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Sentencia  número 48/2014 de 25/02/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 4 de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs de procediment abreviat 94/2013-A presentat per 
CODESGRA MEAT, SL, 
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Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 1446/10 de data  29 de novembre de 2010, es va adjudicar 
definitivament a l'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. amb CIF A-82018474, el contracte de 
serveis plurianual per a la prestació del servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet 
de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en 
infraestructures fixes, per un import total màxim de 423.708,00 euros més 76.267,44 euros en 
concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 499.975,44 euros, i amb un termini d'execució de 24 mesos 
a partir de la formalització, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data de 23 d'abril de 2013 va acordar la modificació 
i aprovar la prórroga del contracte de serveis de telecomunicacions de veu , dades i accés a internet de 
l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en 
infraestructures fixes amb efectes 1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013 amb l'empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U, per un import de 154.464,06 euros més 32.437,45 euros en 
concepte d'IVA, fent un total de 186.901,51 euros.

D'acord amb la clàusula quarta del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte pot 
ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, per a 24 mesos més, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 48 mesos, sempre que les seves 
característiques continuïn inalterables.

L'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. ha presentat un escrit  de data 24 de febrer de 2014 i 
registre d'entrada núm. 3390 de data 24 de febrer de 2014, indicant el seu interès en prorrogar el 
contracte pel període d'1 de gener de 2014 fins al 30 de setembre de 2014.

El cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació, Jaume Taulats, ha emès un informe de 
data 12 de febrer de 2014 en el qual proposa  prorrogar el contracte de serveis de telecomunicacions 
de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de 
veu i dades basats en infraestructures fixes, d'acord amb la clàusula quarta del plec de clàusules 
administratives particulars, per un import de 140.176,13 euros (IVA inclòs) i per el període de 1 de 
gener de 2014 a 30 de setembre de 2014, amb la següent imputació pressupostària :

Ajuntament H314.92040.22200 127.870,74 euros
Patronat Museu H435.33320.22200 2.912,40 euros
Granollers Escena 6.331,70 euros
Granollers Promocions 3.061,29 euros

- - - - - - - - - - - - -
Total.................................. 140.176,13 

euros

D'acord amb l'informe tècnic i el plec de clàusules administratives particulars, es proposa prorrogar el 
contracte de serveis de  telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes amb 
l'empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU amb CIF A-82018474, amb efectes de l'1 de gener de 



2014 fins al 30 de setembre de 2014, per un import  màxim  total de la pròrroga de 115.848,04 euros 
més 24.328, 09 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 140.176,13 euros, amb la 
distribució pressupostària anteriorment indicada.

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.
Article 78 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al sistema �

de revisió de preus.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes, amb efectes de l' 1 de gener 
de 2014 fins 30 de setembre de 2014 formalitzat amb l'empresa TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U. amb 
CIF A-82018474 per un import màxim de 115.848,04 euros més 24.328,09 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 140.176,13 euros, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de la pròrroga per un import màxim de 115.484,04 euros més 
24.328,09 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 140.176,13 euros, amb la següent 
imputació pressupostària:

Ajuntament H314.92040.22200 127.870,74 euros
Patronat Museu H435.33320.22200 2.912,40 euros
Granollers Escena 6.331,70 euros
Granollers Promocions 3.061,29 euros

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables d'acord amb la distribució indicada en el punt 
segon del present acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 90/2010 formalitzat amb data 1 de 
gener de 2013.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 1446/10 de data  29 de novembre de 2010, es va adjudicar 
definitivament a l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.  amb CIF A-78923125, el 
contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de telecomunicacions de veu, dades i 
accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades 
basats en infraestructures mòbils, per un import total màxim de 75.367,92 euros més 13.566,23 euros 
en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 88.934,15 euros  i amb un termini d'execució de 24 



mesos a partir de la formalització, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data de 26 de març de 2013 va acordar aprovar la 
prórroga del contracte del servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de 
l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en 
infraestructures mòbils, amb efectes 1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013 amb 
l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. amb CIF A-78923125, per un import de 
37.683,96 euros més 7.913,63 euros en concepte d'IVA, fent un total de 45.597,59 euros.

D'acord amb la clàusula quarta del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte pot 
ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, per a 24 mesos més, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 48 mesos, sempre que les seves 
característiques continuïn inalterables.

L'empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. ha presentat un escrit  de data 24 de febrer de 
2014 i registre d'entrada núm. 3389 de data 24 de febrer de 2014, indicant el seu interès en prorrogar 
el contracte pel període d'1 de gener de 2014 fins al 30 de setembre de 2014 per un import de 
37.683,96 euros més 7.913,63 euros en concepte d'IVA, fent un total de 45.597,59 euros.

El cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació, Jaume Taulats, ha emès un informe de 
data 12 de febrer de 2014 en el qual proposa  prorrogar el contracte  del servei de telecomunicacions 
de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de 
veu i dades basats en infraestructures mòbils, per un import màxim  total de la pròrroga és de 
28.262,96 euros més 5.935,22 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 34.198,18 euros, 
desglossat en:

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
Partida pressupostària Descripció Import 

gener-setembre 
2014

ADRC

H100 92000 22200 TELÈFON ÀREA 
GOVERN I 
ECONOMIA

2.000,00 10529

H111 91210 22200 TELÈFON 
CONSISTORI

6.400,00 10530

H160 24100 22200 TELÈFON 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

900,18 10531

H200 92070 22200 TELÈFON 
PLANIF. I 
CIUTADANA

1.198,00 10532

H260 92020 22200 TELÈFON 
SUPORT 
INFORMÀTIC

1.100,00 10533

H302 15001 22200 TELÈFON DIR. I 
ADMIN. 
TERRITORI

1.160,00 10534

H310 16002 22200 TELÈFON GRAL. 
SERVEIS, V.P. I 
MOBILITAT

950,00 10535

H312 15520 22200 TELÈFON U.O.S. 1.687,00 10536
H314 92040 22200 TELÈFON 

EDIFICIS 
ADMINISTRATIU
S

9.375,00 10537

H320 13000 22200 TELÈFON GRAL. 
SEGURETAT 
CIUTADANA

1.550,00 10544

H350 17000 22200 TELÈFON MEDI 
AMBIENT

1.200,00 10561

H410 32001 22200 TELÈFON 
GRAL.EDUCACIÓ

1.150,00 10563



H420 34000 22200 TELÈFON 
ADMIN.ESPORTS

2.800,00 10564

H430 33000 22200 TELÈFON ADMIN. 
CULTURA I 
COMUNICACIÓ

1.400,00 10565

H431 33811 22200 TELÈFON 
COMISSIÓ 
FESTA MAJOR

490,00 10566

H450 31100 22200 TELÈFON SALUT 
PUBLICA I 
CONSUM

650,00 10567

                                                                                                    Total Ajuntament                    34.010,18
H435 33320 22200 TELEFON 

ADMINISTRACIO 
MUSEU

94,00 685

H436 33330 22200 TELEFON LA 
TELA

94,00 686

                                                                                                     Total Museu                                 188,00
  TOTAL (01/01 A 30/09)      34.198,18

D'acord amb l'informe tècnic i el plec de clàusules administratives particulars, es proposa prorrogar el 
contracte de serveis de  telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures movils amb 
l'empresa TELEFONICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU amb CIF A-78923125, amb efectes de l'1 de 
gener de 2014 fins al 30 de setembre de 2014, per un import  màxim  total de la pròrroga de 28.262,97 
euros més 5.935,22 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 34.198,19 euros, amb la 
distribució pressupostària anteriorment indicada.        
                                                                         
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.
Article 78 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al sistema �

de revisió de preus.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures mòbils, amb efectes de l' 1 de gener 
de 2014 fins 30 de setembre de 2014 formalitzat amb l'empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 
S.A.U. amb CIF A-78923125 per un import màxim de 28.262,96 euros més 5.935,22 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 34.198,18 euros, segons la distribució següent:

