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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     33333333    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        22222222    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
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. Núria Blanchar Cazorla

ABSÈNCIES JUSTIFICADES
Sr. Albert Camps i Giró
Sr. Francesc Aragón Sánchez (Interventor general)

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

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

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

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DEL CATÀLEGDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DEL CATÀLEGDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DEL CATÀLEGDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DEL CATÀLEG    
MECANISMES DEL SERMECANISMES DEL SERMECANISMES DEL SERMECANISMES DEL SER ....    ENRIC MAURÍENRIC MAURÍENRIC MAURÍENRIC MAURÍ

1. El Museu de Granollers ha editat el catàleg Mecanismes del ser, amb text de Teresa Blanch Malet i 
amb imatges de diferents obres de l'artista Enric Mauri amb el suport d'una subvenció de la 
Generalitat de Catalunya.

Descripció de la publicació: 4+4 tintes i vernís, portada cartolina mate de 300 grs, tapa tova, sense 
llom, enquadernació arràfica, guardes plastificat mate. Format del catàleg 20,5 x 20,5 cm. Número de 
pàgines 44. Tiratge de 500 unitats.

Teresa Blanch ens proposa un itinerari per diferents projectes artístics d'Enric Maurí, on podem veure 
com l'artista practica un accionisme indirecte, amb la finalitat de reivindicar la capacitat de l'individu 
per tornar a recuperar el seu paper dins de la comunitat, com a subjecte posicionat, actiu i alliberat. 
Aquest catàleg acompanyarà la mostra que es podrà visitar al Museu de Granollers a partir del mes 
d'octubre de 2015.

2. El cost total del catàleg, que inclou: l'elaboració de textos, selecció imatges, disseny (maquetatge), 
feines correcció de català i galerades, i impressió i enquadernació, ha suposat un cost de 4.614,90 € 
més 184,60 € del 4% IVA amb un cost total de 4.799,50 euros.

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

4. El preu per unitat és de 9,60 euros; i es fixa el preu de venda al públic del catàleg en 10,00 € amb 
l'IVA inclòs. Realitzem un arrodoniment a l'alça de 0,40 €.

5. Detall dels proveïdors:

PROVEÏDOR DESCRIPCIÓ COST TOTAL
Teresa Blanch Malet Text i comissariat del catàleg 1.550,00 €
Enric Maurí Honoraris artista 2.100,00 €
Enquadernació Rueda Enquadernació arràfica, grapat 508,20 €
Fotomecànica Granollers Planxes per impresió offset 550,55 €
Ameycar Recobriment de la portada en 

plastificat mate
90,75 €

TOTAL 4.799,50 €

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

IV. Art. 3 i 12 de les Normes reguladores de Preus Públics, aprovades per la Junta de Govern Local 
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, 
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referent a l'aprovació dels preus públics que es meritin en la prestació de serveis i activitats

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

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

Catàleg "Mecanismes del ser. Enric Maurí" 10,00 euros

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Fixar l'import de venda d'aquestes publicacions en la quantitat de 10,00 euros, amb el 4% 
IVA inclòs, per al catàleg "Mecanismes del ser. Enric Maurí"

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Fer públic l'acord anterior a través del tauler d'edictes de l'Ajuntament i del BOP. Aquesta 
darrera publicació determinarà l'eficàcia del preu públic aprovat.

QUARTQUARTQUARTQUART....    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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ D''''EXPEDIENTS AGPLEXPEDIENTS AGPLEXPEDIENTS AGPLEXPEDIENTS AGPL0065006500650065    DE L´IMPOST MUNICIPALDE L´IMPOST MUNICIPALDE L´IMPOST MUNICIPALDE L´IMPOST MUNICIPAL    
SOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANASOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANASOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANASOBRE 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 0065  amb el 
nombre de 1 expedients, i per un import total de 89.915,94 €.

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 
naturalesa urbana IIVTNU, per un import de 89.915,94 €, contingudes a l'annex que s'adjunta i que 
han estat incloses a la relació AGPL 0065.

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
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5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA DIPUTACIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA DIPUTACIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA DIPUTACIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONA PEL PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DEL PARATGE DE PALOU EN EL MARCBARCELONA PEL PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DEL PARATGE DE PALOU EN EL MARCBARCELONA PEL PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DEL PARATGE DE PALOU EN EL MARCBARCELONA PEL PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DEL PARATGE DE PALOU EN EL MARC    
DEL CATÀLEG DE RECURSOS DEDEL CATÀLEG DE RECURSOS DEDEL CATÀLEG DE RECURSOS DEDEL CATÀLEG DE RECURSOS DE     2015201520152015

Durant l’any 2015 hi ha hagut diverses trobades entre tècnics d’aquest ajuntament i tècnics de la 
Diputació de Barcelona per tal de plantejar una proposta de senyalització del paratge de Palou .

En el marc d’aquestes trobades els tècnics de la Diputació han plantejat la possibilitat que la Diputació 
ofereixi assistència tècnica per a elaborar la proposta de senyalització .

Una de les vies per concertar aquesta assistència és el Catàleg de Serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, que inclou una línia d’ajuts a “Projectes tècnics de senyalització turística” .

El dia 27 de novembre de 2014, 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.

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: 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".

Vist informe favorable de data 9 de setembre 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 assistència tècnica a la Diputació de Barcelona per a la realització d’un projecte de 
senyalització del paratge de Palou, en el marc de les accions de Polítiques locals de turisme del 
Catàleg de serveis 2015.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE    54545454....091091091091,,,,10101010    € ATORGADA PEL€ ATORGADA PEL€ ATORGADA PEL€ ATORGADA PEL    
SERVEI DSERVEI DSERVEI DSERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DELSOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DELSOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DELSOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DELS    
AGENTS DAGENTS DAGENTS DAGENTS D''''OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL    ((((AODLAODLAODLAODL))))    LOURDES GODOY BERNARDO ILOURDES GODOY BERNARDO ILOURDES GODOY BERNARDO ILOURDES GODOY BERNARDO I    
VICENÇ PLANAS HERRERO PER UN PERÍODE DEVICENÇ PLANAS HERRERO PER UN PERÍODE DEVICENÇ PLANAS HERRERO PER UN PERÍODE DEVICENÇ PLANAS HERRERO PER UN PERÍODE DE    12121212    MESOSMESOSMESOSMESOS    ((((DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE    2015201520152015    – DESEMBRE– DESEMBRE– DESEMBRE– DESEMBRE    
2016201620162016))));;;;    I APROVAR LA CONTINUÏTAT DE LA RELACIÓ LABORAL DI APROVAR LA CONTINUÏTAT DE LA RELACIÓ LABORAL DI APROVAR LA CONTINUÏTAT DE LA RELACIÓ LABORAL DI APROVAR LA CONTINUÏTAT DE LA RELACIÓ LABORAL D ''''AQUESTS DOS AODLAQUESTS DOS AODLAQUESTS DOS AODLAQUESTS DOS AODL     

1. El 19191919    de maig dede maig dede maig dede maig de    2015201520152015, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers acordava 
sol·licitar al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 
54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€ per a la pròrroga de la contractació de dos Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local 
(AODL), Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo i Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero, per a poder seguir portant a terme els 
projectes “Atracció d“Atracció d“Atracció d“Atracció d''''inversions i cooperació empresarial”inversions i cooperació empresarial”inversions i cooperació empresarial”inversions i cooperació empresarial” i “Dinamització econòmica del sectorDinamització econòmica del sectorDinamització econòmica del sectorDinamització econòmica del sector    
agropecuari de Palou”agropecuari de Palou”agropecuari de Palou”agropecuari de Palou” , respectivament.

 2. El 24242424 de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2015201520152015, la directora del SOC ha resolt l'atorgament de la totalitat de la subvenció 
sol·licitada, això és 54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€, per a la continuïtat dels AODL Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo    i VicençVicençVicençVicenç    
Planas HerreroPlanas HerreroPlanas HerreroPlanas Herrero   per un període de    12121212    mesosmesosmesosmesos a partir de la formalització del contracte de treball o de la 
pròrroga ((((expexpexpexp....    númnúmnúmnúm....    BBBB----070070070070////15151515).).).).

 3. Els contractes dels AODL Lourdes Godoy Bernardo i Vicenç Planas Herrero s'havien iniciat el 21212121    
de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2011201120112011 i ja havien estat prorrogats anualment en tres ocasions, amb efectes del dia    21212121    
de desembre dels anysde desembre dels anysde desembre dels anysde desembre dels anys    2012201220122012,,,, 2013201320132013    iiii    2014201420142014    respectivament. Mitjançant l'atorgament de la nova 
pròrroga, aquests contractes podran seguir gaudint de cofinançament per part del SOC fins el 20202020    dededede    
desembredesembredesembredesembre     2016201620162016.
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 4. D'acord amb la BaseBaseBaseBase    61616161    de lde lde lde l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////258/2014258/2014258/2014258/2014,,,,    dededede    5555    dddd''''agostagostagostagost,,,,    per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014, “La documentació que acredita l'inici 
consisteix en (...) la comunicació de pròrroga o un certificat que acrediti l'acord de l'òrgan competent 
pel que fa a la continuïtat de la relació laboral de l'agent d'ocupació i desenvolupament local pel qual 
s'ha concedit la pròrroga per una nova anualitat. Les entitats beneficiàries hauran de presentar 
aquesta documentació en el termini de dos mesos comptadors des de l'inici de l'acció (...)”.

5. Enguany, les subvencions dels Programes de suport al desenvolupament local, estan finançades 
pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mitjançant la Conferència Sectorial de Relacions 
Laborals i d’Ocupació, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat; i podran tenir un 
cofinançament del 50% en el marc del Programa Operatiu de l'objectiu d'Inversió en Creixement i 
Ocupació del Fons Social Europeu (FSE), per al període 2014-2020.

6. Vist l'informe, amb data 8888    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2015201520152015, de la cap de Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa l'acceptació de la subvenció del SOC i l'aprovació de 
la continuïtat de la relació laboral dels dos AODL.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció dededede    54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€,,,,    atorgada pel SOC i cofinançada pel Fons Social 
Europeu, per a prorrogar la contractació de dos Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 
pel període 2015-16, per al desenvolupament dels projectes “Atracció d'inversions i cooperació 
empresarial” i “Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”, en el seu cinquè any 
d'execució.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Aprovar la continuïtat de la relació laboral de la Sra. Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo, amb DNI 
52163225521632255216322552163225FFFF, i del Sr. Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero, amb DNI 77302445773024457730244577302445CCCC, com a AODL de l'Ajuntament de 
Granollers, per un període de 12121212    mesosmesosmesosmesos, a comptar des del dia 21212121    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2015201520152015....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar l’acord a totes les parts interessadesNotificar l’acord a totes les parts interessadesNotificar l’acord a totes les parts interessadesNotificar l’acord a totes les parts interessades, això és, al Servei d’Ocupació de Catalunya 
de la Generalitat de Catalunya, als dos AODL, i als serveis de Recursos Humans, Comptabilitat i 
Planificació Econòmica i Control Pressupostari d 'aquesta corporació.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOLDICTAMEN RELATIU A SOLDICTAMEN RELATIU A SOLDICTAMEN RELATIU A SOL....LICITAR NOUS SERVEIS ELICITAR NOUS SERVEIS ELICITAR NOUS SERVEIS ELICITAR NOUS SERVEIS E----NOTUM DEL CONSORCINOTUM DEL CONSORCINOTUM DEL CONSORCINOTUM DEL CONSORCI    
DDDD''''ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA

Des de l'any 2009 l'Ajuntament està desenvolupant la implantació del projecte d'administració 
electrònica que ha de permetre la digitalització dels processos de l'organització d'acord amb la Llei 
11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics .

Per fer efectiu aquest desplegament cal disposar de diferents eines i serveis que fan possible 
l'acompliment de l'esmentada Llei. 

Una d'aquestes eines és el Servei E-Notum del Consorci Administració Oberta de Catalunya que 
permet la realització de notificacions electròniques de manera legal i digital. Aquest és un servei 
gratuït que el Consorci posa a disposició de totes les administracions públiques de Catalunya .

El 14 de setembre de 2009 s'acordà per Junta de Govern la sol·licitud d'alta a aquest servei i el 21 de 
setembre es signà el conveni entre l'Ajuntament i el Consorci Administració Oberta de Catalunya per 
la prestació del servei de notificació electrònica . 

Atès que les notificacions han de ser registrades de sortida, en data 3 de novembre de 2009 es 
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presentà al Consorci AOC la sol·licitud d'alta al Servei E-Notum per ser integrada amb la plataforma 
EACAT, que permet el registre de sortida automatitzat de totes les notificacions efectuades a través 
d'E-Notum. L'EACAT és un servei que també ofereix el Consorci AOC i que disposa, entre d'altres 
prestacions, d'un registre de sortida electrònic.
 
Atès que actualment s'està implantant la plataforma de tramitació electrònica de l'empresa TAO – 
T-Systems que disposa d'una aplicació de registre d'entrada i de sortida anomenat Registra, es fa 
necessari ampliar la sol·licitud d'ús de serveis Enotum per tal de poder realitzar la integració, i per tant 
l'automatització, entre les aplicacions  Registra i E-Notum.

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 Consorci d'Administració Oberta de Catalunya l'ampliació del servei E-Notum per 
a la seva integració amb l'aplicació Registra.

SegonSegonSegonSegon....    Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei per part 
del Consorci AOC, que es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc, i 
que s'adjunten com a annex.

TercerTercerTercerTercer ....    Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal 
a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol .licitud. 

QuartQuartQuartQuart....    Notificar a l'AOC aquest acord de manera telemàtica mitjançant la sol.licitud d'alta d'aquest 
servei 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL MIXT PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL MIXT PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL MIXT PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL MIXT PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT  PREVENTIU I CORRECTIU DELS APARELLSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT  PREVENTIU I CORRECTIU DELS APARELLSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT  PREVENTIU I CORRECTIU DELS APARELLSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT  PREVENTIU I CORRECTIU DELS APARELLS    
ELEVADORS DE LELEVADORS DE LELEVADORS DE LELEVADORS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITES,,,,    
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 ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia  28 d'abril de 
2015, es  va aprovar la contractació conjunta del servei de manteniment preventiu i correctiu dels 
aparells elevadors de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites, iniciant expedient licitatori, 
autoritzant la despesa , aprovant els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars per al contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment  preventiu i 
correctiu dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Granolleers i les entitats adscrites  que 
s'executarà en els exercicis 2015 a 2017  per un import total de licitació de  95.476,00 euros més 
20.049,96 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 115.525,96 euros,  mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, desglossat en:

Prestació 1 (P1): Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu per als dos anys de �

període executiu per import de 55.476,00 € + IVA. (27.738,00 €/any + IVA) 
Prestació 2 (P2): Altres treballs de manteniment correctiu i adequació d'instal.lacions per als dos �

anys de període executiu per import màxim de 40.000,00 € +  ( 20.000,00 €/any + IVA)

2015
01/10/2015 a 
31/12/2015

2016
01/01/2016 a 
31/12/2016

2017
01/01/2017 a 
30/09/2017

Prestació

Import  (IVA exclòs) Import  (IVA exclòs) Import  (IVA exclòs)

TOTAL

Prestacio 1 (P1) 6.934,50 27.738,00 20.803,50 55.476,00
Prestació 2 (P2) 5.000,00 20.000,00 15.000,00 40.000,00
TOTAL 11.934,50 47.738,00 35.803,50 95.476,00

per a les entitats, partides i anualitats  a continuació detallades:
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AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

2015
01/10/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/01/2017-30/09/2017

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu
H430.33000.21300 676,99 2.707,98 2.030,99 5.415,96
H419.32410.21300 451,33 1.805,32 1.353,99 3.610,64
H413.32005.21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32
H416.32910.21300 260,75 1.043,02 782,27 2.086,04
H417.32810.21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32
H412.32310.21300 260,75 1.043,02 782,27 2.086,04
H422.34200.21300 486,42 1.945,68 1.459,26 3.891,36
H441.33721.21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32
H314.92040.21300 2.092,08 8.368,36 6.276,28 16.736,72
H200.92070.21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32
H232.33730.21300 486,42 1.945,68 1.459,26 3.891,36
H241.32720.21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32
P2: Altres treballs de manteniment correctiu
H314.92041.21300 4.083,75 16.335,00 12.251,25 32.670,00
TOTAL PTOTAL PTOTAL PTOTAL P1111    ++++    PPPP2222 9.926,84 39.707,36 29.780,52 79.414,72

      PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

2015
01/10/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/01/2017-30/09/2017

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu
H435.33320.21200 712,09 2.848,34 2.136,25 5.696,68
H436.33330.21200 661,87 2.647,48 1.985,61 5.294,96
P2: Altres treballs de manteniment correctiu
H435.33320.21200 907,50 3.630,00 2.722,50 7.260,00
TOTAL PTOTAL PTOTAL PTOTAL P1111    ++++    PPPP2222 2.281,46 9.125,82 6.844,36 18.251,64

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL CIF: B65237877
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

2015
01/10/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/01/2017-30/09/2017

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu
948,04 3.792,14 2.844,10 7.584,28

P2: Altres treballs de manteniment correctiu
756,25 3.025,00 2.268,75 6.050,00

TOTAL PTOTAL PTOTAL PTOTAL P1111    ++++    PPPP2222 1.704,29 6.817,14 5.112,85 13.634,28

GRANOLLERS MERCAT, EPE CIF: Q0801347F
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

2015
01/10/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/01/2017-30/09/2017

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu
225,67 902,66 676,99 1.805,32

P2: Altres treballs de manteniment correctiu
302,50 1.210,00 907,50 2.420,00

TOTAL PTOTAL PTOTAL PTOTAL P1111    ++++    PPPP2222 528,17 2.112,66 1.584,49 4.225,32

La data límit per a presentació d'ofertes era el 29 de maig de 2015, d'acord amb l'anunci de licitació 
publicat al BOPB i les empreses presentades han estat:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

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

1 ORONA,S.COOP. 28.05.2015 2015011947
2 A.EMBARBA,S.A. 28.05.2015 2015011963
3 ASCENSORES DEL VALLES,SA 29.05.2015 2015012239
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4 THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU 29.05.2015 2015012242
5 SCHINDLER,SA 29.05.2015 2015012255
6 ZARDOYA OTIS,SA 29.05.2015 2015012276
7* KONE ELEVADORES,SA 02.06.2015 2015012508

*La plica núm.7 va estar presentada presencialment fora de termini .

