33722.48253 Subvenció nominativa Parròquia de Sant Esteve-PARDALS , del vigent 
Pressupost. 

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

“Primer. Objecte

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

Segon. Activitat subvencionada  

L'activitat subvencionada és el projecte de gravació, per part dels joves, de diferents programes 
que es poden trobar en qualsevol espai televisiu, com telenotícies, anuncis, documentals i 
musicals. Els assajos, actuacions i gravacions es duran a terme durant 3 sortides de cap de 
setmana. Aquest projecte d'activitats s'ha presentat al registre general de l'Ajuntament de 
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Granollers en data 16 de març de 2015.

 Aquesta activitat es durà a terme  en els mesos de febrer, juny i octubre de 2015. 

Tercer. Despesa subvencionable  

El cost de l'activitat subvencionada és de 3.560,00 €corresponents a:

Despesa: Import (€):

Lloguers cases  2.810,00
Compra de material  280,00
Transport 470,00

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament 
del termini de justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, 
tant pel que fa al concepte com al període d'execució. 

No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, 
recàrrecs i sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials. 

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

La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada al lleure  juvenil, per l'any 2015 
és de 1.950,00 €, el que representa un finançament del 54,78% del cost de l'activitat. 

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

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

Cinquè. Obligacions de l’entitat beneficiària  

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

Sisè. Pagament de la subvenció  

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent 
facilitat per l'entitat beneficiària, per un import de 1.950,00 €.

Setè. Justificació de la subvenció  

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

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

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

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

Vuitè. Modificació de la subvenció 

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

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

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

Novè. Renúncia a la subvenció  

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

La renúncia produïda una vegada iniciada l'activitat subvencionadora, o, si s'escau, el seu 
cobrament, comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a 
indemnització de cap mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de 
l'interès de demora si la renúncia està degudament justificada. 

Desè. Reintegrament de la subvenció. 

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

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

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

Onzè. Vigència  

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
45454545).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE    
VIGILÀNCIA D’ESPAIS PÚBLICS I D’AUXILIARS DE SERVEIS PER A TASQUES INFORMATIVESVIGILÀNCIA D’ESPAIS PÚBLICS I D’AUXILIARS DE SERVEIS PER A TASQUES INFORMATIVESVIGILÀNCIA D’ESPAIS PÚBLICS I D’AUXILIARS DE SERVEIS PER A TASQUES INFORMATIVESVIGILÀNCIA D’ESPAIS PÚBLICS I D’AUXILIARS DE SERVEIS PER A TASQUES INFORMATIVES    
EN LA VIA PÚBLICA DURANT ELS ACTES DE FESTA MAJOR DELS BLANCS I DELS BLAUS DEEN LA VIA PÚBLICA DURANT ELS ACTES DE FESTA MAJOR DELS BLANCS I DELS BLAUS DEEN LA VIA PÚBLICA DURANT ELS ACTES DE FESTA MAJOR DELS BLANCS I DELS BLAUS DEEN LA VIA PÚBLICA DURANT ELS ACTES DE FESTA MAJOR DELS BLANCS I DELS BLAUS DE    
GRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓGRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓGRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓGRANOLLERS MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

Mitjançant resolució de la regidora delegada núm. 646 de data 15 de juliol de 2015, es aprovar 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 de la prestació del servei de vigilància 
d’espais públics i d’auxiliars de serveis per a tasques informatives en la via pública durant els actes de 
Festa Major dels Blancs i dels Blaus de Granollers, per a l'any 2015 i per un import màxim de licitació 
de 6.855,07 euros, més 1.385,30 euros en concepte d'IVA (21%), que fan un total de 8.240,37 euros 
(IVA inclòs).

Amb data 16 de juliol de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

1 SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA, S.L.

2 IMAN SEGURIDAD S.A

3 ALIANZAS Y SUBCONTRACTAS, SA

Totes les empreses han presentat oferta en el termini establert i han estat acceptades.