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
Partida pressupostària Descripció Import 

gener-setembre 
2014

ADRC

H100 92000 22200 TELÈFON ÀREA 
GOVERN I 
ECONOMIA

2.000,00 10529

H111 91210 22200 TELÈFON 
CONSISTORI

6.400,00 10530

H160 24100 22200 TELÈFON 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

900,18 10531

H200 92070 22200 TELÈFON 1.198,00 10532



PLANIF. I 
CIUTADANA

H260 92020 22200 TELÈFON 
SUPORT 
INFORMÀTIC

1.100,00 10533

H302 15001 22200 TELÈFON DIR. I 
ADMIN. 
TERRITORI

1.160,00 10534

H310 16002 22200 TELÈFON GRAL. 
SERVEIS, V.P. I 
MOBILITAT

950,00 10535

H312 15520 22200 TELÈFON U.O.S. 1.687,00 10536
H314 92040 22200 TELÈFON 

EDIFICIS 
ADMINISTRATIU
S

9.375,00 10537

H320 13000 22200 TELÈFON GRAL. 
SEGURETAT 
CIUTADANA

1.550,00 10544

H350 17000 22200 TELÈFON MEDI 
AMBIENT

1.200,00 10561

H410 32001 22200 TELÈFON 
GRAL.EDUCACIÓ

1.150,00 10563

H420 34000 22200 TELÈFON 
ADMIN.ESPORTS

2.800,00 10564

H430 33000 22200 TELÈFON ADMIN. 
CULTURA I 
COMUNICACIÓ

1.400,00 10565

H431 33811 22200 TELÈFON 
COMISSIÓ 
FESTA MAJOR

490,00 10566

H450 31100 22200 TELÈFON SALUT 
PUBLICA I 
CONSUM

650,00 10567

                                                                                                    Total Ajuntament                    34.010,18
H435 33320 22200 TELEFON 

ADMINISTRACIO 
MUSEU

94,00 685

H436 33330 22200 TELEFON LA 
TELA

94,00 686

                                                                                                     Total Museu                                 188,00
 TOTAL (01/01 A 30/09)      34.198,18

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures mòbils per un import màxim de 
28.262,96 euros més 5.935,22  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 34.198,18 euros.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables amb la distribució indicada en el punt primer del 
present acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 90/2010 formalitzat amb data 1 de 
gener de 2013.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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DDDD''''ALARMES DALARMES DALARMES DALARMES D''''INTRUSIÓ I DINTRUSIÓ I DINTRUSIÓ I DINTRUSIÓ I D''''INCENDIS DELS EDIFICIS MUNICIPALSINCENDIS DELS EDIFICIS MUNICIPALSINCENDIS DELS EDIFICIS MUNICIPALSINCENDIS DELS EDIFICIS MUNICIPALS,,,,    MANTENIMENTMANTENIMENTMANTENIMENTMANTENIMENT     
DDDD''''INSTALINSTALINSTALINSTAL....LACIONS DE VIDEOLACIONS DE VIDEOLACIONS DE VIDEOLACIONS DE VIDEO----VIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORAVIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORAVIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORAVIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORA    
DDDD''''ALARMESALARMESALARMESALARMES,,,,    PER INCORPORACIÓ DE NOVES DEPENDENCIESPER INCORPORACIÓ DE NOVES DEPENDENCIESPER INCORPORACIÓ DE NOVES DEPENDENCIESPER INCORPORACIÓ DE NOVES DEPENDENCIES

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 
23 d'octubre de 2012 es va adjudicar el contracte de serveis del manteniment d'alarmes d'intrusió i 
d'incendis dels edificis municipals de l'Ajuntament de Granollers a l'empresa ESTUDIS I TÈCNICS 
VALLÉS S.L amb CIF B-62648167, per un import total màxim de 27.619,25 euros més 5.800,04 euros 
en concepte d' IVA, el que fa un total de 33.419,29 euros, amb una durada de 12 mesos, amb 
possibilitat de pròrroga de 12 mesos més,mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària, amb el següent desglòs:

- Manteniment preventiu i normatiu per import de 24.619,25 euros (IVA exclòs), el que representa una 
baixa del 5,00% respecte al pressupost de licitació del manteniment preventiu i normatiu, d'acord la 
seva oferta i documentació.

- Manteniment correctiu , amb un import màxim anual de 3.000,00 euros (IVA exclòs), baixa lineal del 
5% dels preus unitaris de licitació .

El contracte núm. 295/12,  formalitzat en data 1 de novembre de 2012,  es vigent des de l'1 de 
novembre de 2012 fins al 31 d'octubre de 2013.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- En data 5 de febrer de 2.013, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del contracte 
de serveis de manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis dels edificis municipals, manteniment d' 
instal·lacions de vídeo -vigilància i del servei de central receptora d'alarmes adjudicat a l'empresa 
ESTUDIS I TÈCNICS VALLÉS S.L, en el sentit d'ampliar la prestació del servei per a les noves 
oficines municipals de l'Ajuntament de Granollers que s'han traslladat al carrer Sant Jaume, 16-26, 5ª 
planta, per un import de 304 euros més 63,84 euros en concepte d'IVA, fent un total de 367,84 euros, 
que suposa un 1,10% d'ampliació de l'import primitiu del contracte, amb efectes 1 de març de 2013.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-     En data 19 de març de 2.013, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del 
contracte de serveis de manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis dels edificis municipals, 
manteniment d' instal·lacions de vídeo -vigilància i del servei de central receptora d'alarmes adjudicat 
a l'empresa ESTUDIS I TÈCNICS VALLÉS S.L, en el sentit de reduir en un 3,37% de reducció vers 
l'import adjudicat, 930,21 euros més 195,34 euros en concepte d'IVA, fent un total de 1.125,55 euros, 
com a conseqüència del canvi de titularitat de tres edificis municipals i en el sentit d'ampliar un 1,12% 
vers l'import adjudicat, 308,70 euros més 64,83 euros d'IVA, fent un total de 373,53 euros, com a 
conseqüència de l'incorporació de l'escola Ponent.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- En data 23 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local, va aprovar la modificació del contracte 
de  serveis de manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis dels edificis municipals, manteniment d' 
instal·lacions de vídeo -vigilància i del servei de central receptora d'alarmes adjudicat a l'empresa 
ESTUDIS I TÈCNICS VALLÉS S.L, per un import de 577,14 euros més 121,20 euros d' IVA (21%), el 
que fa un total de 698,34 euros, que suposa un 2,09 % d'ampliació vers l'import adjudicat com a 
conseqüència de l'incorporació a l'inventari de diferents equipaments del Servei d'Esports i Educació.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- En data 22 d'octubre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga del contracte 
de serveis per el manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis dels edificis municipals, manteniment d' 
instal·lacions de vídeo -vigilància i del servei de central receptora d 'alarmes des de l'1 de novembre de 
2013 fins al 31 d'octubre de 2014 formalitzat amb l'empresa ESTUDIS I TECNICS VALLES S.L amb 
CIF B62648167 per un import màxim de 28.669,62 euros més 6.020,62 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 34.690,24 euros, segons la distribució següent:

- Manteniment preventiu i normatiu per import de 25.669,62 euros (IVA exclòs), el que representa una 
baixa del 5,00% respecte al pressupost de licitació del manteniment preventiu i normatiu, d'acord la 
seva oferta i documentació.