La Mesa de Contractació va excloure la plica núm. 7 per haver presentat la oferta presencialment al 
registre general de l'Ajuntament el dia 2 de juny de 2015, fora del termini establert a la convocatòria, 
publicat en el BOPB de data 8/5/2015, d'acord amb els articles 80 i 83.6 del Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes del Sector Públic.

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) i la Mesa de Contractació va demanar aclariments a la oferta de la 
plica num. 5 i plica num. 6.

El 15 de juliol de 2015 La Mesa de Contractació en acte intern va acordar  excloure l'empresa 
SCHINDLER,SA ( plica núm. 5) per   no coincidir els imports inclosos en la seva oferta. De totes 
maneres tant de l'oferta presentada en temps i forma com del seu aclariment posterior, es desprèn 
que l'import és superior al pressupost anual de licitació .
La Mesa de Contractació  va admetre la proposta de l'empresa ZARDOYA OTIS,SA (plica núm. 6) ja 
que de l'aclariment efectuat es desprèn l'error en l'establiment de les anualitats i es veu amb claredat 
quina és la proposta econòmica.

La Mesa de Contractació  va acceptar la valoració  de l'informe tècnic del sobre núm. 3 i va considerar 
oferta amb valor desproporcionat, la proposada per l'empresa A. EMBARBA,SA (plica núm. 2), 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 A.EMBARBA,SA va presentar la justificació requerida dins el termini establert i la Mesa de 
Contractació va acordar acceptar l'informe tècnic de data  23 de juliol de 2015 emès per l'arquitecte 
tècnic de serveis municipals i manteniment de l'Ajuntament de Granollers en el qual es proposa 
desestimar la justificació de l'oferta presentada per l'empresa A. EMBARBA,SA, acceptant la valoració 
realitzada. 
L'arquitecte tècnic de serveis municipals i manteniment de l'Ajuntament de Granollers, han emès un 
informe de data 23 de juliol de 2015, en el qual  proposa a la Mesa de Contractació, l'oferta 
econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa ASCENSORES DEL VALLES, SA amb 
CIF A58326067 per un import de 37.296,00 euros + IVA (18.648,00 €/any)  pels treballs de la prestació 
1 i de un import màxim de 40.000,00 euros + IVA  (20.000,00 €/any) pels treballs de la prestació 2, 
segons els preus unitaris ofertats en l'annex 3 amb les baixes presentades per l'empresa,   per al 
contracte  mixt per a la prestació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels aparells 
elevadors de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites, pel període de l'1 d'octubre de 2015 
fins el 30 de setembre de 2017, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor . (. (. (. (fins afins afins afins a     30303030        puntspuntspuntspunts))))
AAAA....1111 Memòria tècnica i metodologia del servei (fins a 10 punts)
A1.1 Estructura del servei de verificació i manteniment  ( fins a 3 punts)
A1.2 Prestació 1 (P1) Organització dels treballs de control de funcionament ( fins a 4 punts)
A1.3 Prestació 2 (P2) Organització dels treballs de manteniment correctiu  ( fins a 3 punts)
AAAA....2222  Coherència en l'aportació de recursos  (fins a 10 punts)
A2.1 Resum de recursos humans i dedicació ( fins a 8 punts)
A2.2 Millores en el temps de resposta per les actuacions de manteniment correctiu  ( fins a 2 punts)
AAAA....3333 Exposició lliure i millores presentades sense cost  ( fins a 10 punts)

Criteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valor
Puntuació  APuntuació  APuntuació  APuntuació  A ....1111 Puntuació APuntuació APuntuació APuntuació A ....2222

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresesEmpresesEmpresesEmpreses

A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2
PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació

AAAA....3333

TOTALTOTALTOTALTOTAL
    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

1 ORONA,S.COOP. 3 2,5 2,5 5,3 1 2 16,30
2 A.EMBARBA,S.A. 0 1,5 0 0 0,20 6 7,70
3 ASCENSORES DEL 

VALLES,SA
3 2,5 2 6,2 1,50 7 22222222,,,,20202020
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4 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, SLU

3 2,5 2 5,9 1,20 4 18,60

5 SCHINDLER,SA 2,5 2,5 2 6,3 1 4 18,30
6 ZARDOYA OTIS,SA 3 3 2 4,8 1,30 8 22,10
7 KONE ELEVADORES,SA -- -- -- -- -- -- --

La motivació d'aquesta puntuació dels criteris que depenen d'un judici de valor, es troba en l'informe 
tècnic de data  17 de juny de 2015 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))))
BBBB....1111.-.-.-.- Millor preu per les revisions i manteniment preventiu inclòs en la P 1. ( fins a 30 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica  indicada:

                Pressupost de l'oferta amb més baixa
B1= 30 ------------------------------------------------------------  
                Pressupost de l'oferta a valorar

BBBB....2222.-.-.-.-     Millors preus unitaris de MA D'OBRA indicats en l'annex 4 del PTT (P2) ( fins a 15 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica indicada:

                Baixa dels preus de ma d'obra de l'empresa a valorar
B2= 15 ------------------------------------------------------------------------------------  
                Baixa màxima presentada pels preus de ma d'obra

BBBB....3333.-.-.-.- Millors preus unitaris de MATERIALS en base als preus unitaris de la base de dades d l'ITEC de 
les families de materials inclosos en l 'annex 4 del PTT (P2) (fins a 15 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica indicada:

                Baixa dels preus de materials sobre ITEC de l'empresa a valorar
B3= 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
                Baixa màxima presentada pels preus de materials sobre ITEC

BBBB....4444.-.-.-.- Millors preus unitaris per als ALTRES MATERIALS no inclosos en la base de dades de l'ITEC 
que puguin ser necessaris treballs P2 ( fins a 10 punts)
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica indicada:

                Baixa dels preus dels altres materials sobre PVP de l 'empresa a valorar
B4= 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                Baixa màxima presentada pels preus dels altres materials

Criteris  avaluables matemàticamentCriteris  avaluables matemàticamentCriteris  avaluables matemàticamentCriteris  avaluables matemàticamentEmpresesEmpresesEmpresesEmpreses
BBBB1111 PuntsPuntsPuntsPunts BBBB2222 PuntsPuntsPuntsPunts BBBB3333 PuntsPuntsPuntsPunts BBBB4444 PuntsPuntsPuntsPunts

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

1 ORONA,S.COOP 23.816,40 23,49 20% 10,17 13% 5,57 25% 7,14 46,37
2 A.EMBARBA,S.A. 16.332,00 -- 50,50% -- 45% -- 45% -- --------
3 ASCENSORES 

DEL VALLES,SA
18.648,00 30 20% 10,17 35% 15 35% 10 65656565,,,,17171717

4 THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, 
SLU

21.890,09 25,56 10% 5,08 20% 8,57 20% 5,71 44,93

5 SCHINDLER,SA                                                         exclosaexclosaexclosaexclosa
6 ZARDOYA 

OTIS,SA
19.555,20 28,61 29,50% 15 10% 4,29 10% 2,86 50,75

7 KONE 
ELEVADORES,S
A

exclosaexclosaexclosaexclosa

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

CRITERISCRITERISCRITERISCRITERISPlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa TOTALTOTALTOTALTOTAL
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AAAA BBBB

1 ORONA,S.COOP 16,30 46,37 62,67
2 A.EMBARBA,S.A. 7,70 -- ---
3 ASCENSORES DEL VALLES,SA 22,20 65,17 87878787,,,,37373737
4 THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU 18,60 44,93 63,53
5 SCHINDLER,SA   18,30 exclosaexclosaexclosaexclosa
6 ZARDOYA OTIS,SA 22,10 50,75 72,85
7 KONE ELEVADORES,SA                                                                                                                         exclosaexclosaexclosaexclosa

En data 14 d'agost de 2015 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa  ASCENSORS DEL VALLES, SA amb CIF A58326067 
a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Excloure la proposta presentada per l'empresa  KONE ELEVADORES,SA. en el 
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte mixt per a la prestació del servei de 
manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors de l'Ajuntament de  Granollers i les entitats 
adscrites  per presentar la documentació fora del termini assenyalat en l'anunci de licitació publicat al 
BOPB  de data 8/5/2015, d'acord amb els articles 80 i 83,6 del  Reial Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-  Excloure la proposta presentada per l'empresa SCHINDLER,SA en el procediment licitatori 
endegat  per l'adjudicació del contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment preventiu i 
correctiu dels aparells elevadors de l'Ajuntament de  Granollers i les entitats adscrites    per  per   no 
coincidir els imports inclosos en la seva oferta i presentar un import superior al pressupost anual de 
licitació establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen aquest contracte, 
d'acord amb l'article 84 del  Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Excloure la proposta presentada per l'empresa A.EMBARBA,S.A per presentar oferta 
desproporcionada o amb valors anormals i no quedar prou justificada en el procediment licitatori 
endegat per l'adjudicació del contracte  mixt per a la prestació del servei de manteniment preventiu i 
correctiu dels aparells elevadors de l 'Ajuntament de  Granollers i les entitats adscrites .

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa  ASCENSORS DEL VALLESASCENSORS DEL VALLESASCENSORS DEL VALLESASCENSORS DEL VALLES,,,,SASASASA  amb    CIF ACIF ACIF ACIF A58326067583260675832606758326067, el contracte 
plurianual mixt per a la prestació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels aparells 
elevadors de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites per un import de: 
P1:  Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu :  Import: 37.296,00 euros + IVA
P2: Altres treballs de manteniment correctiu i adequació d'instal.lacions:  Import màxim:  40.000,00 
euros + IVA (segons els preus unitaris ofertats en l'annex 3) amb les baixes presentades per 
l'empresa, el que fa un total adjudicat màxim de 77.296,00 euros més 16.232,16 euros d' IVA(21%), el 
que fa un total de 93.528,16 euros,  pel període de l'1 d'octubre de 2015 fins el 30 de setembre de 
2017, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats  amb 
la distribució d'anualitats per ens, imports i partides següent:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

2015
01/10/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/01/2017-30/09/2017

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu
H430.33000.21300 455,14 1.820,55 1.365,42 3.641,11
H419.32410.21300 303,43 1.213,70 910,28 2.427,41
H413.32005.21300 151,71 606,85 455,14 1.213,70
H416.32910.21300 175,30 701,21 525,91 1.402,41
H417.32810.21300 151,71 606,85 455,14 1.213,70
H412.32310.21300 175,30 701,21 525,91 1.402,41
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H422.34200.21300 327,01 1.308,06 981,04 2.616,12
H441.33721.21300 151,71 606,85 455,14 1.213,70
H314.92040.21300 1.406,49 5.625,98 4.219,48 11.251,96
H200.92070.21300 151,71 606,85 455,14 1.213,70
H232.33730.21300 327,01 1.308,06 981,04 2.616,12
H241.32720.21300 151,71 606,85 455,14 1.213,70
P2: Altres treballs de manteniment correctiu
H314.92041.21300 4.083,75 16.335,00 12.251,25 32.670,00
TOTAL PTOTAL PTOTAL PTOTAL P1111    ++++    PPPP2222 8.012,01 32.048,02 24.036,02 64.096,05

      PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

2015
01/10/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/01/2017-30/09/2017

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu
H435.33320.21200 478,73 1.914,91 1.436,18 3.829,82
H436.33330.21200 444,97 1.779,89 1.334,91 3.559,77
P2: Altres treballs de manteniment correctiu
H435.33320.21200 907,50 3.630,00 2.722,50 7.260,00
TOTAL PTOTAL PTOTAL PTOTAL P1111    ++++    PPPP2222 1.831,20 7.324,80 5.493,60 14.649,59

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL CIF: B65237877
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

2015
01/10/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/01/2017-30/09/2017

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu
637,35 2.549,41 1.912,06 5.098,82

P2: Altres treballs de manteniment correctiu
756,25 3.025,00 2.268,75 6.050,00

TOTAL PTOTAL PTOTAL PTOTAL P1111    ++++    PPPP2222 1.393,60 5.574,41 4.180,81 11.148,82

GRANOLLERS MERCAT, EPE CIF: Q0801347F
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

2015
01/10/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/01/2017-30/09/2017

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu
151,71 606,85 455,14 1.213,70

P2: Altres treballs de manteniment correctiu
302,50 1.210,00 907,50 2.420,00

TOTAL PTOTAL PTOTAL PTOTAL P1111    ++++    PPPP2222 454,21 1.816,85 1.362,64 3.633,70

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Liquidar a l'empresa ASCENSORS DEL VALLES,SA  amb    CIF A58326067 la quantitat de  
434,98 euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte  mixt  per a la prestació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels aparells 
elevadors de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites . Aquestes despeses es podran abonar 
mitjançant transferència bancària al compte   2013-0046-89-0200601574 tot indicant necesàriamenttot indicant necesàriamenttot indicant necesàriamenttot indicant necesàriament    
el número del número del número del número d''''expedientexpedientexpedientexpedient     ((((    36363636////15151515)))) al que pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic 
(contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es podran abonar amb xec conformat o bé amb 
targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 
7 2a.planta de Granollers, en el termini de quinze dies. No s'admet pagament en metàl·lic.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    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)

SETÈSETÈSETÈSETÈ. 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.

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

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....   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 e-tauler,  d'acord al que estableix l'article 154.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.

DESÈDESÈDESÈDESÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir de l'1 de desembre 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. 12296, 7012 i 12320 del pressupost de 
l'Ajuntament  i A núm. 1305, 502 i 827 del pressupost del Patronat Municipal del Museu,  i es 
confeccionin  els documents comptables AD i ADFUT  d'acord amb els imports i anualitats indicats en 
el quart punt d'aquest acord.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....        Notificar als interessats i a les  entitats adscrites, GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL, i 
GRANOLLERS MERCAT, EPE

DESÈDESÈDESÈDESÈ.-.-.-.-    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 UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS,,,,    
INTERVIUS DEL SENYOR JUAN GRAU GASCHINTERVIUS DEL SENYOR JUAN GRAU GASCHINTERVIUS DEL SENYOR JUAN GRAU GASCHINTERVIUS DEL SENYOR JUAN GRAU GASCH

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

D'acord amb aquest Reglament, el senyor Juan Grau Gasch, amb NIF 38935853G i domicili al carrer 
de Joan Prim, 135 Principal de Granollers, ha sol·licitat en data 7 de juliol de 2015, amb núm. de 
registre d'entrada 2015015470, la transmissió de la concessió a favor de la seva cunyada Carmen 
Grau i Masó, amb NIF 37588152B i domicili al passeig de Cristòfol Colom, 10 Àtic 1a de Granollers, 
del nínxol del Cementiri Municipal :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
147 3a 8A 3r 02180

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

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

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

Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de cobrament 
periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu registre, 
padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes 



13

que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de 
notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin , excepte 
quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les lleis ".