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant 
fórmula matemàtica), la responsable del servei de Cultura d'aquest Ajuntament  ha emès l'informe 
tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per l'empresa 
SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA SLU  amb CIF. B59925925 d'acord 
amb la valoració següent:

D'acord amb la clàusula  III.3.2 del plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a la valoració 
total amb un màxim de 100 punts, segons quadre a continuació detallat :

PLICA EMPRESA
CRITERIS AVALUABLES 
MITJANÇANT FÒRMULA 
MATEMÀTICA

1 SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA, 
S.L.

100

2 IMAN SEGURIDAD S.A. i IMAN CORPORATION SA (UTE) 79
3 PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS SA i ALIANZAS Y 

SUBCONTRACTAS, SA (UTE)
83,27

Motivació de la puntuació: Criteris avaluables mitjançant fórmula matemàtica:

L'empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA, S.L. ha presentat un preu de 
6.373,07 € (5.267 € de base imposable i 1.106,07 € d' IVA (21%)), el que representa una baixa de 22,66% 
respecte al pressupost tipus de licitació .

L'empresa IMAN SEGURIDAD, SA.  Ha presentat un preu de 8.020,39 € (6.628,42 € de base imposable  i 
1.391,97 € d'IVA (21%)) , el que representa una baixa del 2,66 % respecte al pressupost tipus de licitació .

L'empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS SA , ALIANZAS Y SUBCONTRACTAS, SA (UTE) ha 
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presentat un preu de 7.653,17 € (6.324,93 € de base imposable i 1.328,24 € d'IVA (21%)), el que representa 
una baixa del 7,12 % respecte al pressupost tipus de licitació .

En data 27 de juliol de 2015 s'ha requerit a l'empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD 
INTEGRAL Y PRIVADA SLU  amb CIF.B59925925. a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació 
del contracte. 

L'empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA SLU  ha presentat la 
documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de 
clàusules administratives particulars , i  la cap del Servei de Contractació i Compres les  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic, es proposa l'adjudicació del contracte per a la prestació del servei de 
vigilància d’espais públics i d’auxiliars de serveis per a tasques informatives en la via pública durant 
els actes de Festa Major dels Blancs i dels Blaus de Granollers per a l'any 2015 a l'empresa SENTRY 
SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA SLU CIF.B59925925 per import de 5.267 € de 
base imposable  més 1.106,07 € en concepte d'IVA (21%) que fa un total de 6.373,07 €  i que 
representa una baixa de 22,66% respecte al pressupost tipus de licitació.

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

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

- Article 178.1 del RDL 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 RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a la 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. Declarar d'urgència aquest acord.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Adjudicar a l'empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA 
SLU amb CIF.B59925925 el contracte per a la prestació del servei de vigilància d’espais públics i 
d’auxiliars de serveis per a tasques informatives en la via pública durant els actes de Festa Major dels 
Blancs i dels Blaus de Granollers, per un període de 12. mesos des de la formalització del contracte i 
amb possibilitat de pròrroga, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  
per import de 5.267 € de base imposable  més 1.106,07 € en concepte d'IVA (21%) que fa un total de 
6.373,07 €  i que representa una baixa de 22,66% respecte al pressupost tipus de licitació, i amb 
aplicació als codis pressupostaris H431.33811.22609 “Activitat Comissió FM i H431.33810.22609 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 .

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... 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.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Notificar al servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que es confeccionin  
els documents comptables de disposició de la despesa (D) d'acord amb els imports i anualitats 
indicats en el PRIMER punt d'aquest acord i s'alliberi el crèdit no disposat del document comptable 
d'autorització de la despesa núm. A12015000044945 per import de 1.618,75 € i núm. 
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A12015000044939 per import de 189,97 €

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1, a partir de dos mesos de la data de notificació de l'acord 
d'adjudicació,  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

 

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

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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