- Manteniment correctiu , amb un import màxim anual de 3.000,00 euros (IVA exclòs), baixa lineal del 
5% dels preus unitaris de licitació .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-     Atenent a l'incorporació a l'inventari del manteniment de les dependències del Centre de 
Normalització Linqüística i de la UOS i de l'escola bressol El Teler , amb efectes contractuals 1 de 
gener de 2014, i d'acord amb l'informe tècnic de l'arquitecte tècnic de Serveis Municipals i 
Manteniment, de data 10 de desembre de 2013, es proposa modificar el contracte en el sentit 
d'ampliar un 2,15 % l'import adjudicat com a conseqüència de l'incorporació a l'inventari els 
equipaments citats. Això suposa un increment de 593,70 euros més 124,68 euros en concepte d'IVA, 
fent un total de 718,38 euros, en la forma en que s'indica a continuació :

- L'annex d'inventari de les instal·lacions de l'Ajuntament de Granollers del Plec de Prescripcions 
Tècniques, on es recullen les dependències afectes al contracte. S'adjunta al present acord, annex 
inventari de les instal·lacions de l 'Ajuntament  amb les incorporacions contractuals indicades.

- Clàusula tercera del contracte formalitzat en data 1 de novembre de 2012, passant a tenir el següent 
redactat:

El preu del contracte es fixa en l'import màxim total de 29.263,32 euros més 6.145,30 euros en 
concepte d'IVA, el que fa un total de 35.408,62 euros amb la següent distribució:

1.- Manteniment dels serveis fixes i del manteniment preventiu i normatiu per import de 26.263,32 
euros + IVA.
2.- Manteniment correctiu instal·lacions d'alarmes i adequació d' instal·lacions amb un import màxim 
anual de 3.000,00 euros + IVA, que representa una baixa del 5% sobre els preus unitaris de licitació 
(mà d'obra,mitjans i materials).

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-     En data 10 de gener de 2.014, l'empresa ESTUDIS I TÈCNICS VALLÉS S.L va presentar una 
instància amb registre d'entrada número 452 , manifestant la seva conformitat amb les modificacions 
afectes al contracte.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    El total de modificacions del contracte representen un 9,83 % de l'import primitiu del contracte, 
per tant inferiors al 10 % de l'import adjudicat i  d'acord amb la clàusula IX.1 del plec de clàusules 
administratives, en el supòsit d'augmentar o reduir el nombre d' instal·lacions d'alarmes contractats.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Modificar el contracte de  serveis del manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis dels 
edificis municipals de l'Ajuntament de Granollers formalitzat amb l'empresa ESTUDIS I TÈCNICS 
VALLÉS S.L amb CIF B-62648167, en el sentit d'incorporar el manteniment de les dependències del 
Centre de Normalització Llingüística , de la UOS i de l'escola bressol el Teler, amb efectes 
contractuals 1 de gener de 2014, per un import de  593,70 euros més 124,68 euros d' IVA (21%), el 
que fa un total de 718,38 euros, que suposa un 2,15 % d'ampliació vers l'import adjudicat com a 
conseqüència de l'incorporació a l'inventari del  , en la forma que a continuació d'indica:

- L'annex d'inventari de les instal·lacions de l'Ajuntament de Granollers del Plec de Prescripcions 
Tècniques, on es recullen les dependències afectes al contracte. S'adjunta al present acord, annex 
inventari de les instal·lacions de l 'Ajuntament  amb les incorporacions contractuals indicades.

- Clàusula tercera del contracte formalitzat en data 1 de novembre de 2012, passant a tenir el següent 
redactat:

El preu del contracte es fixa en l'import màxim total de 29.263,32 euros més 6.145,30 euros en 
concepte d'IVA, el que fa un total de 35.408,62 euros amb la següent distribució:

1.- Manteniment dels serveis fixes i del manteniment preventiu i normatiu per import de 26.263,32 
euros + IVA.
2.- Manteniment correctiu instal·lacions d'alarmes i adequació d' instal·lacions amb un import màxim 
anual de 3.000,00 euros + IVA, que representa una baixa del 5% sobre els preus unitaris de licitació 



(mà d'obra,mitjans i materials).

SegonSegonSegonSegon.... Notificar aquest acord al departament de Comptabilitat i regularitzar els documents 
comptables, complementant els documents comptables AD10213 per import de 172,43 euros, AD7888 
per import de 373,53 euros i l'AD10205 per import de 172,43 euros.

TercerTercerTercerTercer .... Formalitzar la modificació del contracte de serveis del manteniment d'alarmes d'intrusió i 
d'incendis dels edificis municipals de l'Ajuntament de Granollers en el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ I LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ I LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ I LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ I L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL    
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LACONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LACONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LACONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA    
CALEFACCIÓCALEFACCIÓCALEFACCIÓCALEFACCIÓ ,,,,    CLIMATITZACIÓCLIMATITZACIÓCLIMATITZACIÓCLIMATITZACIÓ ,,,,    ACS I GAS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEACS I GAS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEACS I GAS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DEACS I GAS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI DE LESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI DE LESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI DE LESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI DE LES    
INSTAL·LACIONS DINSTAL·LACIONS DINSTAL·LACIONS DINSTAL·LACIONS D''''ACS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSACS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSACS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALSACS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS,,,,    REDUINT PRESTACIONS AMBREDUINT PRESTACIONS AMBREDUINT PRESTACIONS AMBREDUINT PRESTACIONS AMB    
EFECTESEFECTESEFECTESEFECTES    1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE    2014201420142014    FINS ELFINS ELFINS ELFINS EL    31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2014201420142014        FORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMB    
LLLL''''EMPRESA ATRIAN TECHNICAL SERVICESEMPRESA ATRIAN TECHNICAL SERVICESEMPRESA ATRIAN TECHNICAL SERVICESEMPRESA ATRIAN TECHNICAL SERVICES ,,,,    SASASASA

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21 de 
novembre de 2011, es va adjudicar  a l'empresa SPIE IBERICA DE MANTENIMIENTO Y 
MONTAJE,SA amb CIF A58567033, el contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de 
manteniment de la calefacció, climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament 
de Granollers, organismes autònoms i consorci del servei de prevenció de legionel·losi de les 
instal·lacions d'ACS dels equipaments municipals per un import de manteniment preventiu de 
89.123,80 euros més 16.042,28 euros en concepte d'IVA (18%) i un import màxim de manteniment 
correctiu de 135.593,22 euros més 24.406,78 euros en concepte d'IVA (18%), d'acord amb els preus 
unitaris ofertats, mitjançant procediment  obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació 
ordinària.

2.- El contracte núm.331/2011,  formalitzat amb data 19 de desembre de 2011,  es vigent des de l'1 de 
gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013 ( 24 mesos) amb possibilitat de pròrrogues de mutu 
acord i de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència , incloses les pròrrogues pugui 
excedir de 48 mesos, sempre que les seves característiques continuïn inalterables, d'acord amb la 
clàusula IX.3 del plec de clàusules administratives particulars que regulen aquest contracte .

3.- El 6 de març de 2012 la Junta de Govern Local va acceptar el canvi de denominació social de 
l'empresa SPIE IBERICA DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE, SA amb CIF A58567033 per la nova 
denominació de ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA amb el mateix CIF per a l'execució del 
contracte plurianual de serveis per a la prestació del servei de manteniment de la calefacció, 
climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i del servei de 
prevenció de legionel·losi de les instal·lacions d 'ACS dels equipaments municipals.

4.- El 9 d'abril de 2013 la Junta de Govern Local  va acordar modificar  el contracte plurianual de 
serveis per a la prestació del servei de manteniment de la calefacció, climatització, ACS i gas de les 
instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i del servei de prevenció de legionel·losi de les 
instal·lacions d'ACS dels equipaments municipals formalitzat amb l'empresa ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES, SA en el sentit de reduir l'import adjudicat per al manteniment preventiu per un total de 
2.564,75 euros, el que representà un 2,88% de reducció vers l'import adjudicat inicialment, d'acord 
amb l'informe tècnic de data 22.2.2013 que consta en l'expedient.

5.- Durant l'execució del contracte del darrer exercici s'ha plantejat fer  modificacions de les 
instal·lacions existents i s'han fet canvis de titularitat de les instal·lacions del CTUG, modificant 
l'inventari de les instal·lacions associades al contracte .