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar la transmissió de la concessió del nínxol núm. 147, classe 3a, quarter 8A, pis 3r, 
referència 02180, a favor de la senyora Carmen Grau i Masó, amb NIF 37588152B.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de Carmen Grau i Masó, de 
conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Transmissions de concessions, que puja 73,57 
euros    i    la liquidació de l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol, que puja    31,35 euros, sumant doncs un 
total de 104104104104,,,,92929292    euroseuroseuroseuros....

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del proper 
exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2015 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 
3a), la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Carmen Grau i Masó.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DE JULIOL DEMES DE JULIOL DEMES DE JULIOL DEMES DE JULIOL DE     2015201520152015))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures en règim de lloguer per un període 
de 2 anys, que per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
43394165L Vicky Izquierdo Baró Antònia Baró Rabert 203 3a 1 4t 01385
39322070M Rosa Maria Tarragó Llobet Joaquín Tarragó Gracia 132 3a 5A 4t 03772
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47816858L Manel Pujadas Lorente Juan Pujadas Bassas 99 3a 5A 4t 03727

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 1 de setembre de 2015.

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

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

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

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

Article 8. Terminis. Punt 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 .

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Atorgar la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets funeraris del 
Cementiri Municipal de les sepultures relacionades , a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
43394165L Vicky Izquierdo Baró 203 3a 1 4t 01385
39322070M Rosa Maria Tarragó Llobet 132 3a 5A 4t 03772
47816858L Manel Pujadas Lorente 99 3a 5A 4t 03727

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Indicar que aquesta concessió podrà ser ampliada amb dues pròrrogues, cadascuna d'elles 
amb una durada de dos anys, que hauran de ser sol·licitades pels particulars un mes abans de 
caducar el present lloguer, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. 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 
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que ocupen.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Comunicar 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 2015 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de 
classe 3a), les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE JULIOL DEMES DE JULIOL DEMES DE JULIOL DEMES DE JULIOL DE     2015201520152015))))

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52143007Y Josefa C. Miralles Rubio María Rubio Sánchez 197 2a 9 1r 03304
52145359N Filomena Almansa Pérez Joan Almansa Pérez 319 3a 4 4t 01445
77080742Z Juan Blánquez Álvarez Juan Blánquez Martínez 211 3a 3 1r 00916
77286101Y Ana Joyera Serrano Felipe Joyera Serrano 251 3a 3 2n 00986
77276629X Rosa Pérez Carrasco Encarnación Carrasco Hernández 78 3a 5A 4t 03719

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 1 de setembre de 2015.

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

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

2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :
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Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

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

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

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

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

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

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52143007Y Josefa C. Miralles Rubio 197 2a 9 1r 03304
52145359N Filomena Almansa Pérez 319 3a 4 4t 01445
77080742Z Juan Blánquez Álvarez 211 3a 3 1r 00916
77286101Y Ana Joyera Serrano 251 3a 3 2n 00986
77276629X Rosa Pérez Carrasco 78 3a 5A 4t 03719

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del proper 
exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2015 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 2a 
i 3a), les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

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

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D''''OBRA ACTUACIÓ DEOBRA ACTUACIÓ DEOBRA ACTUACIÓ DEOBRA ACTUACIÓ DE    
MILLORA DE LES FAÇANES DE LMILLORA DE LES FAÇANES DE LMILLORA DE LES FAÇANES DE LMILLORA DE LES FAÇANES DE L ''''EDIFICI EL CANGUR AL CARRER PRAT DE LA RIBAEDIFICI EL CANGUR AL CARRER PRAT DE LA RIBAEDIFICI EL CANGUR AL CARRER PRAT DE LA RIBAEDIFICI EL CANGUR AL CARRER PRAT DE LA RIBA ....

Els tècnics del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers han redactat el Projecte 
d'actuació de millora de les façanes de l'edifici el Cangur al carrer Prat de la Riba, (obra 44/15), així 
com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost estimat de 65.975,45 euros més la 
quantitat de 13.854,84 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 79.830,29 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència en matèries d'infraestructura viària  i altres 
equipaments de la seva titularitat amb el que estableix l'article 25.2 lletres d) de la Llei 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de règim local. 

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals,  i la tramitació per la seva aprovació es portarà a terme d'acord a 
l'article 37 del mateix codi legal i l'article 235 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya . 

De conformitat amb allò que disposa l'article 4.2 del Reial Decret del Ministeri de la Presidència núm. 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció.

D'acord amb allò que estableix el punt 3 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de projectes d'obres  quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses 
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre 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:::: Aprovar inicialment el Projecte d' actuació de millora de les façanes de l'edifici el Cangur 
al carrer Prat de la Riba (obra 44/15), així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, d'aquesta ciutat, 
amb un pressupost estimat de 65.975,45 euros més la quantitat de 13.854,84 euros corresponent al 
21% d'IVA, que fa un total de 79.830,29 euros, redactat redactat pels tècnics municipals d'Obres i 
Projectes de l'Ajuntament de Granollers, de conformitat amb els antecedents exposats i els fonaments 
de drets invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública en un termini de TRENTA DIES, a 
l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que disposa l'article 
235.2-c) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap 
reclamació, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el projecte esmentat. 
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APROVAT PER UNANIMITAT
 
13131313).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D''''OBRA DE PLATAFORMAOBRA DE PLATAFORMAOBRA DE PLATAFORMAOBRA DE PLATAFORMA    
ÚNICA AL CARRER CORRÓÚNICA AL CARRER CORRÓÚNICA AL CARRER CORRÓÚNICA AL CARRER CORRÓ ,,,,    ENTRE ELS CARRERS TORRAS I BAGES I VALÈNCIAENTRE ELS CARRERS TORRAS I BAGES I VALÈNCIAENTRE ELS CARRERS TORRAS I BAGES I VALÈNCIAENTRE ELS CARRERS TORRAS I BAGES I VALÈNCIA ,,,,

Els tècnics del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers han redactat el Projecte de 
plataforma única al carrer Corró, entre els carrers Torras i Bages i València, (obra 45/15), així com 
Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost estimat de 255.054,27 euros més la quantitat de 
53.561,40 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 308.615,67 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència en matèries d'infraestructura viària  i altres 
equipaments de la seva titularitat amb el que estableix l'article 25.2 lletres d) de la Llei 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de règim local. 

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals,  i la tramitació per la seva aprovació es portarà a terme d'acord a 
l'article 37 del mateix codi legal i l'article 235 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya . 

De conformitat amb allò que disposa l'article 4.2 del Reial Decret del Ministeri de la Presidència núm. 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció.

D'acord amb allò que estableix el punt 3 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de projectes d'obres  quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses 
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre 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:::: Aprovar inicialment el Projecte de plataforma única al carrer Corró, entre els carrers 
Torras i Bages i València, (obra 45/15), així com Estudi de Seguretat i Salut, d'aquesta ciutat, amb un 
pressupost estimat de 255.054,27 euros més la quantitat de 53.561,40 euros corresponent al 21% 
d'IVA, que fa un total de 308.615,67, redactat pels tècnics municipals d'Obres i Projectes de 
l'Ajuntament de Granollers, de conformitat amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública en un termini de TRENTA DIES, a 
l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que disposa l'article 
235.2-c) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap 
reclamació, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el projecte esmentat. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL    
DEPARTAMENT DDEPARTAMENT DDEPARTAMENT DDEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ALENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ALENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER ALENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL    
SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOLLERSSOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOLLERSSOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOLLERSSOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOLLERS    
PER AL CURSPER AL CURSPER AL CURSPER AL CURS     2013201320132013////14141414

La Junta de Govern de data 28 d'abril de 2015 va acordar aprovar el conveni entre el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'ajuntament de Granollers per al sosteniment del 
funcionament del Conservatori de Música de Granollers, de titularitat de corporació local per al curs 
2013-14.  
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Aquest conveni, en la seva clàusula segona estableix l 'import de la subvencióimport de la subvencióimport de la subvencióimport de la subvenció  que xifra en 353353353353....340340340340    €€€€....

A l'article segon de la part dispositiva deia que calia notificar al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya que, malgrat ja ha estat reclamat per aquest Ajuntament i la resposta per 
part del Departament d'Ensenyament ha estat negativa a la modificació de cap clàusula de la proposta 
d'addenda al conveni tramesa,  de conformitat amb el que preveu l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de bases de règim local, i a la vista dels fonaments de dret enumerats en aquest acord,,,,    el 
conveni hauria d'incloure en el seu redactat una clàusula de garantia del compliment de les 
obligacions financeres i compromisos de pagament consistent en l'autorització a l'Administració 
general de l'Estat a aplicar retencions en les transferències que els corresponguin per aplicació del 
seu sistema de finançament.

El Servei d'Educació va procedir a notificar-ho tant al Departament d'Ensenyament (dictamen d'acord) 
i al Ministeri d'Hisenda.

En data 22/6/2015 i amb núm de registre d'entrada 14093 el Departament d'Ensenyament ha 
comunicat el següent:

Respecte a la indicació d'incloure en el redactat del conveni una clàusula de garantia del compliment 
de les obligacions financeres i compromisos de pagament, cal considerar que aquest conveni és de 
naturalesa subvencional i té per objecte I'atorgament d'una subvenció o ajut per col·laborar en el 
finançament. A diferència dels convenis de col·laboració, els convenis de concessió d'un ajut no 
estableixen obligacions concretes i perfectament delimitades per les parts, directament i 
immediatament exigibles.

Per tant, per a aquest model de conveni subvencional, redactat i informat favorablement per 
I'Assessoria Jurídica del Departament no li és d'aplicació la clàusula de garantia de pagament que 
s'esmenta a l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
incorporat per l'article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració local.

Aquesta  Corporació no pot obligar a l’Administració de la Generalitat a complir amb la legalitat vigent 
i, per altra banda, cal exercir i defensar els interessos dels residents al municipi executant els serveis 
d’interès públic, independentment de la seva titularitat i execució, motiu pel qual s’accepta el 
finançament rebut malgrat que es posa en coneixement davant de l’Administració de l’Estat, que ja 
coneix aquest fet sense haver exercitat cap acció, per tal que prengui les accions oportunes.

La justificació econòmica d'aquesta subvenció cal fer-la a través de la plataforma EACAT. El termini 
finalitza el 31 d'octubre de 2015.

Les despeses de personal docent i del no docent coincideixen amb els totals de les despeses dels 
certificats de les retribucions del personal , facilitats pel servei de RRHH. 
En ser personal que té dedicació al Conservatori i també a l'activitat a l'escola de música, en aquesta 
justificació s'han aplicat els % de dedicació horària a les classes i activitat al Conservatori. El Servei 
d'Educació ha contrastat aquesta informació amb la direcció de l 'escola de música. 

Pel que fa als imports de despeses de funcionament, són despeses elegibles, que es poden justificar, 
no inclouen les amortitzacions ni les inversions. L’ens local ha reconegut les obligacions recollides en 
la relació de despeses que consta a continuació, les quals han estat destinades en el percentatge 
imputat a l’actuació subvencionada, la qual ha tingut un cost total de: 

• Personal docent: 539.016,53 €
• Personal no docent: 33.415,26 €
• Despeses de funcionament: 56.558,71€
• TOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESES ::::    628.990,50628.990,50628.990,50628.990,50     €€€€

Els ingressos de lingressos de lingressos de lingressos de l ''''alumnatalumnatalumnatalumnat per aquest mateix període de temps han estat de 117117117117....956956956956,,,,76767676    €€€€

El Conservatori de música de Granollers no percep altres subvencions , ajuts, ingressos o recursos per 
la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades.
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La quantia de la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
(353.340 €), no supera el cost total de l’actuació subvencionada.

Que aquest ens local té arxivats i a disposició del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya tots els documents justificatius originals de les despeses relacionades, i seran conservats 
per un període no inferior a 6 anys.

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

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

PRIMER. Acceptar la quantitat de 353.340,00€ que correspon al finançament del Conservatori de 
Grau Mitjà de Música de Granollers, del curs 2013/14 i aplicar-ho a la partida d’ingressos H417 45030.

SEGON. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de 
Granollers per al curs 2013/14, per un import de 353.340,00€.

TERCER. Trametre els documents validats i amb signatura electrònica a través de la plataforma 
EACAT al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica, a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions públiques el fet que l’Administració de la Generalitat no modifica la seva 
posició en relació a la clàusula d’obligat compliment contemplada a l’article  57 bis de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, de bases de règim local, d’acord amb el què es troba ja comunicat a aquest Ministeri 
mitjançant la bases de dades del CONCAEL..

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L''''ESCOLA GRANULLARIUS EN EL MARC DE LAESCOLA GRANULLARIUS EN EL MARC DE LAESCOLA GRANULLARIUS EN EL MARC DE LAESCOLA GRANULLARIUS EN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS    
EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSEXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSEXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSEXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

En sessió de data 16 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Escola Granullarius Q5855762J Sortides i material escolar 7.100,00 € 1.622,38 €

La base 17 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 30 de juny de 2015.

En data 26 de juny de 2015 i amb el número de registre d'entrada 14553 l'escola Granullarius ha 
presentat la justificació requerida, 

Vist l'informe emès en data 27 de juliol de 2015 pel 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 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 
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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 17 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent al 
curs 2014-2015, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 7 d'octubre 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 extraordinària atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 16 de desembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació 
per a la concessió de subvencions extraordinàries per als centres públics per al curs  2014-2015 en els 
termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport
justificatjustificatjustificatjustificat

Escola 
Granullarius

Q5855762J Sortides i 
material escolar

7.100,00 € 1.622,38 € 9.628,92 €

SEGON. Notificar aquest acord a Intervenció i a l 'Escola Granullarius.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L''''ESCOLA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LAESCOLA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LAESCOLA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LAESCOLA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS    
EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSEXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSEXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSEXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

En sessió de data 16 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Escola Ferrer i 
Guàrdia

Q5855720H Sortides complementàries 23.759,86 € 1.546,19 €

La base 17 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 30 de juny de 2015.

En data 26 de juny de 2015 i amb el número de registre d'entrada 14547 l'escola Ferrer i Guàrdia ha 
presentat la justificació requerida, 

Vist l'informe emès en data 27 de juliol de 2015 pel la cap del Servei d'Educació que justifica la 
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procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a 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 17 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent al 
curs 2014-2015, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 7 d'octubre 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 extraordinària atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 16 de desembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació 
per a la concessió de subvencions extraordinàries per als centres públics per al curs  2014-2015 en els 
termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport
justificatjustificatjustificatjustificat

Escola Ferrer i 
Guàrdia

Q5855720H Sortides 
complementàries

23.759,86 € 1.546,19 € 27.141,94 €

SEGON. Notificar aquest acord a Intervenció i a l 'Escola Ferrer i Guàrdia.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L''''ESCOLA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LAESCOLA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LAESCOLA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LAESCOLA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONSEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS    
EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSEXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSEXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSEXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

En sessió de data 16 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Escola Mestres Q5856045I Tots hi anem 3.000,00 € 1.572,38 €
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Montaña

La base 17 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 30 de juny de 2015.

En data 30 de juny de 2015 i amb el número de registre d'entrada 14902 l'escola Mestres Montaña ha 
presentat la justificació requerida,

Vist l'informe emès en data 27 de juliol de 2015 pel 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 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 17 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent al 
curs 2014-2015, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 7 d'octubre 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 extraordinària atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 16 de desembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació 
per a la concessió de subvencions extraordinàries per als centres públics per al curs  2014-2015 en els 
termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport
justificatjustificatjustificatjustificat

Escola Mestres 
Montaña

Q5856045I Tots hi anem 3.000,00 € 1.572,38 € 12.457,50 €

SEGON. Notificar aquest acord a Intervenció i a l 'Escola Mestres Montaña.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
PER A LA  CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRESPER A LA  CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRESPER A LA  CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRESPER A LA  CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES    
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EDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURSEDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURSEDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURSEDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURS     2015201520152015----2016201620162016

L'Ajuntament en Ple el dia 26 d'abril de 2006,  va aprovar definitivament l'Ordenança General per a la 
concessió de subvencions i ajuts municipals. L'esmentada ordenança té un caràcter marc per als 
diferents serveis de l'Ajuntament. 

A l'esmentada ordenança, s'inclou a "l'article 27a.2" que correspon a la Junta de Govern Local, 
aprovar anualment les bases específiques i particulars per a la concessió de subvencions i ajuts 
municipals, relatives a l'actualització de les bases i als terminis de presentació de sol·licituds i 
justificacions.

Atès que el Servei d'Educació ha elaborat les Bases específiques del Servei d'Educació per a la  
concessió de subvencions extraordinàries per als centres educatius públics per al curs 2015-2016   
com a complementació de l'Ordenança General aprovada.

Atesa l'existència de crèdit suficient a la partida que correspon del pressupost 2015  per atendre les 
despeses que es deriven d'aquestes actuacions, segons s'acredita en la documentació que s'inclou a 
l'expedient.

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

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable ::::

Articles 118 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, �

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Real 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.
Ordenança General de Subvencions aprovada el dia 26 d'abril de 2006 modificada parcialment �

per acord del Ple de l'ajuntament de Granollers de data 26 d'octubre de 2010 .
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.�

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 les  Bases específiques del Servei d'Educació per a la  concessió de subvencions 
extraordinàries per als centres educatius públics per al curs 2015-2016 que complementen 
l'Ordenança general que regula  la sol·licitud i la concessió de subvencions i ajuts municipals.d'acord 
amb el següent:

BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LABASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LABASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LABASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICSCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICSCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICSCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS    
CURSCURSCURSCURS    2015201520152015----2016201620162016

1111....    ObjecteObjecteObjecteObjecte
L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament de subvencions per als centres educatius 
públics de Granollers pel curs 2015-16, en règim de concurrència competitiva, previstes al Pressupost de 
l'Ajuntament de Granollers com a conseqüència del Pla de Xoc 2015, 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....    FinalitatFinalitatFinalitatFinalitat     
La finalitat de la subvenció és afavorir l'accés i la participació de tot l'alumnat dels centres educatius públics 
al material didàctic i a les sortides i activitats complementàries que s 'organitzen en els centres.
L’Ajuntament de Granollers és conscient de les dificultats econòmiques dels centres educatius per poder  
realitzar activitats que ajudin a complementar els seus projectes educatius o per poder adquirir el material 
didàctic necessari. La reducció en el finançament dels capítols de material per part del Departament 
d'Ensenyament i les dificultats de les famílies en pagar les quotes per aquests conceptes, està posant a les 
escoles en un situació molt complicada. Tot i això, l'Ajuntament creu que l'escola pública ha de garantir que 
tots els alumnes puguin accedir-hi.

3333.... BeneficiarisBeneficiarisBeneficiarisBeneficiaris     
Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres educatius següents :
 a) Centres Públics d'Educació Infantil i Primària de Granollers.
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 b) Centres Públics de Secundària de Granollers .

4444....    RequisitsRequisitsRequisitsRequisits
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els centres sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

5555....    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia
5.1 L'import de la subvenció podrà arribar el  100% del cost de l'actuació subvencionada.
5.2 La subvenció podrà ser 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. En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins a 
aquest cost màxim. 

6666....    Consignació pressupostàriaConsignació pressupostàriaConsignació pressupostàriaConsignació pressupostària
La dotació màxima destinada a la convocatòria de subvencions és de 30.000,00 €, prevista a l'aplicació 
pressupostària 2015/H410.32001.48201 Subvencions a Centres Educatius Pla de Xoc  2015.

7777....    Despeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionables
7.1 Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la 
naturalesa de l'actuació subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert a les presents bases. En cap cas 
el seu cost podrà ser superior al valor de mercat .
7.2 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'actuació subvencionada, tant pel que fa al 
concepte com al període d'execució.
7.3 Es consideraran com a conceptes subvencionables a efectes d 'aquestes bases les següents :
 a) Compra de material didàctic.
 b) Sortides i activitats complementàries: transports i altres.
7.4 No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris; els interessos, recàrrecs 
i sancions administratives i penals; i les despeses derivades de procediments judicials . 
7.5 El període d'execució de l'actuació, i de les despeses subvencionables, serà de l'1 de setembre de 2015 
al 15 de juny de 2016.

8888....    Sol·licitudsSol·licitudsSol·licitudsSol·licituds
8.1 Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en el qual s'ha de 
fer constar que es demana la subvenció per una actuació concreta que s'especifica. També s'ha de 
consignar la identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho fa (en nom 
propi o com a representant legal o voluntari), així com la identificació (nom i domicili) de qui ha de ser el 
beneficiari.
8.2 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.

9999....    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
9.1 Els centres educatius públics que vulguin sol·licitar una subvenció han de presentar una sol·licitud, al 
qual s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Breu projecte de l'actuació a subvencionar.
b) Pressupost complet i detallat de l'actuació en el qual figurin totes les despeses i els ingressos   
previstos.
c)Declaració de les subvencions obtingudes per la mateixa finalitat i compromís de comunicar a 
l'Ajuntament les que s'obtinguin en un futur, si s'escau.
d) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits .
e)Dades bancàries on, si és subvencionada l'actuació proposada, es podrà transferir l'import de la 
subvenció.
f) Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social .
g) El model de fitxa que s'adjunta a les presents bases, degudament completades.
h) Altra documentació específica: 

a)Acord del Consell Escolar on es compromet a fer el seguiment de l'aplicació de la subvenció i a 
vetllar perquè cap alumne es quedi sense realitzar activitats complementàries i/o sense material 
didàctic.
b)Informe del Consell Escolar sobre els canvis introduïts, respecte al curs passat, a la programació 
anual de sortides i/o d'activitats complementàries i/o de gestió de material didàctic per tal de reduir 
el cost de les mateixes per les famílies i assegurar la plena participació de tot l 'alumnat.
c) Acord del Consell escolar de centre on es responsabilitza del projecte .
d)Informe del Consell escolar de centre sobre les actuacions fetes per millorar l'accessibilitat de tot 
l'alumnat a les activitats i material.
e)Informació sobre el número d'alumnes amb necessitats educatives especials que s'envia al 
Departament d'Ensenyament.
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f)Informació sobre el número d'alumnes amb dret a ajuts per material que atorga Serveis Socials de 
l'Ajuntament.

9.2 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.
9.3 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. 

10101010.... Termini de presentació de sol·licitudsTermini de presentació de sol·licitudsTermini de presentació de sol·licitudsTermini de presentació de sol·licituds
La convocatòria s'obrirà des de l'endemà de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la 
Provincia de Barcelona, i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2015.

11111111....    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.

12121212....    Procediment de concessióProcediment de concessióProcediment de concessióProcediment de concessió
12.1 El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència 
competitiva.
12.2 L'òrgan instructor del procediment és la regidoria d 'Educació. 
12.3 S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini 
establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els 
requisits previstos a aquestes bases i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels 
criteris de valoració fixats.
12.4 Per a la valoració dels projectes es constituirà una Comissió de Valoració integrada per la regidora 
delegada d'Educació, que actuarà de presidenta; per la cap del Servei d'Educació; i per un/a tècnic/a del 
Servei d'Educació, que farà la funció de secretari de la comissió .

13131313....    Criteris de valoracióCriteris de valoracióCriteris de valoracióCriteris de valoració
Les sol·licituds seran valorades d 'acord amb els criteris següents:
a)El nombre de línies educatives del centre  (fins a 4 punts)
b)Projecte de gestió per tal d'assegurar que tots els alumnes gaudeixen de les sortides i/o activitats 
complementàries i/o material didàctic (fins a 2 punts)
c)Nombre d'alumnes amb NEE de caràcter socioeconòmic (fins a 2 punts)
d)Nombre d'alumnes que tenen dret a ajuts per material que atorga Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Granollers (fins a 2 punts)

14141414....    Resolució i notificacióResolució i notificacióResolució i notificacióResolució i notificació
14.1 L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions serà la Junta de Govern Local .
14.2 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des de l'acabament del 
termini de presentació de sol·licituds, i la manca de resolució dins d'aquest termini tindrà caràcter de 
desestimació per silenci administratiu.
14.3 La resolució d'atorgament indicarà el nom dels beneficiaris de la subvenció, el DNI/NIF, l'actuació 
subvencionada i el seu cost, l'import concedit, el percentatge respecte al cost de l'actuació subvencionada, 
la forma i terminis de justificació i, si escau, la valoració econòmica referida a les infraestructures i ús de les 
instal·lacions municipals derivades de l 'execució de l'activitat subvencionada. 
14.4 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 .

15151515....    Acceptació de la subvencióAcceptació de la subvencióAcceptació de la subvencióAcceptació de la subvenció
El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar, abans d'ordenar-se el pagament, un escrit 
d'acceptació de la subvenció, d'acord amb el model que li serà facilitat. 

16161616....    BestretesBestretesBestretesBestretes
16.1 De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers, i 
atesa la naturalesa de les actuacions subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el 
desenvolupament de les actuacions subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, es preveu 
l'atorgament de bestretes del 100% de les subvencions concedides , sense necessitat d'exigir cap garantia ni 
aval als perceptors en cas de no existir desconfiança respecte del compliment en la seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència d'anteriors convocatòries.
16.2 El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat pel beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

17171717....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
17.1 El beneficiari resta obligat a justificar a l'Ajuntament de Granollers l'aplicació de la subvenció a 
l'actuació subvencionada, que s'haurà de presentar no més tard del dia 30 de juny de 2016, adjuntant la 
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següent documentació:
a)Memòria justificativa signada pel legal representant indicant les actuacions realitzades, el compliment 
de les condicions imposades i els resultats obtinguts de l 'actuació subvencionada.
b)Relació subscrita pel legal representant comprensiva de la totalitat de les despeses i inversions 
derivades de la realització de l'actuació subvencionada, degudament desglossades i detallades 
acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost 
de l'actuació subvencionada.
c)Declaració signada pel legal representant relativa a la inexistència d'altres subvencions o ajudes que 
hagin obtingut per la mateixa actuació subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels 
ingressos o ajudes que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i 
procedència.

17.2 Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins el termini establert, el beneficiari 
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, i 
s'hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del termini assenyalat .
17.3 En els annexos d’aquestes bases s’adjunten els models per relacionar les factures i les depeses 
corresponents a la justificació de la subvenció .

18181818....    Obligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiaris
Són obligacions del beneficiari 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’actuació que fonamenta la concessió de la subvenció .
b)Justificar davant de l'òrgan concedent la realització de l’actuació que determinen la concessió de la 
subvenció.    
c)Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan concedent, 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 l'òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que 
financiïn l’actuació subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l’aplicació donada a la subvenció .
e)Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la 
finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control . 
f)Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control . 
g)Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article  37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.
h)Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social. 

19191919....    Modificació de la resolucióModificació de la resolucióModificació de la resolucióModificació de la resolució
19.1 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 l'òrgan concedent, en els 
següents supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió de la 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’actuació subvencionada .
c) Per la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les despeses de l'actuació a què el 
beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dins el termini establert.

19.2 Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'hagi instat pel propi 
beneficiari, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies al beneficiari abans de resoldre.

20202020....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció
20.1 El beneficiari 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.
20.2 La renúncia produïda una vegada iniciada l’actuació 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.

21212121....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció
21.1 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 
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aquelles que ho haguessin impedit . 
b) Incompliment total o parcial de l'actuació 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 a l'article 18 d'aquestes 
bases.
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'actuació subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, naciona, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades al benefciari, així com dels compromissos assumits pel 
mateix, 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 al beneficiari, així com dels compromissos assumits pel 
mateix, 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, naciona, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals.

21.2 En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es 
preveu a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SEGON. Aprovar la convocatòria de subvencions del Servei d'Educació per a Centres Educatius 
Públics per al curs 2014-15, per un import de subvenció màxim de 30.000€ amb càrrec a la partida 
H410.32001.48201 Subvenció a centres educatius Pla Xoc 2015

TERCER. Establir que el termini de la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions municipals 
s'iniciarà el dia següent al de la publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà 
el dia 31 d'octubre de 2015.

QUART. Aprovar les fitxes de dades elaborades pel Servei d'Educació que s'hauran d'adjuntar a les 
sol·licituds de subvencions i que s 'inclouen a l'expedient.

CINQUÈ. Publicar l'anunci de les presents bases reguladores i la convocatòria corresponent per al 
curs escolar 2014-2015 en el Butlletí Oficial de la Província, a la web de l'Ajuntament i comunicar-ho 
als centres educatius a través del correu electrònic .

SISÈ. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR  EL LOTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR  EL LOTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR  EL LOTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR  EL LOT    1111        ((((LLIGA FALLIGA FALLIGA FALLIGA FA7777))))    I EL LOTI EL LOTI EL LOTI EL LOT    2222    ((((    LLIGA BQLLIGA BQLLIGA BQLLIGA BQ))))    DELDELDELDEL    
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  TÈCNIC DCONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  TÈCNIC DCONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  TÈCNIC DCONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  TÈCNIC D''''ARBITRATGE ENARBITRATGE ENARBITRATGE ENARBITRATGE EN    
LES LLIGUES DE LLEURE DE LLES LLIGUES DE LLEURE DE LLES LLIGUES DE LLEURE DE LLES LLIGUES DE LLEURE DE L''''ESTIUESTIUESTIUESTIU        2015201520152015    I DE LI DE LI DE LI DE L''''HIVERNHIVERNHIVERNHIVERN    2015201520152015////2016201620162016    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

Mitjançant  dictamen de la Junta de Govern Local  en sessió ordinària que es va celebrar el 9 de juny 
de 2015, es va iniciar l'expedient licitatori del contracte de serveis per a la prestació del servei tècnic 
d'arbitratge en les lligues de lleure d'estiu 2015 i d'hivern 2015/2016 (Lot 1 "Lliga Fa7" i Lot 2 "Lliga 
BQ"), per un període que abasta des de finals de juny 2016 a finals de juliol de 2016 i des de finals 
d'octubre de 2015 a finals de juny de 2016 i un import màxim de 26.811,94 euros més 5.630,50 euros 
en concepte d'IVA, fent un total de 32.442,44 euros, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tràmit ordinari, es va declarar la plurianualitat i es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars amb càrrec a la partida pressupostària 
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H421.34111.22699 i la següent distribució econòmica:

LOT Any BI IVA TOTAL
Lot 1: Fa7 2015 7.410,00 21% 1.556,10 8.966,10
Lot 1: Fa7 2016 13.680,00 21% 2.872,80 16.552,80
Lot 2: BQ 2015 1.279,44 21% 268,68 1.548,12
Lot 2: BQ 2016 4.442,50 21% 932,93 5.375,43
TOTAL 32.442,44

Amb data  12 de juny de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

-  TECNIESPORTS AITEVO,SRL CIF: B63368971
- MONTDIOR MONITORATGE I SERVEIS, SL CIF: B65225369
- PEPA GESTIO ESPORTIVA SCP CIF: J65463952
- SPORT & BUSINESS CIF: B65474652
- E.C.GRANOLLERS CIF: G08501587

Les empreses MONTDIOR MONITORATGE I SERVEIS, SL i PEPA GESTIO ESPORTIVA SCP han 
manifestat per correu electrònic que consta en l'expedient, la seva decisió de no participar en el 
procediment.
Únicament s'ha presentat l'empresa TECNIESPORTS AITEVO, SRL en el Lot 1 i Lot 2 i l'empresa 
E.C.GRANOLLERS  en el Lot 1

Desprès de les corresponents obertures dels sobres núm. 2 (relatius als criteris avaluables  de forma 
automàtica), el  Tècnic Esportiu ha emès els informes tècnics en els quals  proposa com a ofertes 
econòmicament més avantatjoses les a continuació indicades:

LotLotLotLot    1111::::    FaFaFaFa7777 la presentada per l'empresa  E.C. GRANOLLERS amb CIF G08501587 per un import  
màxim  de 21.090,00 euros més 4.428,90 euros d'IVA (21%) el que fa un total de 25.518,90 euros i un 
preu per partit de 24,9945 euros més 21% d'IVA.