A continuació es relacionen els canvis i modificacions de l 'inventari actual i la data d'aplicació:

BAIXES (Baixes calculades sobre manteniment preventiu)
Edifici Adreça BAIXA Observacions Data
Centre 
Provisional 
TV

BAIXA Canvi titular de l'equipament
(canvi a Granollers Audiovisual)

01/01/2014

CTUG Mare de Dèu de Montserrat,36 BAIXA Canvi titular de l'equipament 
(canvi a Granollers Audiovisual)

01/01/2014

MODIFICACIONS ( Modificacions calculades sobre manteniment preventiu)
Edifici Adreça MODIF. Observacions Data
La Troca,Centre 
Popular Tradicional

Av.Prat de la Riba, 77 MODIF.INSTAL.Baixa servei prevenció legionel·losi  
per modificació instal·lació

01/01/201
4

Unitat Operativa 
Serveis-UOS

Can Many, 8 MODIF.INSTAL.Baixa servei prevenció legionel·losi  
per modificació instal·lació

01/01/201
4

6.-  L'empresa  ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA  ha presentat un escrit  de data 27 de novembre 
de 2013 amb registre d'entrada núm- 22274 de data 4 de desembre de 2013, indicant el seu interès en 
prorrogar el contracte per a 12 mesos més, es a dir de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 
2014 amb les mateixes condicions del contracte inicial .

7.- L'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA  ha presentat un escrit  de data 20 de gener de 
2014 amb registre d'entrada núm. 1008 de data 21 de gener de 2014, indicant l'acceptació a la 
proposta de modificació del contracte en el sentit de reduir el nombre d'instal.lacions, en concepte de 
manteniment preventiu,  per un import de 1.824,41 més IVA. 

8.- D'acord amb l'informe tècnic emès per l'arquitecte tècnic de Serveis Municipals, de data 31 de 
desembre de 2013 es proposa:

- modificar el contracte en el sentit de reduir les prestacions i per tant l'import adjudicat per a 
manteniment preventiu  per un total de 1.824,41 euros, el que representa un 2,047% de l'import 
adjudicat inicialment, que sumat a l'anterior modificació del 2,88% aprovada per la Junta de Govern 
Local de data 9/4/2013, fa un total de 4,927%, que  no supera el límit permès de modificació del  12,5% 
establert en la clàusula VIII.1 del plec de clàusules administratives particulars. A continuació es 
detallen les baixes i modificacions així com els imports de cada una :

BAIXES I MODIFICACIONS
2014Ens Edifici

Import IVA 21% TOTAL
AJUNTAMENT Centre Provisional TV 317,29 66,63 383,92
AJUNTAMENT CTUG 1.084,06 227,65 1.311,71
MODIFICACIONS/BAIXES LEGIONEL·LOSI
GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL

La Troca, Centre Popular 
Tradicional

211,53 44,42 255,95

AJUNTAMENT UOS 211,53 44,42 255,95
TOTAL 1.824,41 383,12 2.207,53

- prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment de la calefacció, 
climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i del servei de 
prevenció de legionel·losi de les instal·lacions d'ACS dels equipaments municipals formalitzat amb 
l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA  amb efectes des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de 
desembre de 2014 per un import màxim de 108.709,69 euros més 22.829,04 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 131.538,73 euros desglossat  en:

manteniment preventiu per un import de 40.913,08 euros més 8.591,75 euros d'IVA (21%)�

d'acord amb l'annex de l'informe tècnic que consta en aquest expedient, on es relaciona l'ens a 
facturar, la partida pressupostària i els imports corresponents a cada una.

manteniment correctiu per un import màxim de 67.796,61 euros més 14.237,29 euros d'IVA (21%), �



amb els mateixos preus unitaris ofertats i valorats i la resta de condicions.

9.- Les empreses municipals han manifestat per escrit l 'acceptació  a la pròrroga del contracte amb les 
mateixes condicions inicials i amb les modificacions abans esmentades .
 

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.
Article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa a les �

modificacions dels contractes.
Clàusula VIII.1 del plec de clàusules administratives particulars pel que fa al límit de modificació �

del contracte.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-  Modificar el contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment de la 
calefacció, climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i del 
servei de prevenció de legionel·losi de les instal·lacions d'ACS dels equipaments municipals 
formalitzat amb l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA en el sentit de reduir les prestacions 
del servei de manteniment preventiu amb efectes 1 de gener de 2014 per un import de 1.824,41 euros 
més 383,12 euros d'IVA (21%), el que representa un 2,047% de l'import adjudicar inicialment que 
sumat a l'anterior modificació del 2,88%  fa un total de 4,927%,   no superant el límit permès de 
modificació del 12,5% establert en la clàusula  VIII del plec de clàusules administratives particulars , en 
la forma que a continuació s'indica:

-"annex 5 inventari equipaments municipals " del plec de clàusules administratives particulars per al 
manteniment preventiu, passa a substituir-se per l'annex 5 adjunt a aquest acord

d'acord amb les baixes i modificacions esmentades i els imports desglossats a continuació, d'acord 
amb els fets i fonaments de dret invocats:

BAIXES I MODIFICACIONS
2014Ens Edifici

Import IVA 21% TOTAL
AJUNTAMENT Centre Provisional TV 317,29 66,63 383,92
AJUNTAMENT CTUG 1.084,06 227,65 1.311,71
MODIFICACIONS/BAIXES LEGIONEL·LOSI
GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL

La Troca, Centre Popular 
Tradicional

211,53 44,42 255,95

AJUNTAMENT UOS 211,53 44,42 255,95
TOTAL 1.824,41 383,12 2.207,53

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment 
de la calefacció, climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l 'Ajuntament de Granollers 
i del servei de prevenció de legionel·losi de les instal·lacions d 'ACS dels equipaments municipals per a 
12 mesos amb efectes des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014 formalitzat amb 
l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA amb CIF A58567033 per un import màxim de 
108.709,69 euros més 22.829,04 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 131.538,73 
euros desglossat  en:

manteniment preventiu per un import de 40.913,08 euros més 8.591,75 euros d'IVA (21%)�



d'acord amb l'annex  el primer punt d'aquest acord on es relaciona l'ens a facturar, la partida 
pressupostària i els imports corresponents a cada una.

manteniment correctiu per un import màxim de 67.796,61 euros més 14.237,29 euros d'IVA (21%), �

amb els mateixos preus unitaris ofertats i valorats i la resta de condicions .

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de l'import màxim de la pròrroga de 108.709,69 euros més 22.829,04 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 131.538,73 euros amb càrrec a l'exercici 2014 i la 
següent distribució per partides:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B

Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària DestíDestíDestíDestí ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
H430.33000.21303 Ed.equipaments culturals 2.175,55
H419.32210.21303 Edificis i cons, EMT 1.471,68
H413.32315.21303 Centre Valles 3.583,16
H416.32110.21303 Edificis escoles bressol 1.556,08
H417.32510.21303 Edificis Escola de Musica 2.271,48
H418.32140.21303 Edificis Escola Salvador Llobet 319,94
H412.32120.21303 Edif. centres públics 4.511,03
H422.34200.21303 Instal.lacions esportives 6.033,99
H422.34210.21303 Palau d'Esports 4.383,12
H441.33721.21303 Edif. GRA 479,89
H314.92040.21303 Edificis administratius mant.preventiu 8.934,98

Edificis administratius mant.correctiu 82.033,90
H200.92070.21303 Edifici Planif. i Ciutadania 511,89
H232.33730.21303 Centres cívics 2.302,20
H241.92910.21303 Edificis cooperació 575,88
H311.16001.21303 Serveis municipals 1.659,81
H460.23001.21303 Edif. serveis socials 991,81

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU   CIF:P5809506H

Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària DestíDestíDestíDestí ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
H435.33320.21303 Edif. administratiu Museu 1.663,64
H436.33330.21303 Edif. i constr. La Tela 831,80

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL CIF:B65237877

DestíDestíDestíDestí ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
Fabrica de les Arts 3.583,20

GRANOLLERS MERCAT, EPE CIF: Q0801347F

DestíDestíDestíDestí ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
Fabrica de les Arts 95,98

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO CIF:Q0801565C
DestíDestíDestíDestí ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))

Escola Montserrat Montero 1.567,72

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables AD(2014) amb càrrec a les partides 
pressupostàries indicades en el punt anterior  i la reserva de crèdit en el pressupost de les empreses 
municipals abans esmentades.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Formalitzar la modificació del contracte de  serveis per a la prestació del servei de 
manteniment de la calefacció, climatització, ACS i gas de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament 
de Granollers i del servei de prevenció de legionel·losi de les instal·lacions d'ACS dels equipaments 



municipals i la seva pròrroga en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la data 
d'aquesta notificació. 