LotLotLotLot    2222::::    BQBQBQBQ    la presentada per l'empresa  TECNIESPORTS AITEVO,SRL amb CIF B63368971 per un 
import màxim de 5.721,94 euros més 1.201,61 euros d'IVA (21%) el que fa un total de 6.923,55 euros i 
un preu per partit de  35,54 euros més 21% d'IVA.

d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris avaluables mitjançant fórmula matemàticaCriteris avaluables mitjançant fórmula matemàticaCriteris avaluables mitjançant fórmula matemàticaCriteris avaluables mitjançant fórmula matemàtica     ((((fins afins afins afins a     100100100100    puntspuntspuntspunts))))

AAAA....1111-  Preu de licitació ( fins a 85 punts)

Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica :

Preu de l'oferta més econòmica per a cada lot individualment
-----------------------------------------------------------------------------------------------  x 85
 Preu a valorar per a cada lot individualment

AAAA....2222- Actes informatitzats ( fins a 5 punts)
AAAA....3333 - Subministrar les pilotes reglamentàries necessàries per disputat tots els partits de les lligues 
d'estiu i d'hivern tant de Fa7 com de BQ ( fins a 5 punts)
AAAA....4444    - Subministrar els pitrals necessaris (mínim 10) per poder disputar tots els partits de les lligues 
d'estiu i d'hivern tant de Fa7 com de BQ a utilitzar en el cas que el vestuari dels equips sigui similar o 
de dificil diferenciació ( fins a 5 punts)

LOTLOTLOTLOT    1111    ((((Lliga FaLliga FaLliga FaLliga Fa 7777))))
Plica 1: A1: Oferta un preu per partit de 28,50 euros.  A2, A3 i A4: No oferta
Plica 2: A1: Oferta un preu per partit de 24,9945 euros. A2, A3 i A4: No oferta



30

PuntuacióPlica Empreses
A1 A2 A3 A4

TOTAL

1 TECNIESPORTS AITEVO,SRL 74,55 0 0 0 74,55
2 EC GRANOLLERS 85 0 0 0 85

LOTLOTLOTLOT    2222    ((((Lliga BQLliga BQLliga BQLliga BQ ))))
Plica 1: A1: Oferta un preu per partit de 35,54 euros. A2, A3 i A4: No oferta

PuntuacióPlica Empreses
A1 A2 A3 A4

TOTAL

1 TECNIESPORTS AITEVO,SRL 85 0 0 0 85

En data  22 de juliol de 2015 es va requerir  a l'empresa EC GRANOLLERS amb CIF G08501587 a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte pel Lot 1 Fa7 i a l'empresa TECNIESP
ORTS AITEVO,SRL amb CIF B63368971 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte pel Lot 2 BQ. 

Amb data  5 d'agost de 2015 i registre d'entrada num. 17648, l'empresa EC GRANOLLERS  ha 
presentat part de la documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació del lot 1 Fa7  però pel 
que fa a l'acreditació de la solvència econòmica, segons s'especifica en la clàusula III.2 del plec de 
clàusules administratives particulars, es detecta que aquesta empresa no reuneix la solvència 
econòmica mínima requerida per a entitats no mercantils, ja que  l'import mínim del seu patrimoni net 
es inferior a la xifra establerta per la legislació mercantil . 

Per aquest motiu, la cap del Servei de Contractació ha emès el seu informe al respecte i els Serveis 
tècnics d'Esports han reformulat el seu informe inicial , proposant:

1.- excloure la plica num. 2 de l'entitat EC GRANOLLERS amb CIF G08501587   del Lot 1 "Liga Fa7" 
del  contracte de serveis per a la prestació del servei tècnic d'arbitratge en les lligues de lleure de 
l'estiu 2015 i de l'hivern 2015/2016 de l'Ajuntament de Granollers, per no acreditar la solvència 
econòmica mínima requerida en el plec de clàusules administratives particulars
2.- adjudicar el  Lot 1 "Lliga Fa7" i el Lot 2 "Lliga BQ"  del contracte de serveis per a la prestació del 
servei tècnic d'arbitratge en les lligues de lleure de l'estiu 2015 i de l'hivern 2015/2016 de l'Ajuntament 
de Granollers a l'empresa TECNIESPORTS AITEVO, SRL amb CIF B63368971 per un import màxim 
total de 26.811,94 euros més 5.630,50 euros d'IVA (21%) el que fa un total de 32.442,44 euros, 
d'acord amb el desglos a continuació indicat d'imports per Lots i preus unitaris:

LotLotLotLot    1111    """"Lliga FaLliga FaLliga FaLliga Fa7777"""": Import màxim de 21.090,00 euros més 4.428,90 euros d'IVA (21%) amb un preu 
unitari per partit de 28,50 euros més IVA

LotLotLotLot    2222    """"Lliga BQLliga BQLliga BQLliga BQ"""": Import màxim de 5.721,94 euros més 1.201,61 euros d'IVA (21%) amb un preu 
unitari per partit de 35,54 euros més IVA.

Per aquest motiu, la cap del Servei de Contractació ha requerit  a l'empresa TECNIESPORTS 
AITEVO,SRL amb CIF B63368971 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del Lot 1 Fa7 i el 
Lot 2 BQ del contracte de serveis per a la prestació del servei tècnic d'arbitratge en les lligues de 
lleure de l'estiu 2015 i de l'hivern 2015/2016 de l'Ajuntament de Granollers.

Amb data 9 de setembre de 2015 i registre d'entrada núm. 18820,  l'empresa TECNIESPORTS 
AITEVO,SRL ha presentat la documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació del Lot 1 i Lot 
2 del contracte de serveis per a la prestació del servei tècnic d'arbitratge en les Lligues de lleure de 
l'estiu 2015 i de l'hivern 2015/2016 de l'Ajuntament de Granollers i la cap del Servei de Contractació la 
ha acceptada.

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

Article 62 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector pública i a la clàusula III.2 del plec de clàusules administratives particulars, pel 
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que fa a la solvència econòmica i financera requerida.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Excloure a l'empresa    EC GRANOLLERSEC GRANOLLERSEC GRANOLLERSEC GRANOLLERS    amb CIF GCIF GCIF GCIF G08501587085015870850158708501587    del Lot 1 "LLiga Fa7" del 
contracte de serveis  per a la prestació del servei tècnic d'arbitratge en les lligues de lleure d'estiu 
2015 i d'hivern 2015/2016 de l'Ajuntament de Granollers  per manca de solvència econòmica i 
financera, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa    TECNIESPORTS AITEVOTECNIESPORTS AITEVOTECNIESPORTS AITEVOTECNIESPORTS AITEVO,,,,SRLSRLSRLSRL amb  CIF BCIF BCIF BCIF B63368971633689716336897163368971  el Lot 1 "Lliga 
Fa7" i el Lot 2 "Lliga BQ" del contracte de serveis  per a la prestació del servei tècnic d'arbitratge en 
les lligues de lleure d'estiu 2015 i d'hivern 2015/2016 de l'Ajuntament de Granollers per un import 
màxim total de 26.811,94 euros més 5.630,50 euros d'IVA (21%) el que fa un total màxim de 
32.442,44, d'acord amb el desglos a continuació indicat d'import per Lots i preus unitaris:

LotLotLotLot    1111    """"Lliga FaLliga FaLliga FaLliga Fa7777"""": Import màxim de 21.090,00 euros més 4.428,90 euros d'IVA (21%) amb un preu 
unitari per partit de 28,50 euros més IVA

LotLotLotLot    2222    """"Lliga BQLliga BQLliga BQLliga BQ"""": Import màxim de 5.721,94 euros més 1.201,61 euros d'IVA (21%) amb un preu 
unitari per partit de 35,54 euros més IVA.

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats i les 
següents anualitats:

Amb càrrec a l'exercici 2015 i a la partida pressupostària  H421.34111.22699 la quantitat de �

10.514,22  euros.
Amb càrrec a l'exercici 2016 i  a la partida pressupostària H421.34111.22699  la quantitat de �

21.928,22 euros. 

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Formalitzar el contracte del Lot 1 "Lliga Fa7" i Lot 2 "Lliga BQ" 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 (82,94 €)   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  del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP i en el e-tauler.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....        Confeccionar els documents comptables AD i ADFUT a nom de l'empresa adjudicatària i 
l'import adjudicat del Lot 1 i Lot 2  indicat en el segon punt d'aquest acord.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    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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20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
A LA LA LA L''''ASSOCIACIÓ PATINATGE ARTÍSTIC DE GRANOLLERS DESTINADA AL FOMENT DE LESASSOCIACIÓ PATINATGE ARTÍSTIC DE GRANOLLERS DESTINADA AL FOMENT DE LESASSOCIACIÓ PATINATGE ARTÍSTIC DE GRANOLLERS DESTINADA AL FOMENT DE LESASSOCIACIÓ PATINATGE ARTÍSTIC DE GRANOLLERS DESTINADA AL FOMENT DE LES    
COMPETICIONS DEL PATINATGE ARTÍSTICCOMPETICIONS DEL PATINATGE ARTÍSTICCOMPETICIONS DEL PATINATGE ARTÍSTICCOMPETICIONS DEL PATINATGE ARTÍSTIC

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
favor de l’Associació Patinatge Artístic Granollers, per un import total de 2.900,00 € destinada a 
l’activitat ordinària de l’entitat.  

En data 13 de maig de 2015 amb número de registre d’entrada 2015/620 aquesta Associació esportiva 
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 d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

L’informe emès en data 1 de setembre 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 
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 
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la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la 
Unió Europea o d'organismes internacionals. 
d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments 
anticipats i bestretes, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran d'aportar els 
beneficiaris.
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la 
que es va concedir la subvenció i de l 'aplicació dels fons percebuts.

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Associació Patinatge Artístic 
Granollers amb NIF G-62964200, per un import de 2.900,00 € destinada al foment de les competicions 
de patinatge artístic amb un pressupost de despesa de 4.226,77.€ el que representa un finançament 
del 68,61 % 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 el projecte presentat per l’entitat referent al foment de les 
competicions de patinatge artístic federat 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  13 de maig 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  4.226,77 € corresponents a : 
                                                                  

Despeses Ingressos
Fitxes federatives 2.836,57 Subvenció Ajuntament 2.900,00
Campionats federats 235,20 Aportació pròpia 1.326,77
Exàmens 480,00
Interclubs 675,00

total 4.226,77 total 4.226,77

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 al foment de les competicions de patinatge 
artístic federat és de  2.900,00 €, el que representa un finançament del  68,61 % del cost de l’activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d’altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l’activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

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

Utilització instal·lacions esportives
39.000,00 eur

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



34

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  
2.900,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

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

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

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

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
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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 2.900,00 € amb càrrec 
a la partida H421.34150.48413 del vigent pressupost.

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

QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a l'Associació Patinatge Artístic Granollers

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ENTITAT CLUB BÀSQUET GRANOLLERS AMBENTITAT CLUB BÀSQUET GRANOLLERS AMBENTITAT CLUB BÀSQUET GRANOLLERS AMBENTITAT CLUB BÀSQUET GRANOLLERS AMB    
MOTIU DE LA REPOSICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA DEL PAVELLÓMOTIU DE LA REPOSICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA DEL PAVELLÓMOTIU DE LA REPOSICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA DEL PAVELLÓMOTIU DE LA REPOSICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA DEL PAVELLÓ,,,,    SITUAT EN ELSITUAT EN ELSITUAT EN ELSITUAT EN EL    
CARRER GIRONACARRER GIRONACARRER GIRONACARRER GIRONA ,,,,    222222222222    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS
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Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l'atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat Club Bàsquet Granollers per un import de 23.248,48 euros destinada a la reposició de la 
instal·lació d’aigua del pav. Del Carrer Girona, 222 de Granollers.

En data 21 de juliol de 2015 amb número de registre d’entrada 16486 el senyor Joan Nadal i Castells, 
president del club presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament de la subvenció prevista 
al Pressupost municipal:

Projecte/pressupost de la reposició del sistema d’aigua del pavelló de bàsquet del carrer Girona, �

222 de Granollers. Data de registre de  21 de juliol de 2015 i número de registre 2015/16486
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

Memòria de la renovació de la xarxa hidràulica de producció d'aigua calenta del pavelló de �

bàsquet.

L’informe emès en data 3 de setembre de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s’ha valorat la 
documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció  de l’esport, 
que alhora és una finalitat pública i  reconeix la tasca que està realitzat el Club Bàsquet Granollers per 
la qual cosa considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un conveni de col·laboració com a 
forma de suport a aquesta entitat.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb 
l'assignació pressupostària
b) Crèdit pressupostari al què s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, 
en el seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos. 
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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 Bàsquet Granollers  
amb NIF G-08913873, per un import de 23.248,48 € destinada a la reposició de la instal·lació d’aigua 
del pavelló, situat en el carrer Girona, 222 de Granollers segons el pressupost de 23.248,48 euros, el 
que representa un finançament del 100 % del cost de l’activitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 23.248,48 € amb càrrec 
a la partida H420.34000.78002 del vigent Pressupost. 

TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Club Bàsquet Granollers que regula 
l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

““““CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT CLUB DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT CLUB DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT CLUB DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT CLUB DE    
BASQUET GRANOLLERS PER LBASQUET GRANOLLERS PER LBASQUET GRANOLLERS PER LBASQUET GRANOLLERS PER L''''EXECUCIÓ DE LA REPOSICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMAEXECUCIÓ DE LA REPOSICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMAEXECUCIÓ DE LA REPOSICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMAEXECUCIÓ DE LA REPOSICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA    
D’AIGUA DEL PAVELLÓ DE BÀSQUET DEL CARRER GIRONAD’AIGUA DEL PAVELLÓ DE BÀSQUET DEL CARRER GIRONAD’AIGUA DEL PAVELLÓ DE BÀSQUET DEL CARRER GIRONAD’AIGUA DEL PAVELLÓ DE BÀSQUET DEL CARRER GIRONA     222222222222    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

Granollers, .... de setembre de 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número P-0809500-B, facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data ............... per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la secretària 
general acc. senyora Núria Blanchar Cazorla, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, el senyor Joan Nadal i Castells, amb DNI núm. 77.297.298 W, president de l’entitat Club 
Bàsquet Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF número G-08913873, facultat per 
l’article 13 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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Que l’entitat Club Bàsquet Granollers, en endavant l'entitat beneficiària, és una entitat del municipi 
que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat, activitats de tipus esportiu i social tant a 
Granollers com a fora del municipi, i en concret, per la promoció de l'esport del bàsquet i col·laborant amb 
l'Ajuntament de la ciutat promocionant la pràctica esportiva en general . 

SegonSegonSegonSegon.... Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat, per a 2015 vol  continuar treballant en la 
promoció del bàsquet i més concretament en el bàsquet de base i en portar a terme la reposició del sistema 
d’aigua del pavelló de bàsquet del carrer Girona, 222 de Granollers, actuació la qual te un pressupost de 
23.248,48 € el qual ha estat presentat per l’entitat en el registre de l’Ajuntament en data  21 de juliol de 2015.

TercerTercerTercerTercer .... Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l’entitat beneficiària en les activitats de tipus esportiu i social i en la vida associativa del municipi i vol 
fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats del 
municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció de l'esport del bàsquet i de l'activitat esportiva en 
general i del correcte ús de les instal·lacions esportives , que alhora és una finalitat pública. 

QuartQuartQuartQuart .-.-.-.- Que l’Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquesta ciutat de l’entitat beneficiaria 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 en aquesta ciutat .

És per això que, de mutu acord:
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PACTENPACTENPACTENPACTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions d’atorgament d’una subvenció nominativa prevista en el 
pressupost de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici 2015 a favor de l’entitat beneficiària, en el marc del 
que 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’actuació subvencionada és la següent , segons la despesa que es detalla a continuació :

ConcepteConcepteConcepteConcepte ImportImportImportImport ////euroseuroseuroseuros
Material de tubs, claus de pas, vàlvules i altres accessoris per la renovació de 
les canonades d’aigua

10.392,66

Diposit d’ACS 8.820,96
TOTAL Pressupost base sense IVATOTAL Pressupost base sense IVATOTAL Pressupost base sense IVATOTAL Pressupost base sense IVA 19.213,62

TOTAL amb IVATOTAL amb IVATOTAL amb IVATOTAL amb IVA 23.248,48

Els ingressos previstos:

Subvenció Ajuntament de Granollers 23.248,48
TOTALTOTALTOTALTOTAL 23.248,48

TercerTercerTercerTercer ....    Despeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionables
El cost de l’actuació subvencionable és el següent : 

a) Reposició de la instal·lació d’aigua del pavelló de bàsquet del carrer Girona 222 de Granollers per un 
import de 23.248,48 euros.
La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del 
termini de justificació i que es correspongui de forma directa amb les activitats subvencionades, 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 serà de  23.248,48 euros per  la reposició de la 
instal·lació d’aigua del pavelló de bàsquet del carrer Girona 222 de Granollers i anirà a càrrec de la partida  
H420.34000.78002
Aquesta  subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat o altres, procedent o no 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 acceptades  per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Obligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiària
Són obligacions de l’entitat beneficiària les previstes als articles 14 i 31 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: 

1.- Realitzar l’actuació que fonamenta la concessió de la subvenció .   
2.- Si l'import de la despesa subvencionable supera les quanties establertes al Reial Decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic per al 
contracte menor, s'hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents contractistes , amb caràcter 
previ a contraure el compromís per a l 'obra, prestació del servei o lliurament del bé. 
3.- Justificar davant de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’actuació que determina la 
concessió de les subvencions.    
4.- Destinar l'edifici objecte de la rehabilitació a la pràctica del bàsquet esportiu durant un termini mínim 
de 10 anys 
5.- 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 . 
6.- Comunicar a l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
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recursos que financiïn les activitats subvencionades, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a les subvencions .
7.- 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 . 
8.- 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 .
9.- 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.
10.- Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb 
la Seguretat Social.
11.- Aquesta entitat no haurà de presentar la documentació requerida en el punt  12è 1 de l'Ordenança
General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers atès que és una entitat registrada en el Registre 
General d'Entitats de l'Ajuntament de Granollers amb el núm. 51 i en el Registre General d'Entitats de la 
Secretaria General de l'Esport amb el núm. 5862. 

SisèSisèSisèSisè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança General de subvencions de Granollers i atesa  
la naturalesa de les activitats subvencionades i l'entitat que les organitza, i la dificultat per desenvolupar les 
activitats subvencionades 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 .  
Tal com preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança General de subvencions de Granollers 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 d’aquesta 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.

SetèSetèSetèSetè....    Justificació de les  subvencionsJustificació de les  subvencionsJustificació de les  subvencionsJustificació de les  subvencions
L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers com a màxim 
el dia 31 de desembre de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

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

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

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

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

NovèNovèNovèNovè....    Renúncia a la  subvencióRenúncia a la  subvencióRenúncia a la  subvencióRenúncia a la  subvenció
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.
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DesèDesèDesèDesè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció     
Procedirà el reintegrament de les subvencions 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. 
L'incompliment de l'obligació de destinació de l'edifici indicada al pacte cinquè d'aquest conveni, que es 
produirà en tot cas amb l'alienació o el gravamen del bé, serà causa de reintegrament, en els termes que 
preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quedant el bé afectat al pagament del 
reintegrament qualsevol que sigui el seu posseïdor, llevat que resulti ser un tercer protegit per la fe pública 
registral o es justifiqui l'adquisició del bé amb bona fe i just títol .
No es considerarà incomplerta l'obligació de destinació quan, tractant-se de béns inscribibles en un registre 
públic, el canvi de destí, alienació o gravamen sigui autoritzat per l'Ajuntament de Granollers. En aquest cas 
la persona adquirent assumirà l'obligació de destinació dels béns pel període restant i, en cas 
d'incompliment, del reintegrament de la subvenció. 

OnzèOnzèOnzèOnzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència
La vigència del present conveni de col·laboració s’estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 31 de 
desembre de 2015. 
No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment . 

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

TretzèTretzèTretzèTretzè .... Indicar a l’entitat Club Bàsquet Granollers que el servei gestor de les subvencions atorgades serà el 
Servei d’Esports de l’Ajuntament de la ciutat i en concret, la persona responsable del seguiment i 
compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà el Cap del Servei d’Esports .  

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

QuinzèQuinzèQuinzèQuinzè. Notificar aquest acord a l'entitat Club de Bàsquet Granollers, i als Serveis municipals de Tresoreria, 
Obres i Projectes, Servei de Serveis i Esports.

I perquè consti, i als efectes pertinents, les parts contractants signen per duplicat aquest contracte en el lloc i 
la data indicats en l’encapçalament.

QUART. Indicar a l’entitat Club Bàsquet Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà 
el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes del 
conveni de col·laboració serà el cap del Servei d 'Esports.
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CINQUÈ. Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració .

SISÈ. Notificar aquest acord a l'entitat esportiva i a l'Àrea Econòmica.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D ''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM ....    688688688688////2015201520152015,,,,    RELATIVARELATIVARELATIVARELATIVA    
A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEA APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEA APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DEA APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONA QUE VA CONCEDIR A LBARCELONA QUE VA CONCEDIR A LBARCELONA QUE VA CONCEDIR A LBARCELONA QUE VA CONCEDIR A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LA CELEBRACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LA CELEBRACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LA CELEBRACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LA CELEBRACIÓ    
DEL TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL BASE GRANOLLERS CUPDEL TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL BASE GRANOLLERS CUPDEL TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL BASE GRANOLLERS CUPDEL TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL BASE GRANOLLERS CUP     2014201420142014

En data 3 d'agost de 2015, l'alcalde Josep Mayoral i Antigas va dictar la resolució núm. 688/2015, 
relativa a aprovar la modificació de la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona que va 
concedir a l'Ajuntament de Granollers per la celebració del Torneig internacional d’handbol base 
Granollers CUP 2014.

El punt primer de la part dispositiva de l'esmentada resolució indica que cal ratificar aquesta resolució 
a la propera Junta de Govern Local. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. 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 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

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.... Ratificar la resolució d'alcaldia núm. 688/2015, relativa a aprovar la modificació de la justificació 
de la subvenció de la Diputació de Barcelona que va concedir a l'Ajuntament de Granollers per la 
celebració del Torneig internacional d’handbol base Granollers CUP  2014, el text íntegre del qual és el 
següent:

Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient
Relatiu a aprovar la modificació de la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona que va 
concedir a l'Ajuntament de Granollers per la celebració del Torneig internacional d’handbol base Granollers 
CUP 2014,

FetsFetsFetsFets    ::::
En data 15 de desembre de 2014, el vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
econòmic Local de la Diputació de Barcelona va aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa 
d’un import de 5.000,00 euros a l’Ajuntament de Granollers per el finançament del XVI Torneig Internacional 
d’handbol base Granollers CUP.

En data 27 de gener de 2015 la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Granollers va acceptar aquesta 
subvenció.

En data 24 de març de 2015, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Granollers va aprovar la justificació 
d’aquesta subvenció: 

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport ////euroseuroseuroseuros Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Torneig Internacional d’handbol 
Base Granollers CUP

5.000,00 12.000,00 2014/9843

TOTALTOTALTOTALTOTAL 5.000,00 12.000,00

En data 17 de juliol de 2015 i amb número de registre d’entrada 2015/16256 la Diputació de Barcelona 
informa a l’Ajuntament de Granollers que la documentació justificativa que es va presentar, observen que el 
certificat de despeses és incorrecte i que manca la memòria explicativa de l’activitat realitzada .
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Atès que aquesta justificació i informació s'ha d'entregar dins el períodes de 15 dies a partir d'aquesta data 
(17 de juliol), es proposa la seva aprovació d 'urgència a ratificar a la propera Junta de Govern Local .

L’Ajuntament de Granollers ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses , que han 
estat destinades integrament a l’actuació referida , la qual s’ha realitzat en els termes de l’acte de concessió i 
ha  tingut un cost total de 10.934,87 euros.

Les despeses relacionades es refereixen a actuacions realitzades en el període d’execució establert .

La quantia de la aportació efectuada per la Diputació de Barcelona mitjançant l’eina catàleg 2014 no supera 
el cost total.

Aquest ens té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals justificatius de 
les obligacions referides en el present certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació i seran 
conservats per un període no inferior a  6 anys.

Que la present justificació de despeses , en relació a l’ajut de la Diputació, implica una justificació total.

L' import consignat en la justificació de la subvenció no inclou l 'IVA deduïble.

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PRIMER. Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local .

SEGON. Aprovar la modificació de la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona que va 
concedir a l'Ajuntament de Granollers per la celebració del Torneig internacional d’handbol base Granollers 
CUP 2014, d'acord amb el següent;

Data 
factura

Creditor NIF Concepte Data 
pagament

Import  
imputat

30.06.14 Dimas SL B63752851 Treballs de trasllat i col·locació 
de infraestructures

17.09.14 2.456,56

09.07.14 Creu Roja Local Q28660016 
GLOC

Participació en diferents 
instal·lacions per Granollers 
CUP

29.10.14 7.160,21

Juny’14 Jordi Romea 77282960Q Hores dedicades a 
l’organització local de la 
Granollers CUP

Nòmina 
juny

1.318,10

10101010....934934934934,,,,87878787

TERCER. Notificar aquesta resolució a l 'Àrea Econòmica i a la Diputació de Barcelona.

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM....    698698698698////2015201520152015    
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RELATIVA A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUERRELATIVA A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUERRELATIVA A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUERRELATIVA A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER    
DE DIFERENTS MÒDULSDE DIFERENTS MÒDULSDE DIFERENTS MÒDULSDE DIFERENTS MÒDULS,,,,    SANITARISSANITARISSANITARISSANITARIS,,,,    CABINES I URINARIS A LCABINES I URINARIS A LCABINES I URINARIS A LCABINES I URINARIS A L''''ESPAI PÚBLIC DURANT ELSESPAI PÚBLIC DURANT ELSESPAI PÚBLIC DURANT ELSESPAI PÚBLIC DURANT ELS    
ACTES DE FESTA MAJOR DE GRANOLLERSACTES DE FESTA MAJOR DE GRANOLLERSACTES DE FESTA MAJOR DE GRANOLLERSACTES DE FESTA MAJOR DE GRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

D'acord amb el punt tercer de la resolució d'alcaldia núm. 698/2015 de data 17 d'agost de 2015, en el 
qual diu donar compte de l'acord en la propera Junta de Govern Local, relativa a adjudicar el contracte 
de subministrament en règim de lloguer de diferents mòduls, sanitaris, cabines i urinaris a l'espai 
públic durant els actes de Festa Major de Granollers.

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

Proposta de delegació de funcions de l'alcalde en la Junta de Govern Local, del Ple del dia 01 de �

juliol de 2015 (Resolució 531/2015, de 11 de juny de 2015), en matèria de les contractacions quan 
el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 
6.010.121,04 euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 
quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
indicada. 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 698/2015 relativa a adjudicar el contracte de 
subministrament en règim de lloguer de diferents mòduls, sanitaris, cabines i urinaris a l'espai públic 
durant els actes de Festa Major de Granollers, que literalment es transcriu:

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

Expedient 73/15 relatiu a adjudicar el contracte de subministrament en règim de lloguer de diferents 
mòduls, sanitaris, cabines i urinaris a l'espai públic durant els actes de Festa Major de Granollers, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .,

FetsFetsFetsFets    ::::

Mitjançant resolució de la regidora delegada núm. 645/2015 de data 13 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 del subministrament en règim de lloguer de 
diferents mòduls, sanitaris, cabines i urinaris a l'espai públic durant els actes de Festa Major de 
Granollers, per a l'any 2015, per un import màxim de licitació de 17.425,00 euros (IVA exclòs), més 
2.535,60 euros en concepte d'IVA (21%), que fan un total de 19.960,60 euros (IVA inclòs).

Amb data 16 de juliol de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

- K2SM Subministres Industrials SM, S.L. CIF: B61855789

- TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A. CIF: A62518121

- NOSOLOVALLAS NIF: 52144423L

Al finalitzar el termini, únicament l'empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A. ha presentat oferta 
en el termini establert i ha estat acceptada.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (oferta econòmica avaluable 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 TOI TOI 
SANITARIOS MOVILES, S.A., amb CIF: A62518121 CIF, 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 :
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PLICA EMPRESA CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT 
FORMULA MATEMÀTICA

TOTAL

1 TOI TOI SANITARIOS MOVILES S.A. 100 100

Motivació de la puntuació
A. Criteris avaluables mitjançant fórmula matemàtica:
A- Títol del criteri. Proposta econòmica i tècnica valorable automàticament fins a  100 punts.

L'empresa  TOI TOI SANITARIOS MOVILES S. A. ha presentat un preu de 19.960,60 € (17.425 € de base 
imposable i 2.535.60 € d' IVA, el que representa una baixa de 0 % respecte al pressupost tipus de licitació :

Any Concepte Preu Iva* Total
2015 Lloguer 7.210,00 € (21%) 1.514,10 € 8724,10 €
2015 Manteniment 10.215,00 € (10%) 1.021,50 € 11.236,50 €
2015 TOTAL 17.425,00 € 2.535,60 € 19.960,60

L'adjudicació d'aquest contracte ha d'anar a càrrec de l'aplicació pressupostària H431.33810.22609 
“Activitats Festa Major”.

En data 31 de juliol de 2015 s'ha requerit a l'empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A., amb CIF: 
A62518121, a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 06 d'agost de 2015 l'empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A., amb CIF: A62518121, 
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 .

Cal esmenar l'error material i aplicar el preu d'aquest contracte a la partida pressupostària 
H431/33810/22609 "ACTIVITATS FESTA MAJOR".

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de subministrament en règim de 
lloguer de diferents mòduls, sanitaris, cabines i urinaris a l'espai públic durant els actes de Festa 
Major de Granollers, per a l'any 2015, a l'empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A., per un 
import màxim de 17.425,00 euros (IVA exclòs), més 2.535,60 euros en concepte d'IVA (21%), que fan 
un total de 19.960,60 euros (IVA inclòs), que representa una baixa del 0% respecte al preu de licitació, 
a aplicar al codi pressupostari H431/33810/22609.

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 .

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Esmenar l'error material pel que fa a la partida pressupostària inicialment aprovada en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i substituir-la per la partida H431/33810/22609 
"ACTIVITATS FESTA MAJOR" de l'exercici 2015, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Adjudicar a l'empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A., amb CIF: A62518121, el 
contracte de subministrament en règim de lloguer de diferents mòduls, sanitaris, cabines i urinaris a 
l'espai públic durant els actes de Festa Major de Granollers, per un període de 12 mesos des de la 
formalització del contracte i amb possibilitat de pròrroga de 2 mesos mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària, per un import màxim de 17.425,00 euros (IVA exclòs), més 
2.535,60 euros en concepte d'IVA (21%), que fan un total de 19.960,60 euros (IVA inclòs), el que 
representa una baixa del 0% respecte al preu de licitació, amb aplicació al codi pressupostari 
H431/33810/22609, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 



45

tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Donar compte d'aquest acord a la propera Junta de Govern Local i Comissió Informativa 
corresponent.

QUARTQUARTQUARTQUART.... 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 i).

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 confeccioni  
els documents comptables AD per l'import indicat en el segon punt d'aquest acord i anul·li el document 
comptable A número 43811 per import de 19.960,60€.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    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
 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM....672672672672////2015201520152015    
RELATIVA A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER EL TRANSPORTRELATIVA A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER EL TRANSPORTRELATIVA A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER EL TRANSPORTRELATIVA A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER EL TRANSPORT,,,,    MUNTATGE IMUNTATGE IMUNTATGE IMUNTATGE I    
DESMUNTATGE DDESMUNTATGE DDESMUNTATGE DDESMUNTATGE D''''INFRAESTRUCTURES I SUPORT A ACTIVITATS I ALTRES EN EL SENTITINFRAESTRUCTURES I SUPORT A ACTIVITATS I ALTRES EN EL SENTITINFRAESTRUCTURES I SUPORT A ACTIVITATS I ALTRES EN EL SENTITINFRAESTRUCTURES I SUPORT A ACTIVITATS I ALTRES EN EL SENTIT    
DDDD''''AMPLIAR PRESTACIONS INICIALMENT PREVISTESAMPLIAR PRESTACIONS INICIALMENT PREVISTESAMPLIAR PRESTACIONS INICIALMENT PREVISTESAMPLIAR PRESTACIONS INICIALMENT PREVISTES

D'acord amb el punt tercer de la resolució d'alcaldia núm. 672/2015 de data 3 d'agost de 2015, en el 
qual diu donar compte de l'acord en la propera sessió a celebrar per la Junta de Govern Local,  
relativa a modificar el contracte de serveis per el transport , muntatge i desmuntatge d'infraestructures i 
suport a activitats i altres en el sentit d 'ampliar prestacions inicialment previstes .