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar a l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA, a GRANOLLERS AUDIOVISUAL, 
SL, a GRANOLLERS MERCAT,EPE, al CONSORCI MONTSERRAT MONTERO, al PATRONAT 
MUNICIPAL DEL MUSEU i al departament de comptabilitat de l'Àrea econòmica de l'Ajuntament de 
Granollers aquesta  resolució.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DEATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DEATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DEATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE    
CONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE L''''ANYANYANYANY    2013201320132013    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    DELDELDELDEL    
RECURS DRECURS DRECURS DRECURS D''''IMPLANTACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ SOSTENIBLE AMBIENTAL I ECONÒMICAIMPLANTACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ SOSTENIBLE AMBIENTAL I ECONÒMICAIMPLANTACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ SOSTENIBLE AMBIENTAL I ECONÒMICAIMPLANTACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ SOSTENIBLE AMBIENTAL I ECONÒMICA

1r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 
2012, va sol·licitar l'adhesió al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la 
Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts i la formalització 
de diverses actuacions derivades d'aquest Pla.

2n En data 11 de juliol de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona vavavava resoldre laresoldre laresoldre laresoldre la 
segona resolució parcial i últimasegona resolució parcial i últimasegona resolució parcial i últimasegona resolució parcial i última de la convocatòria d'ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013 i 
del seu règim regulador, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" i, entre altres, va 
aprovar la concessió dels ajuts econòmics relacionats al punt segon de l'esmentat acord, els quals 
s'han d'executar en el període comprès entre l'1 de gener  i el 31 de desembre de 2013.

Dins de l'àmbit de Territori i Sostenibilitat la Diputació de Barcelona va concedir, entre altres, l'ajut 
econòmic per l'actuació que es detalla a continuació:

PROGRAMA 
DE 

CONCERTACI
Ó

RECURS ACTUACIÓ 

IMPORT 
AJUT CODI 

XGL 
 SERVEI 

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Implantanció de 
mesures de gestió 

sostenible ambiental i 
econòmica

Telelectura en comptadors 
elèctrics de l'enllumenat públic 
i dels comptadors elèctrics de 

Roca Umbert i dels 
comptadors d'aigua de varis 

equipaments municipals 

                                    
8.000,00

                  
13/Y/9477

9

MANTENIM
ENT DE 
CIUTAT

L'Ajuntament de Granollers va acceptar l'esmentada subvenció mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de data 10 de setembre de 2013,

3r De conformitat amb l'article 27 del règim regulador de la convocatòria pública del Catàleg de 
serveis 2013, que estableix que actuacions objecte de suport econòmic s'han d'executar en el període 
comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013, i cal justificar-les com a termini màxim fins el 
31313131    de març dede març dede març dede març de     2014201420142014, mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de les despeses .

4t Que de l'actuació Telelectura en comptadors elèctrics de lTelelectura en comptadors elèctrics de lTelelectura en comptadors elèctrics de lTelelectura en comptadors elèctrics de l''''enllumenat públic i dels comptadorsenllumenat públic i dels comptadorsenllumenat públic i dels comptadorsenllumenat públic i dels comptadors    
elèctrics de Roca Umbert i dels comptadors delèctrics de Roca Umbert i dels comptadors delèctrics de Roca Umbert i dels comptadors delèctrics de Roca Umbert i dels comptadors d''''aigua de varis equipaments municipalsaigua de varis equipaments municipalsaigua de varis equipaments municipalsaigua de varis equipaments municipals,,,,        objecte de 
suport econòmic en el marc del Catàleg de serveis 2013, Codi XGL 13/Y/94779, l'Ajuntament de 
Granollers:
- Ha reconegut les obligacions relacionades en la Justificació de despeses (C401), que han estat 

destinades íntegrament a les actuacions referides, la qual s’ha realitzat d'acord amb el Règim 
regulador del Catàleg de l'any 2013 i amb els termes de l’acte de concessió i ha tingut un cost 



total d'execució de                         35353535....952952952952,,,,79797979    €€€€                    ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs)))), dels quals s'ha imputat un total de 35.952,79 
euros.

- Aquestes despeses de l’actuació subvencionada s’han realitzat abans del 31 de desembre de 
2013 i per tant dins del període d’execució establert.

- Els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA deduïble .
- Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació per al finançament de l'actuació 

esmentada, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", no supera el cost total de 
l'actuació

- L'esmentada relació de despeses (C401) per un cost total imputat de 35.952,79 € implica una 
justificació total de l’ajut rebut.

Cal justificar davant de la Diputació de Barcelona la relació de despeses d’acord amb el formulari 
normalitzat el formulari principal C401.Justificació de despeses Catàleg 2013, modalitat "execució 
individual"

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

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament.  Publicat al BOPB de 
data 28 de març de 2013.

De conformitat amb el punt  5.) de l'acord del Ple celebrat en sessió extraordinària de 5 de juliol de 
2011, es delega a la Junta de Govern Local com a òrgan competent per sol·licitar i acceptar les 
subvencions atorgades per organismes públics.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins la 
convocatòria 'ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013 en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", per l'actuació de l'àmbit de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la presentació del 
model normalitzat de Justificació de les despeses (C401), d'acord amb el detall següent:

CodiCodiCodiCodi    
XBMQXBMQXBMQXBMQ

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
de lde lde lde l ''''ajutajutajutajut

Import  totalImport  totalImport  totalImport  total
imputatimputatimputatimputat

13/Y/94779
- Telelectura en comptadors elèctrics de lTelelectura en comptadors elèctrics de lTelelectura en comptadors elèctrics de lTelelectura en comptadors elèctrics de l ''''enllumenatenllumenatenllumenatenllumenat     
públic i dels comptadors elèctrics de Roca Umbert ipúblic i dels comptadors elèctrics de Roca Umbert ipúblic i dels comptadors elèctrics de Roca Umbert ipúblic i dels comptadors elèctrics de Roca Umbert i     
dels comptadors ddels comptadors ddels comptadors ddels comptadors d ''''aigua de varis equipamentsaigua de varis equipamentsaigua de varis equipamentsaigua de varis equipaments     
municipalsmunicipalsmunicipalsmunicipals ,,,,

8.000 € 35.952,79 €

SegonSegonSegonSegon:::: Trametre a la Diputació de Barcelona aquest acord i la documentació justificativa de la 
subvenció, mitjançant la presentació del formulari principal C401.Justificació de despesa del Catàleg 
2013.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord al servei de Comptabilitat municipal .
 