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

Article 23.2b) de la LRBRL sobre les competències plenàries que poden ésser objecte de �

delegació.
Proposta de delegació de funcions de l'alcalde en la Junta de Govern Local, del Ple del dia.1 de �

juliol de 2015.. (Resolució núm. 531/2015 de 11 de juny de 2015 relativa a la delegació de 
funcions de l'alcalde en 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.... Donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 672/2015 de data 3 d'agost de 2015.. relativa a 
modificar el contracte de serveis per el transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a 
activitats i altres en el sentit d 'ampliar prestacions inicialment previstes  que literalment es transcriu:
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""""    Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Expedient M8/14 relatiu a modificar el contracte de serveis per el transport, muntatge i desmuntatge 
d'infraestructures i suport a activitats i altres en el sentit d 'ampliar prestacions inicialment previstes  ,

FetsFetsFetsFets    ::::

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 29 d'abril 
de 2014, es va adjudicar el contracte de serveis de transport, muntatge i desmuntatge 
d'infraestructures i suport a activitats i altres,  a l'empresa DIMAS EMPRESA D'INSERCIÓ SL amb 
CIF B-63752851, per un import total màxim de 171.884,30 euros més 36.095,70 euros en concepte d' 
IVA, el que fa un total de 207.980,00 euros,per el període del 15 de maig de 2014 fins al 31 de 
desembre de 2015, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més,mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària.

Atès l'informe del cap de l'Àrea de Serveis a la Persona i responsable del contracte , hi ha la 
necessitat sobrevinguda, en relació a realitzar el trasllat de l'equipament de l'escola de Fàtima a 
l'escola Pau Vila, atès que l'escola Fàtima per decisió del Departament d'Ensenyament i amb l'acord 
de l'Ajuntament es trasllada a l'equipament on ara està l'escola Pau Vila per fusionar-se en una única 
escola, 
En dit informe el responsable del contracte deixa constància de que s'han revisat els imports de les 
partides pressupostàries del contracte existent i es consideren adients, ajustats a les necessitats de 
cada servei i que els imports contractats estan compromesos per cobrir les despeses que generaran 
les actuacions previstes fins al  31 de desembre de 2015.

Atès la clàusula IX.1 del plec de clàusules administratives relativa a la modificació del contracte, on 
d'acord amb l'article 106 del TRLCSP s'estableix una modificació màxima del 20 % sobre l'import 
adjudicat, en el cas de que es produeixin activitats, actes, actuacions culturals, esportives, socials, 
festives entre d'altres organitzades per l'Ajuntament de Granollers o altres entitats de la ciutat, no 
previstes inicialment pels serveis o quan es produeixin trasllats no previstos inicialment per els serveis 
de l'Ajuntament de Granollers.

Per aquest motiu es proposa ampliar l'import màxim del contracte en 10.599,46 euros més 2.225,89 
euros d'IVA (21%), el que fa un total de 12.825,35 euros, el que representa un 6,17 % d'ampliació de 
l'import primitiu del contracte amb càrrec a la partida H412.32310.21200 que inicialment s'havia 
previst amb una consignació de 3.000,00 euros (document comptable D núm. 5477)

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

Article 106 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes �

del sector públic, pel que fa   pel que fa a les modificacions dels contractes.
Clàusula VII.1 del plec de clàusules administratives particulars pel que fa al límit de modificació �

del contracte.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Modificar i ampliar el contracte de serveis de transport, muntatge i desmuntatge 
d'infraestructures i suport a activitats i altres formalitzat amb l'empresa DIMAS EMPRESA 
D'INSERCIÓ SOCIAL,SL amb NIF B-63752851 per un import màxim de 10.599,46 euros més 2.225,89 
euros d'IVA (21%), el que fa un total de 12.825,35 euros, el que representa un 6,17 % d'ampliació de 
l'import adjudicat inicialment per a 12 mesos, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Regularitzar el document comptable D 5477  incrementant l'import indicat en el primer punt.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Donar compte a la propera Junta de Govern Local.

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

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

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

ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

25252525).-).-).-).-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 ANTICIPADA I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESAPROVAR LA CONTRACTACIÓ ANTICIPADA I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESAPROVAR LA CONTRACTACIÓ ANTICIPADA I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESAPROVAR LA CONTRACTACIÓ ANTICIPADA I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES    
I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTTRACTE DE SERVEIS PER A LAI PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTTRACTE DE SERVEIS PER A LAI PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTTRACTE DE SERVEIS PER A LAI PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTTRACTE DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI DPRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI DPRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI DPRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL SERVEI D ''''ATENCIÓ A LA PETITA INFANCIAATENCIÓ A LA PETITA INFANCIAATENCIÓ A LA PETITA INFANCIAATENCIÓ A LA PETITA INFANCIA     """"PETITSPETITSPETITSPETITS    
I GRANSI GRANSI GRANSI GRANS""""    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT ....

Petits i Grans és un espai familiar que té com a objectiu oferir un espai de trobada com a marc de 
relacions que permeti a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies establir vincles afectius i socials amb 
altres infants i famílies a partir del joc positiu, del diàleg i l'intercanvi en el suport sobre el 
desenvolupament i l'educació dels infants.

L'informe del cap de Servei de Serveis Social de data 24 d'agost de 2015 justifica la necessitat 
d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert d'un contracte 
de serveis per a la gestió de l'espai d'atenció a la petita infància "Petits i Grans" de Granollers per al 
període de l'1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2017 amb possibilitat de pròrroga per un 
màxim de 24 mesos mes.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu  es de 78.000,00 euros més 7.800,00 
euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 85.800,00 euros, durant el període executiu de 24 
mesos, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més. El pressupost anual es de 39.000,00 euros 
més 10% d'IVA.

El valor estimat total del contracte es de 156.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostaria 
H461.23111.22799, segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte: 78.000,00 euros.
- Pròrroga contracte: 78.000,00 euros.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de serveis, categoria 27 de l'Annex II  mitjançant  procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida indicada per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació plurianual. 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.

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.
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La responsable del contracte serà la senyora Neus Vicente, treballadora social de l'Ajuntament de 
Granollers referent del projecte "Petits i Grans".

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 27 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.

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 per a la contractació anticipada  del servei de gestió del servei 
d'atenció a la petita infància "Petits i Grans" de  l'Ajuntament de Granollers per un període de 24 
mesos, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret 
invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Autoritzar la despesa de la contractació anticipada del servei de gestió del servei d'atenció 
a la petita infància "Petits i Grans" de l'Ajuntament de Granollers per  als exercicis 2016 i 2017, 
mitjançant procediment obert per un import total de 78.000,00 euros més  més 7.800,00 euros en 
concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 85.800,00 euros, amb aplicació al codi pressupostari 
H461.23111.22799, de conformitat amb els fets i fonaments de dret  invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Declarar la plurianualitat de la despesa del contracte de serveis per a la gestió del servei 
d'atenció a la petit ainfància "Petits i Grans" de l'Ajuntament de Granollers per un import total de  
78.000,00 euros més  més 7.800,00 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 85.800,00 
euros amb aplicació al codi pressupostari  H461.23111.22799 d'acord amb la distribució econòmica 
següent:

PeríodePeríodePeríodePeríode Preu Base LicitacióPreu Base LicitacióPreu Base LicitacióPreu Base Licitació     IVAIVAIVAIVA    10101010%%%% Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2016 (de gener a desembre) 39.000,00 € 3.900,00 € 42.900,00 €
2017 (de gener a desembre) 39.000,00 € 3.900,00 € 42.900,00 €

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 i 
tramitació ordinària.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació anticipada, 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 
segon punt d'aquest acord.

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Designar com a responsable del contracte, la senyora  Neus Vicente, treballadora social de 
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l'Ajuntament de Granollers referent del projecte "Petits i Grans", d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-     Notificar a l'Àrea de Govern i Economia. 

APROVAT PER UNANIMITAT

26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONS    
ATORGADES LATORGADES LATORGADES LATORGADES L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS DELS BARRIS DE CAN MÒNIC IA LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS DELS BARRIS DE CAN MÒNIC IA LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS DELS BARRIS DE CAN MÒNIC IA LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS DELS BARRIS DE CAN MÒNIC I    
SOTA EL CAMÍ RAL EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE BARRISSOTA EL CAMÍ RAL EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE BARRISSOTA EL CAMÍ RAL EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE BARRISSOTA EL CAMÍ RAL EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE BARRIS

1111rrrr.... En data 17 de desembre de 2013, la Junta de Govern Local (en endavant JGL) va aprovar les 
Bases específiques que regulen la convocatòria de subvencions de Barris per a l 'any 2014.

2222nnnn.... Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 15 d'abril de 2014, es va aprovar l'atorgament 
de subvenció a les associacions de veïns dels barris, destinades totes elles a les respectives 
programacions de les activitats anuals, d'acord amb el detall següent:

Entitat 
Subvenció 

corresponent
Import total 

projecte
Can Bassa 4.470,62 € 18.100,00 €
Can Gili 3.986,32 € 22.618,00 €
Can Mònic 3.465,10 € 6.970,00 €
Congost 4.491,44 € 32.430,00 €
Granollers Centre 2.213,76 € 12.400,00 €
Granollers Nord 4.293,87 € 29.681,00 €
L'Hostal 4.609,86 € 13.056,00 €
Sant Julià de Palou 2.113,10 € 10.025,00 €
Sota el Camí Ral 2.768,80 € 12.380,00 €
Tres Torres 4.001,64 € 30.882,50 €
Ricomà Centre 1.936,37 € 6.900,00 €
Ponent 4.626,75 € 20.805,00 €
Lledoner 3.316,70 € 6.835,00 €
Girona Centre 1.384,52 € 23.800,00 €
Gent de Sant Miquel 2.898,92 € 5.850,00 €
Sant Miquel 1.672,23 € 10.345,00 €

Total: 52.250,00 €

3333rrrr.... Dins del termini reglamentari per a la presentació de les justificacions de les despeses, les 
respectives associacions de veïns subvencionades van presentar les corresponents documentacions 
acreditatives de les despeses realitzades, com també les memòries de les activitats. La documentació 
esmentada va ser presentada de conformitat a allò establert a les bases que havien de regir la 
concessió de la subvenció atorgada, d'acord amb l'Ordenança General de Subvencions de 
l'Ajuntament de Granollers, i segons el que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions. 
Tanmateix l'import de les justificacions era inferior al cost del projecte declarat inicialment, excepte en 
el cas de les associacions de veïns dels barris de Can Bassa, l'Hostal, Ricomà Centre i Lledoner, que 
era superior, és per això que en data 10 de març de 2014 la JGL va aprovar a les quatre entitats 
esmentades llurs justificacions i va requerir a la resta d'entitats la rectificació dels pressupostos o 
l'increment de l'import de les respectives justificacions . 

4444tttt.... En data 26 de maig de 2015, la JGL va aprovar la modificació de l'acord del mateix òrgan de data 
15 d'abril de 2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva en el marc de la convocatòria del Servei Relacions Ciutadanes (Barris), atenen a les 
sol·licituds de les entitats afectades, en el sentit d'acceptar les modificacions dels imports dels 
pressupostos de despesa dels projectes subvencionats, així com dels percentatges finals de 
finançament de les respectives subvencions, sense modificar els imports concedits. De tal manera 
que els nous imports dels projectes van passar a ser els següents, coincidint d'aquesta manera amb 
els quantitats justificades:
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Nom entitat CIF Import del projecte 
inicialment declarat
(aprovat en JGL del 

15-04-2014)

Import delImport delImport delImport del     
projecteprojecteprojecteprojecte     
modificatmodificatmodificatmodificat

Quantia de la  
subvenció 
atorgada

Import 
justificat

% de la 
subvenció sobre 
total del projecte

AV Can Gili G60284718 22.618 € 10.837,58 € 3.986,36 € 10.837,58 € 36,78
AV Can Mònic G60252574 6.970 € 4.070,33 € 3.465,10 € 4.070,33 € 85858585,,,,13131313
AV Congost G61424040 32.430 € 14.932,28 € 4.491,44 € 14.932,28 € 30,08
AV Granollers 
Centre

G59446971 12.400 € 9.028,95 € 2.213,76 € 9.028,95 € 24,52

AV Granollers Nord G60951944 29.681 € 16.907,78 € 4.293,87 € 16.907,78 € 25,40
AV Sant Julià de 
Palou

G59753509 10.025 € 5.722,63 € 2.113,10 € 5.722,63 € 36,93

AV Sota El Camí 
Ral

G59145763 12.380 € 3.439,44 € 2.768,80 € 3.439,44 € 80808080,,,,50505050

AV Tres Torres G60290715 30.882 € 18.691,16 € 4.001,64 € 18.691,16 € 21,41
AV Barri de Ponent G60635331 20.805 € 17.848,21 € 4.626,75 € 17.848,21 € 25,92
AV Sant Miquel G61484531 10.345 € 7.357,30 € 1.384,52 € 7.357,30 € 18,82
AV Girona Centre G65693798 23.800 € 6.114,33 € 1.672,23 € 6.114,33 € 27,35

Així  mateix, el mateix acord de JGL va    aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'associació 
de veïns Gent del Barri de St. Miquel, en haver augmentat l'import de la despesa presentada, d'acord 
amb el detall següent:

Nom entitat CIF Data 
Registre 
d'Entitats

Núm. 
Registre 
d'Entitats

Actuació 
Subvencionada

Import del 
projecte

Quantia de 
la  

subvenció

Import 
justificat

% de la 
subvenció 
sobre total 

del justificat

Gent del barri 
Sant Miquel

G65390411 05/05/2011 367 Activitats socials i 
culturals anuals

5.850 € 2.898,92 5.870,90 € 49,38

Tanmateix les entitats Can Mònic i Sota el Camí Ral, superen la limitació del 50 % que pot arribar a 
representar la subvenció rebuda respecte del pressupost del projecte, establerta a les Bases 
específiques que regulen aquesta convocatòria de subvencions de 2014, és per això que s'ha 
promogut una rectificació de les esmentades Bases específiques, essent aprovada en JGL de data 26 
de maig de 2015, concretament s'han modificat les Bases 3 i 19, paràgraf segon, el text de les quals 
ha quedat establert de la següent manera:

Base 3:
L'import de la subvenció no superarà el 100% del cost de l'actuació sol·licitada, amb un màxim de 8.000,00 € per 
beneficiari. 

Base 19, paràgraf segon:

Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada 
d'acord amb la quantitat justificada per tal que la subvenció representi com a màxim el 100% d'aquesta  
despesa justificada, i es dictarà la resolució corresponent . 

Aquesta modificació de les Bases específiques s 'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de data  9 
de juny de 2015, sense que consti la interposició de cap recurs.

5555èèèè.... Atès els informes del responsable del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 17 d'agost de 
2015, favorable a l'aprovació de les justificacions presentades, per les associacions de veïns Can 
Mònic i Sota el Camí Ral, atès que els conceptes de despesa s'adapten a les destinacions aprovades 
en la concessió de les subvencions, així com a les condicions i els termes explicitats a l'esmentat 
acord, i les execucions dels programes han estat gestionades de forma adient ja què les respectives 
documentacions presentades ho justifiquen plenament, i acreditant-se formalment que els respectius 
interessats han complert totes les seves obligacions legals i fiscals .

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

- 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.
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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 37, punt 1.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, per la qual es 
reclama la devolució de l’import concedit .

- 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 .

- Base 18 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 data 17 de desembre de 2013, pel que fa 
al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

- Base 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 data 17 de desembre de 2013, pel que fa 
al percentatge que com a màxim pot representar la quantia de la subvenció atorgada respecte de 
l'import finalment justificat.

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 justificacions de les subvencions atorgades l'any 2014 a les associacions de 
veïns de Granollers dels barris de Can Mònic i Sota El Camí Ral en el marc de la convocatòria de 
Barris, d'acord amb el detall següent:

Nom entitat CIF Data 
Registre 
d'Entitats

Núm. 
Registre 
d'Entitats

Actuació 
Subvencionada

Import del 
projecte

Quantia de 
la  

subvenció

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

% de la 
subvenció 
sobre total 

del justificat

AV Can Mònic G60252574 11/02/1994 42 Activitats socials i 
culturals anuals

6.970 3.465,10 4.070,33 85858585,,,,13131313

AV Sota El 
Camí Ral

G59145763 30/12/1993 11 Activitats socials i 
culturals anuals

12.380 2.768,80 3.439,44 80808080,,,,50505050

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar aquest acord, de manera individualitzada, a les entitats relacionades als punts 
anteriors i a l'Intervenció Municipal.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-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 ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL AL    
BANC DBANC DBANC DBANC D''''AJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUES,,,,    QUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A L''''AUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONAL    
SÍRIUSSÍRIUSSÍRIUSSÍRIUS

Les persones relacionades en la taula següent ens han ofert donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de 
Granollers, per tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l 'Autonomia Personal SÍRIUS, 
el material següent:

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
30/06/2015 14927 Jaume Morera Pujol 38159254V cadira giratòria de banyera 
13/07/2015 15821 Pilar Hernández Pérez 36931596J tres bastons de fusta
23/07/2015 16625 Alberto Sala Hernández 52141491P crosses i crosses axil·lars
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23/07/2015 16627 Lourdes Garnacho Sánchez 52152966Y cadira de rodes de posicionament

Es tracten d'uns oferiments de donacions pures i simples, i atès que l'acceptació de les donacions no 
comporta l'assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen i no són sotmeses a cap condició, es 
considera d'interès per a l'Ajuntament de Granollers.

Aquest material és de gran utilitat per al Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, per tal 
que es pugui realitzar el préstec del mateix a persones que ho necessitin . 

Vist els informes favorables emesos pel tècnic referent de Serveis Socials .

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

Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei I.
municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 29 i 32 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, Decret 336/1988, de 17 d'octubre.II.
Articles  618 i següents del Codi Civil.III.

Per delegació del Ple de data 5 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local és competent per dictar 
aquest acord. 

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer----    Acceptar les donacions pures i simples, de caràcter irrevocable, i d'acord amb els oferiments 
efectuats segons la taula següent: 

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
30/06/2015 14927 Jaume Morera Pujol 38159254V cadira giratòria de banyera 
13/07/2015 15821 Pilar Hernández Pérez 36931596J tres bastons de fusta
23/07/2015 16625 Alberto Sala Hernández 52141491P crosses i crosses axil·lars
23/07/2015 16627 Lourdes Garnacho Sánchez 52152966Y cadira de rodes de 

posicionament

SegonSegonSegonSegon.- Dipositar el material objecte de donació a les instal·lacions del Centre per a l'Autonomia 
Personal SÍRIUS, per tal que aquest Servei en pugui fer ús mitjançant el préstec a particulars. Aquest 
material passarà a formar part del Banc d'Ajudes Tècniques que gestiona l'esmentat servei.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNICACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNICACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNICACCEPTACIÓ DEL RECURS TÈCNIC    ''''MILLORA DE LA GESTIÓ IMILLORA DE LA GESTIÓ IMILLORA DE LA GESTIÓ IMILLORA DE LA GESTIÓ I    
PROGRAMACIÓ DELS CASALS I EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE LES PERSONESPROGRAMACIÓ DELS CASALS I EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE LES PERSONESPROGRAMACIÓ DELS CASALS I EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE LES PERSONESPROGRAMACIÓ DELS CASALS I EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE LES PERSONES    
GRANSGRANSGRANSGRANS',',',',    CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE    
SERVEIS DE LSERVEIS DE LSERVEIS DE LSERVEIS DE L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

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

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

Tècnic
Redacció de 

plans, projectes i 
informes

Atenció a les 
persones grans

Programes per a les 
persones grans

Suport a la qualitat de l'espai 
actiu de la gent gran

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

4. El recurs 'Programes per a les persones grans' consisteix en un suport tècnic amb l'objectiu de 
millorar i reforçar la capacitat d'organització i de gestió dels ens locals en l'àmbit de les persones 
grans. En concret, pel que fa a l'actuació sol·licitada, la voluntat de l'Ajuntament de Granollers és la de 
donar continuïtat a les accions en la millora de la gestió i programació de l'equipament municipal per a 
persones grans 'Espai Actiu de Gent Gran', conèixer la realitat i percepcions de la ciutadania entorn a 
aquestes propostes, i fomentar actuacions de millora de la participació de gent a gran tant a l'Espai 
Actiu de Gent Gran com a altres activitats de ciutat. 

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

6. Un cop valorada la sol·licitud, la Diputació de Barcelona, mitjançant decret dictat per la Presidenta 
delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones, de 18 de juny de 2015, ha aprovat la concessió del 
recurs esmentat.

7. La notificació de l'esmentat decret ha tingut entrada al registre general de l'Ajuntament de 
Granollers el dia 8 de juliol de 2015, amb núm. de registre 2015015562. 

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

Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable

1. El règim regulador del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 de 
novembre de 2014, i publicat al BOPB del dia 9 de desembre de 2014, on es recullen les condicions 
generals de sol·licitud, el procediment de formalització dels recursos, els terminis d'execució i de 
justificació i s'hi desenvolupen les condicions generals i específiques de la seva gestió .

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

Per tot l'exposat,

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

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

Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació Àmbit de concertacióÀmbit de concertacióÀmbit de concertacióÀmbit de concertació

15/Y/210543
Atenció a les 

persones grans

Programes per a 
les persones 

grans

Millora de la gestió i 
programació dels casals i 

equipaments socioculturals 
de les persones grans

Garantia de la 
prestació adequada 
de serveis públics 

locals

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ACCEPTACIÓ DEL RECURSACCEPTACIÓ DEL RECURSACCEPTACIÓ DEL RECURSACCEPTACIÓ DEL RECURS    ''''SUPERVISIÓ CÀRRECSSUPERVISIÓ CÀRRECSSUPERVISIÓ CÀRRECSSUPERVISIÓ CÀRRECS    
INTERMEDISINTERMEDISINTERMEDISINTERMEDIS ',',',',    CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROTOCOLCONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROTOCOLCONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROTOCOLCONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROTOCOL    
GENERAL DEL PLAGENERAL DEL PLAGENERAL DEL PLAGENERAL DEL PLA     """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

1. El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", 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 Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos que es 
comprenguin al Pla, 

Per acord de la Junta de Govern Local, de 17 de juliol de 2012, l'Ajuntament de Granollers va acordar 
adherir-se a l'esmentat Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb l'objecte 
de poder concertar ajuts i la formalització de les actuacions derivades de l 'esmentat Pla.

2. L'esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de juny de 
2012, configura el Catàleg de concertació com un dels instruments que, juntament amb les Meses de 
concertació i els Programes complementaris, preveuen i orienten el funcionament del sistema de 
concertació i l'accés als àmbits definits al referit Protocol general .

El Catàleg de concertació es configura com un recull normalitzat de recursos tècnics, econòmics i 
materials que es posen a disposició dels governs locals a efectes de que puguin beneficiar-se, els 
quals s'atorguen pel procediment de concurrència competitiva, en el cas dels ajuts econòmics, i pel 
procediment de concessió directa, en el cas dels recursos restants.

3. Nogensmenys, l'esmentat Protocol general preveu, per altra banda, la possibilitat d'atorgar per 
concessió directa d'altres recursos puntual, sempre i quan s'acreditin raons d'interès públic, social, 
econòmic, o d'altres degudament justificades.   

4. L'Ajuntament de Granollers, a instàncies del Servei de Serveis Socials, va sol·licitar a la Diputació 
de Barcelona, d'acord amb les indicacions emeses per la pròpia Diputació, d'un recurs de tipus 
material no catalogat per a la 'Supervisió a càrrecs intermedis'. 

5. Els recursos materials que ofereix la Diputació consisteixen en l'actuació directa, per mitjans propis 
o aliens de la Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats 
locals. 

6. La supervisió a càrrecs intermedis de serveis socials dels ens locals consisteix en oferir un espai de 
suport i acompanyament a la tasca de lideratge i gestió d'equips, amb l'objectiu d'ajudar a superar les 
dificultats derivades de la direcció d'un equip, i que consisteix en la realització de sessions de treball 
en grup dinamitzades per un supervisor especialitzat .

7. Un cop valorada la sol·licitud, la Diputació de Barcelona, mitjançant decret dictat per la Presidenta 
delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones en funcions, de 9 de juliol de 2015, va aprovar la 
concessió de l'esmentat recurs, no catalogat i no susceptible d'instrumentar-se per via de les Meses 
de concertació, així com la dotació dels recursos humans necessaris per tal de realitzar l 'actuació.

8. La notificació de l'esmentat decret ha tingut entrada al registre general de l'Ajuntament de 
Granollers el dia 29 de juliol de 2015, amb núm. de registre 2015017023. 

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

Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable

1. El Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", aprovat pel Ple de la Diputació 
de Barcelona de 31 de maig de 2012, i publicat al BOPB del dia 8 de juny de 2012, on s'estableix el 
marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, 
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els Règims de concertació i les Instruccions de desplegament, el qual l'Ajuntament de Granollers es 
va adherir per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2012.

2. L'apartat segon de la part dispositiva del Decret d'atorgament (ref. Registre 7036/15), de data 9 de 
juliol de 2015, dictat per la Presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones en funcions de la 
Diputació de Barcelona, pel que fa a l'acceptació estableix que s'entendrà acceptat l'esmentat suport 
per part de l'Ajuntament si en el termini d'un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, no 
manifesta expressament la renúncia. 

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'acceptació del següent recurs material consistent en la realització de serveis i 
activitats, concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", d'acord amb els fets i els fonaments de dret invocats.

Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL ActuacióActuacióActuacióActuació Àmbit de concertacióÀmbit de concertacióÀmbit de concertacióÀmbit de concertació

15/Y/211861 Supervisió càrrecs intermedis
Garantia de la prestació adequada de 

serveis públics locals

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
30303030).-).-).-).-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 SUBMINISTRAMENT IPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I    
TRANSPORT DE SAL DE DESGEL EN PERIODE DE NEVADES ITRANSPORT DE SAL DE DESGEL EN PERIODE DE NEVADES ITRANSPORT DE SAL DE DESGEL EN PERIODE DE NEVADES ITRANSPORT DE SAL DE DESGEL EN PERIODE DE NEVADES I////O GELADES DEO GELADES DEO GELADES DEO GELADES DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITATPUBLICITATPUBLICITATPUBLICITAT ,,,,    TRAMITACIÓ 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

L'informe de la cap de l'Oficina de Protecció Civil,  de data 8 de setembre de 2015, justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat d'un contracte de subministrament i transport de sal de desgel  per la via pública en 
períodes de gelades o nevades per un període de 2 anys amb possibilitat de pròrroga per a 2 anys 
més.

El pressupost tipus màxim de la contractació es de 7.266,00 euros més 1.525,86 euros en concepte 
d'IVA (21%) , fent un total de 8.791,86 euros, per als dos anys de període executiu del contracte. El 
pressupost anual es de 3.633,00 euros (IVA exclòs).

S'estableixen un preus unitaris màxims per a cada format de sal a subministrar i el seu transport :

A) 18 Tn de sal en big bag de 1000 Kgs aprox.:

• Preu  lloguer sal 50 €/Tn (IVA exclòs)

• Preu sal consumida 51 €/Tn (IVA exclòs)

B) 12 Tn de sal en big bag de 500 Kgs aprox.:

• Preu  lloguer sal 50 €/Tn (IVA exclòs)

• Preu sal consumida 55 €/Tn (IVA exclòs)
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C) 1.000 Kgs de sal en sacs de aprox. 25 Kgs.     0,055 €/Kg (IVA exclòs)

D) Transport 250,00 euros/viatge (IVA exclòs)

La despesa global d'aquest servei no es pot concretar anticipadament, ja que la configurarà la 
despesa real acumulada pel subministrament de la sal i el transport segons els diferents formats 
establerts en aquest contracte, durant el període de vigència del mateix i segons les necessitats de 
l'Ajuntament.

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostàriapressupostàriapressupostàriapressupostària  
HHHH312312312312,,,,15322153221532215322,,,,22114221142211422114    del pressupost de l'exercici 2015 de la Corporació i la partida pressupostàriapressupostàriapressupostàriapressupostària     
futura Hfutura Hfutura Hfutura H321321321321....13510135101351013510,,,,22699226992269922699    dels pressupostos de la Corporació 2016 i 2017, segons detall a 
continuació indicat:

en període executiu:

1er.any 2015
(novembre a desembre)

1er. any 2016
(gener a octubre)

2on. any 2016
(novembre a desembre)

2on. any 2017
(gener a octubre)

Partida 
pressupostària /
Concepte Import € IVA 21% Import € IVA 21% Import € IVA 21% Import € IVA 21%
H312,15322,22114
Lloguer sal 1500,00 315,00
Compra sal 55,00 11,55
Transport 250,00 52,50
H321,13510,22699
Lloguer sal 1500,00 315,00
Compra sal 1578,00 331,38 55,00 11,55 1578,00 331,38
Transport 250,00 52,50 250,00 52,50 250,00 52,50
TOTAL ANUAL 3,633,00 + 762,93 d'IVA = 4.395,93 € 3,633,00 + 762,93 d'IVA = 4.395,93 €
TOTAL PERIODE EXECUTIU               7.266,00 € + 1.525,86 € = 8.791,86 €

en cas de pròrroga:

3er.any 2017
(novembre a desembre)

3er. any 2018
(gener a octubre)

4t. any 2018
(novembre a desembre)

4t. any 2019
(gener a octubre)

Partida 
pressupostària /
Concepte Import € IVA 21% Import € IVA 21% Import € IVA 21% Import € IVA 21%
H321,13510,22699
Lloguer sal 1500,00 315,00 1500,00 315,00
Compra sal 55,00 11,55 1578,00 331,38 55,00 11,55 1578,00 331,38
Transport 250,00 52,50 250,00 52,50 250,00 52,50 250,00 52,50
TOTAL ANUAL 3,633,00 + 762,93 d'IVA = 4.395,93 € 3,633,00 + 762,93 d'IVA = 4.395,93 €
TOTAL PERIODE PRORROGA               7.266,00 € + 1.525,86 € = 8.791,86 €

El valor estimat total del contracte es de 16.013,20  euros,  segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte (2 anys): 7.266,00 euros.

- Pròrroga contracte ( 2 anys): 7.266,00 euros.

- Modificació 20,39% segons detall a continuació indicat:

  Format A: 40% de modificació sobre  1,818,00 euros =   727,20 euros

Format B: 40% de modificació sobre  1.260,00 euros =   504,00 euros

Transport (1 viatge)             250,00 euros
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TOTAL                                             1.481,20 euros

D'acord amb l'article 106 de TRLCSP s'estableix una modificació fins al 20,39 % sobre l'import 
adjudicat, tant a l'alça com a la baixa, que no comportarà alteracions en el subministrament objecte 
del contracte i que es donarà en el  supòsit que per inclemències del temps, es faci necessari 
l'adquisició de més sal de desgel del format A i format B .

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

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

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

La responsable del contracte serà la senyora  Cinta Salvany González, cap de l'Oficina de Protecció 
Civil de l'Ajuntament de Granollers.

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del subministrament i transport de sal de 
desgel per la via pública en períodes de gelades o nevades , per a un termini d'execució de 2 anys 
amb possibilitat de 2 anys més de pròrroga, 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 subministrament i transport de sal de desgel per la 
via pública en períodes de gelades o nevades per un import de 7.266,00 euros  més 1.525,86 euros 
en concepte d'IVA (21%) , fent un total de 8.791,86 euros, per als dos anys de període executiu del 
contracte. El pressupost anual es de 3.633,00 euros (IVA exclòs).

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Declarar la plurianualitat del contracte de subministrament i transport de sal de desgel per 
la via pública en períodes de gelades o nevades, mitjançant procediment negociat sense publicitat 
que s'executarà entre els exercicis 2015 a 2017, per a un import màxim de 7.266.00 euros més IVA, 
amb aplicació a les partides pressupostàries i la  distribució econòmica a continuació indicades :

1er.any 2015
(novembre a desembre)

1er. any 2016
(gener a octubre)

2on. any 2016
(novembre a desembre)

2on. any 2017
(gener a octubre)

Partida 
pressupostària /
Concepte Import € IVA 21% Import € IVA 21% Import € IVA 21% Import € IVA 21%
H312,15322,22114
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Lloguer sal 1500,00 315,00
Compra sal 55,00 11,55
Transport 250,00 52,50
H321,13510,22699
Lloguer sal 1500,00 315,00
Compra sal 1578,00 331,38 55,00 11,55 1578,00 331,38
Transport 250,00 52,50 250,00 52,50 250,00 52,50
TOTAL ANUAL 3,633,00 + 762,93 d'IVA = 4.395,93 € 3,633,00 + 762,93 d'IVA = 4.395,93 €
TOTAL PERIODE EXECUTIU               7.266,00 € + 1.525,86 € = 8.791,86 €

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 l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb aplicació a la partida pressupostaria indicada en 
el tercer punt d'aquest acord.

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 a la  senyora  Cinta Salvany González, cap de 
l'Oficina de Protecció Civil 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 per l'Oficina   de Protecció Civil:     SAMCAT GESTIÓ DE 
RESIDUS, SL, TOT SAL ,SL, TRISAL,SA,  SERVISAL i NUTRIBLOCK,SL

DESÈDESÈDESÈDESÈ. Notificar a l'àrea econòmica 

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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