QuartQuartQuartQuart::::  Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la 
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDORDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDORDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDORDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DEL REGIDOR    
DELEGAT RELATIVA A APROVAR EL PROJECTE DDELEGAT RELATIVA A APROVAR EL PROJECTE DDELEGAT RELATIVA A APROVAR EL PROJECTE DDELEGAT RELATIVA A APROVAR EL PROJECTE D''''URBANITZACIÓ DE PLATAFORMA ÚNICA AURBANITZACIÓ DE PLATAFORMA ÚNICA AURBANITZACIÓ DE PLATAFORMA ÚNICA AURBANITZACIÓ DE PLATAFORMA ÚNICA A    



LA TRAVESSIA FRANCISCO PIZARROLA TRAVESSIA FRANCISCO PIZARROLA TRAVESSIA FRANCISCO PIZARROLA TRAVESSIA FRANCISCO PIZARRO

Per resolució de regidor delegat d'Obres i Projectes de data  de febrer de 2014 es va aprovar el    
Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''urbanització de plataforma única a la travessia Francisco Pizarrourbanització de plataforma única a la travessia Francisco Pizarrourbanització de plataforma única a la travessia Francisco Pizarrourbanització de plataforma única a la travessia Francisco Pizarro,,,, que es transcriu 
literalment:

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

Expedient 03/14 relatiu a aprovar el Projecte d'urbanització de plataforma única a la travessia 
Francisco Pizarro,

FetsFetsFetsFets    ::::

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte d'urbanització de 
plataforma única a la travessia Francisco Pizarro (obra núm. 03/14 [586-UR-13]), d'aquesta ciutat, així 
com l'estudi de bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 19.895,99 euros més la quantitat de 
4.178,16 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 24.074,15 euros.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que estableix 
l'article 234 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya  (LCAT 1987/1220).

De conformitat amb allò que disposa l'article 37.6, en relació a l'article 34 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per a les obres de 
conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els edificis 
dels ens locals, és suficient que l'òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a què es 
refereixen els articles 34 i 35 del mateix reglament.

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.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, per delegació de 
l'Alcaldia efectuada per la resolució núm. 672 d'11 de juny de 2011,

ResolcResolcResolcResolc ::::

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar el    Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''urbanització de plataforma única a la travessia Francisco Pizarrourbanització de plataforma única a la travessia Francisco Pizarrourbanització de plataforma única a la travessia Francisco Pizarrourbanització de plataforma única a la travessia Francisco Pizarro     
(obra 03/14 [586-UR-13]), d'aquesta ciutat, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un 
pressupost de 19.895,99 euros més la quantitat de 4.178,16 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa 
un total de 24.074,15 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, d'acord 
amb els antecedents exposats i fonaments de drets invocats."

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:::: Restar assabentada de la resolució de regidor delegat d'Obres i Projectes de data 14 de 
febrer de 2014 relatiu a aprovar el    Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''urbanització de plataforma única a la travessiaurbanització de plataforma única a la travessiaurbanització de plataforma única a la travessiaurbanització de plataforma única a la travessia    
Francisco PizarroFrancisco PizarroFrancisco PizarroFrancisco Pizarro     (obra 03/14 [586-UR-13]), així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un 
pressupost de 19.895,99 euros més la quantitat de 4.178,16 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa 
un total de 24.074,15 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, d'acord 
amb els antecedents exposats. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER AL CONTRACTE DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE DEPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE
SERVEIS DE NETEJA I CONDICIONAMENT DELS PARCS I ESPAIS PERIURBANS I ESPAISSERVEIS DE NETEJA I CONDICIONAMENT DELS PARCS I ESPAIS PERIURBANS I ESPAISSERVEIS DE NETEJA I CONDICIONAMENT DELS PARCS I ESPAIS PERIURBANS I ESPAISSERVEIS DE NETEJA I CONDICIONAMENT DELS PARCS I ESPAIS PERIURBANS I ESPAIS    
NATURALS DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSNATURALS DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSNATURALS DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSNATURALS DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT    
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    



PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT ....

L'Ajuntament de Granollers té competència en matèria de medi ambient urbà, en particular, els parcs i 
jardins públics a l'empar de l'article 25.2  b/ de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local .

Fora de l'àmbit urbà hi ha diferents espais verds situats als polígons industrials Congost, Coll de la 
Manya i Font del Ràdium, horts municipals, i espais naturals i camins de la Serra de Ponent que 
necessiten que es faci el seu manteniment i condicionament.

L’objecte del contracte ha de ser la prestació del servei de neteja i recollida de residus banals i restes 
vegetals, així com els treballs de condicionament dels parcs i espais periurbans i espais naturals del 
municipi de Granollers. El període per la realització previst és de maig de 2014 a 31 d'octubre de 
2015.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 54.375,96 € més 5.437,60 euros en 
concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 59.813,56 euros, amb aplicació als codis pressupostaris  
segons el detall següent:

2014 2015 total codi
H 353.17110.21000 19.624,00 € 19.624,00 € 39.248,00€ 
H 352.17220.21000 8.298,98 € 8.298,98 € 16.565,96€
H 353.17110.22699 1.999,8 € 1.999,8 € 3.999,60€

total anualitat 29.906,78 € 29.906,78 €

El servei de planificació Econòmica i Control Pressupostari han emès informe d'aprovació de despesa 
plurianual.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, de conformitat amb el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, 3/2011, de 14 de 
novembre, és el contracte de serveis procediment negociat sense publicitat, per la qual cosa s'han 
redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant aquest procediment i tramitació ordinària .

Es designa com a responsable del contracte la senyor Quim Comas i Estany, cap del Servei de Medi 
Ambient i Espais Verds  de l'Ajuntament de Granollers.

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

- Article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la consideració d'aquest contracte com a 
contracte de serveis

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

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

- 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 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant 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. Autoritzar la despesa de la contractació de prestació del servei de    neteja i condicionament 
dels parcs i espais periurbans i espais naturals del municipi de Granollers, per al període del 1 de 
maig de 2014 fins al 31 d'octubre de 2015, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, amb una durada de 18 mesos, per un import màxim  de 54.375,96 € més 5.437,60 



euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 59.813,56 euros, amb càrrec als codis d'aplicació 
pressupostari amb el detall següent i  de conformitat amb els fets i fonaments invocats .

2014 2015 total codi
H 353.17110.21000 19.624,00 € 19.624,00 € 39.248,00€ 
H 352.17220.21000 8.298,98 € 8.298,98 € 16.565,96€
H 353.17110.22699 1.999,8 € 1.999,8 € 3.999,60€

total anualitat 29.906,78 € 29.906,78 €

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat del contracte de prestació del servei de    neteja i condicionament 
dels parcs i espais periurbans i espais naturals del municipi de Granollers que s'executarà en els 
exercicis 2014 i 2015 d'acord amb la distribució següent :

2014201420142014    
(01/05 a 31/12)

2015201520152015
(01/01 a 31/10)

TOTALTOTALTOTALTOTAL

ImportImportImportImport 27.187,98 € 27.187,98 € 54.375,96 €
IVAIVAIVAIVA    10101010%%%%  2.718,80 €  2.718,80 €   5.437,60 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL 29.906,78€ 29.906,78€ 59.813,56 €

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Designar responsable del contracte al senyor Quim Comas i Estany, cap del Servei de Medi 
Ambient i Espais Verds, d'acord amb l'article 52 del text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Notificar als tècnics responsables per tal d 'iniciar les negociacions.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars a les empreses facilitades pel  Servei de Medi Ambient i Espais Verds, com a mínim a tres. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

10101010).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL MANIFEST DEL DIAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL MANIFEST DEL DIAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL MANIFEST DEL DIAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL MANIFEST DEL DIA    8888    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2014201420142014,,,,    AMBAMBAMBAMB    
MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONESMOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONESMOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONESMOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

A partir de 1908, les socialistes nord-americanes van celebrar el Dia de la Dona, el darrer diumenge 
de febrer, per reivindicar el dret de vot. El 1910, en el marc de la II Conferència Internacional de Dones 
Socialistes, Clara Zetkin llençava la proposta d'establir el Dia Internacional de la Dona, amb l'objectiu 
principal de promoure el sufragi universal femení , la pau i la llibertat.

Seguint aquesta iniciativa, l'any següent, més d'un milió de dones europees i nord-americanes sortiren 
al carrer. Les primeres ho van celebrar el 19 de març i les segones ho van continuar fent el darrer 
diumenge de febrer.



Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau es convertí en el leitmotiv de les celebracions del 
Dia Internacional de la Dona. I el 8 de març (segons el nostre calendari) de 1917 les dones russes, 
que feia anys que també ho celebraven, van sortir al carrer en demanda d'aliments i pel retorn dels 
combatents. Aquest va ser l'inici del moviment que acabaria amb la dimissió del tsar i la proclamació 
de la República. A partir d'aquest moment, el Dia Internacional de la Dona quedà fixat en la data del 8 
de març.

La reivindicació de millors condicions de treball i de vida, i de drets polítics i manifestacions en favor 
de la pau, són alguns dels temes que es troben en l'origen de la celebració del dia 8 de març com a 
Dia Internacional de la Dona.

Amb el ressorgiment del feminisme, a finals dels anys seixanta i setanta, tornà a implantar-se la 
celebració d'aquesta data, que van acabar de corroborar les Nacions Unides, el 1977, en declarar el 8 
de març com a Dia Internacional de la Dona.

En aquest sentit, cada any les institucions públiques de Catalunya redacten el manifest del Dia 
Internacional de les Dones per continuar treballant per una societat més igualitària entre dones i 
homes.  L'Ajuntament de Granollers se suma una vegada més als actes per la commemoració 
d'aquesta diada i, com cada any aprofita aquesta data per programar actes, adreçats a tota la 
ciutadania, amb l'objectiu de fer visible i reivindicar el paper de les dones a la societat .

En data 24 de febrer de 2014 l'Ajuntament de Granollers rep el manifest redactat per la Federació de 
Municipis de Catalunya i l 'Associació Catalana de Municipis, conjuntament amb les quatre Diputacions 
Provincials de Catalunya, a partir del qual l'Ajuntament de Granollers, conjuntament amb la Taula 
d'Igualtat d'Oportunitats, ha acabat de redefinir-lo, atesos la realitat local del municipi i a l 'objecte de la 
campanya, que el Centre d'Informació i Recursos per a Dones ha adreçat a la igualtat de gènere.

L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement a l'aprovació de l'esmentat manifest, que es 
llegirà el mateix dia 8 de març de 2014 a les 18 hores a la plaça de la Porxada, on tindrà lloc l'acte 
commemoratiu central d'aquesta diada. 

Per tot l'exposat, 

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

ÚnicÚnicÚnicÚnic.-.-.-.- Aprovar el manifest del Dia Internacional de les Dones, redefinit per l'Ajuntament de Granollers 
conjuntament amb la Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers, a partir del manifest redactat per la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, conjuntament amb les 
quatre Diputacions Provincials de Catalunya, i que es llegirà el dissabte 8 de març de 2014 a les 18 
hores a la plaça de la Porxada, on tindrà lloc l'acte commemoratiu central d'aquesta diada, el text 
íntegre del qual és el següent:

"Manifest institucionalManifest institucionalManifest institucionalManifest institucional ::::    Dia Internacional de les DonesDia Internacional de les DonesDia Internacional de les DonesDia Internacional de les Dones     8888    de març dede març dede març dede març de     2014201420142014

Un any més, el dia 8 de març les dones de tot el món sortim al carrer per celebrar el Dia 
Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza la lluita històrica per 
la igualtat de gènere. 

Perquè malauradament, a  les nostres societats encara s’hi arrelen estructures i situacions que 
dificulten el ple desenvolupament de les dones: la desigualtat salarial, la menor presència en 
espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de coresponsabilitat en les tasques de 
cura i de la llar, o la violència masclista, són evidències que hem de seguir treballant i sumant 
esforços per fer efectiva la igualtat de gènere.

Això ens obliga a pensar en la implicació de tota la societat –homes i dones- per tal de fer-nos 
partícips i protagonistes del trencament d’estereotips que ha de dur a un canvi d'actitud de la 
societat, el canvi de mentalitat col·lectiu imprescindible per avançar plegats en aquest gran 
repte col·lectiu. 



També és moment de recordar les grans fites en la consecució dels drets civils , polítics i socials 
de les dones, moments clau com l’adquisició del dret al vot - important avenç del qual s’han 
complert 80 anys -, el dret a l’accés a l’educació superior, el dret a la lliure disposició dels propis 
béns, l’aprovació d’instruments legals més recents, com la Ley Orgánica para la Igualdad 
efectiva entre Mujeres y Hombres, la Ley Integral contra la Violencia de Género, o la Llei 
catalana del Dret de les Dones a eradicar la Violència Masclista . 

Però al costat d'aquestes fites ara també cal alçar la veu i denunciar com, altres marcs legals 
referents al nostre país, queden afectats per tot tipus de reformes que desgraciadament no es 
situen en la lògica d'ampliar els drets de les dones ni d'assolir la igualtat efectiva amb els 
homes. Com ara la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que 
amenaça clarament la funció que han desenvolupat els ajuntaments democràtics alhora de 
donar respostes a les necessitats de la ciutadania des de la proximitat. Aquest és el cas de les 
polítiques i serveis municipals adreçats a la promoció de les dones o bé a l'atenció de les 
víctimes de violència masclista, la continuïtat dels quals queda compromesa i qüestionada. I el 
cas més actual i flagrant, sens dubte és la Reforma del Govern de l'Estat pel que fa a la Llei de 
Salut sexual i reproductiva vigent des del 2010, que suposa un atac directe a la llibertat de les 
dones i al  dret a decidir sobre el  seu propi cos. 

Per tot plegat, hem de recordar que garantir la igualtat d’oportunitats per totes les dones, és 
avançar cap a una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el desenvolupament 
humà, és promoure un nou model social situant les persones en el centre de les estratègies i les 
actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats del compromís global de les administracions  
locals sempre al costat de les dones i de les organitzacions que defensen i reivindiquen els 
seus drets.

Per això avui, també, la Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers se suma a totes aquestes 
reivindicacions, i denuncia els actuals canvis legals que tracten a les dones com a ciutadanes 
de segona, i que les afecta en tots els àmbits de la vida: personal, social, familiar i laboral. 
L'actual crisi econòmica ha estat utilitzada per retallar molts dels nostres drets com a persones, 
i el benestar de la majoria s'ha vist minvat de tal manera que serà molt difícil de recuperar. I en 
aquesta situació, les dones encara ho tenim pitjor, perquè quan pensàvem que estàvem assolint 
quotes d'igualtat amb els homes, la realitat és que les dades ens mostren que aquesta igualtat 
entre homes i dones és cada vegada més distant. Per això, volem reivindicar un cop més, la 
nostra condició de ciutadanes de ple dret.

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d'assolir amb la col·laboració i la complicitat 
de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes de la nostra ciutat, perquè 
només així podrem fer-ho realitat." 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DE LA    13131313ENA EDICIÓENA EDICIÓENA EDICIÓENA EDICIÓ    
DE LA BECA MARIA GAJA PER A PROJECTES DIDÀCTICS EN VALORS CÍVICSDE LA BECA MARIA GAJA PER A PROJECTES DIDÀCTICS EN VALORS CÍVICSDE LA BECA MARIA GAJA PER A PROJECTES DIDÀCTICS EN VALORS CÍVICSDE LA BECA MARIA GAJA PER A PROJECTES DIDÀCTICS EN VALORS CÍVICS

L'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 5 d'octubre de 1988 va acordar la constitució i el 
reglament de funcionament del Consell Escolar Municipal de Granollers com a òrgan de representació 
de la comunitat educativa del municipi i d'acord amb la la Llei 25/1985 de 10 de desembre vigent en 
aquell moment i que regulava la creació d'aquests òrgans de participació.

El Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el 31 de juliol de 2012 va aprovar la modificació dels 
estatuts del Consell Escolar Municipal amb l'objectiu d'adaptar-los als nous marcs normatius, 
especialment a la nova Llei d'Educació de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya el 10 de 
juliol de 2009 i amb l'objectiu de  potenciar l'espai de participació i de debat sobre tots aquells temes 
que poguessin preocupar la comunitat educativa i la societat en general .



Dins les funcions que té encomanades el Consell Escolar Municipal de Granollers descrites en el 
capítol III dels seus Estatuts, a l'apartat g.2 s'estableix: “Fer propostes que fomentin i propiciïn el 
sorgiment d'activitats per a millorar la qualitat educativa de la ciutat i afavorir l'assoliment de les fites 
del Projecte Educatiu de Granollers”.

En el desenvolupament d'aquestes funcions i amb l'objectiu d'impulsar projectes que poguessin incidir 
en la transmissió de valors cívics i democràtics com la solidaritat, la convivència, la justícia i el 
respecte a la diversitat en qualsevol àmbit de la ciutadania, el Consell Escolar Municipal ha impulsat 
des de l'any 1999 la convocatòria d'una beca en reconeixement a la tasca d'una antiga mestra 
granollerina, la senyora Maria Gaja, pel seu compromís en la transmissió d'aquests valors. La Beca 
Maria Gaja ha estat convocada fins el moment en 12 edicions i des de l'any 2012 es va acordar que la 
seva periodicitat seria biennal.

En el plenari del Consell Escolar Municipal celebrat en data 15 de maig de 2013, es va constituir la 
comissió de treball per preparar les noves bases i el calendari per a la convocatòria de la tretzena 
edició de la Beca. Cal dir que a l'esmentat grup de treball es va incorporar l'equip tècnic de Can Jonch, 
Centre de Cultura per la Pau amb l'objectiu que participessin en el procés de definició d'objectius i de 
criteris des de la seva perspectiva i experiència de treball en els projectes vinculats al civisme i als 
valors democràtics i de solidaritat. Després de revisar els anteriors redactats i de valorar els aspectes 
de millora que afavorissin una major participació, el grup de treball ha presentat la redacció de les 
bases per la nova convocatòria així com la proposta de calendari per a la presentació de les propostes 
i el termini de valoració i lliurament del premi. La proposta ha estat compartida amb la resta de 
membres del plenari del Consell sense que s'hagin introduït propostes de millora.

Tenint en compte que en el pressupost municipal d'enguany s'ha previst la dotació econòmica 
corresponent de 3.000,00 € segons figura a la partida pressupostària amb referència    
HHHH410410410410....32002320023200232002....48900489004890048900.

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. Aprovar les bases per a la convocatòria de la 13a edició de la Beca Maria Gaja el text literal 
de les quals es transcriu seguidament: 

" 1111....    INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ ::::    L'any 1999 el plenari del Consell Escolar Municipal va aprovar la convocatòria d'una 
iniciativa que pretenia fomentar el desenvolupament de projectes que poguessin incidir en la transmissió de 
valors cívics i democràtics com la solidaritat, la convivència, la justícia i el respecte a la diversitat en 
qualsevol àmbit de la ciutadania. Tanmateix la convocatòria d'aquest premi es va voler relacionar amb la 
tasca docent  d'una antiga mestra granollerina com a reconeixement al seu compromís amb la transmissió 
d'aquests valors al llarg de la seva trajectòria. Aquests són els fonaments que van inspirar el naixement de 
la Beca Maria Gaja.

2222....    OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIAOBJECTE DE LA CONVOCATÒRIAOBJECTE DE LA CONVOCATÒRIAOBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA::::    La beca Maria Gaja és convocada i atorgada pel Consell Escolar 
Municipal de Granollers i l'Ajuntament de Granollers amb una periodicitat biennal . La beca pretén incentivar i 
promoure el desenvolupament o la millora d'un projecte amb voluntat innovadora, que promogui valors cívics 
i democràtics dins el marc del coneixement i el respecte de l 'entorn i que contribueixi al desenvolupament de 
Granollers com a ciutat educadora. La dotació econòmica de la beca s'estableix en 3333....000000000000    €€€€ i s'atorgarà a un 
únic projecte.

3333....    ÀMBIT TERRITORIAL I CONDICIONS DELS CANDIDATSÀMBIT TERRITORIAL I CONDICIONS DELS CANDIDATSÀMBIT TERRITORIAL I CONDICIONS DELS CANDIDATSÀMBIT TERRITORIAL I CONDICIONS DELS CANDIDATS ::::    L'àmbit d'actuació del projecte que contempli 
la beca s'haurà de circumscriure al territori de la ciutat de Granollers i el seu promotor podrà ser qualsevol 
persona física o jurídica que vulgui aplicar de nou o implementar millores en el projecte educatiu objecte de 
la convocatòria en una  entitat, associació o centre educatiu de la ciutat de Granollers que també haurà de 
manifestar la seva voluntat i el seu compromís en els objectius de la proposta . 

4444....    REQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER A LA PRESENTACIÓREQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER A LA PRESENTACIÓREQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER A LA PRESENTACIÓREQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ    ::::    El projecte l'haurà de presentar  la mateixa 
persona que s'encarregarà de portar-lo a terme. En cas que el promotor sigui una persona jurídica, caldrà 
que a la documentació es determini la persona responsable que l'executarà. La sol·licitud per a la 
participació en la convocatòria de la beca s 'haurà de presentar a la Secretaria del Consell Escolar Municipal, 
al Servei d'Educació de l'Ajuntament de  Granollers (c/ de Santa Elisabet núm. 16) o a l'Oficina d'Atenció al 
Ciutadà (c/de Sant Josep núm. 7) i s'estableix com a data màxima per a la sol·licitud el 6 d'octubre de 2014. 



La documentació a presentar serà la següent :

a) Instància indicant la voluntat de participar a la 13a edició de la convocatòria de la Beca Maria Gaja així 
com el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.
b) En cas que el promotor sigui una persona jurídica, còpia del NIF de l'entitat o institució a la qual 
representa.
c) Document .que avali el compromís de l'entitat associada amb els objectius del projecte que es presenta a 
la convocatòria (acord de la junta directiva, document de l'equip directiu , acord del consell escolar, etc.)
d) Dues còpies del projecte, una en suport paper i una altra en format digital (arxiu PDF), que haurà de 
seguir el guió següent:

Característiques del marc conceptual on es desenvolupa�

Objectius�

Proposta metodològica�

Públic a qui s'adreça el projecte i grau de participació en el seu desenvolupament�

Calendari de realització i data de finalització�

Recursos humans i materials que s'hi destinen�

5555.    VALORACIÓ DELS PROJECTESVALORACIÓ DELS PROJECTESVALORACIÓ DELS PROJECTESVALORACIÓ DELS PROJECTES::::    Els projectes presentats els valorarà un jurat creat amb aquesta 
finalitat,  presidit per la mestra Maria Gaja i integrat pel president del Consell Escolar Municipal o persona en 
qui delegui i per persones vinculades al món educatiu i cultural proposades pel Consell Escolar Municipal, 
fins a un màxim de set. El jurat tindrà en compte, a l'hora d'avaluar el projecte, els aspectes següents: 

L'interès pedagògic i social del projecte i la metodologia�

L'aprofundiment en el coneixement de la ciutat .�

La utilitat del projecte en el foment de l'educació en valors cívics com la solidaritat, la convivència, la �

justícia i el respecte a la diversitat . 
La vinculació amb els principis inspiradors del moviments de ciutats educadores .�

La potencialitat del projecte per a ser transferit a d 'altres àmbits o realitats.�

Si a judici del jurat cap dels treballs presentats no compleix els requisits suficients l'organització el podrà 
deixar desert.

6666....    EXECUCIÓ I SEGUIMENTEXECUCIÓ I SEGUIMENTEXECUCIÓ I SEGUIMENTEXECUCIÓ I SEGUIMENT::::    L'execució del projecte premiat haurà de materialitzar-se al llarg de l'any 
2015. El seguiment del desenvolupament del projecte el farà  l'assessor/ora proposat del participant. Si 
l'assessorament té un cost econòmic podrà subvencionar-se amb l'import de la beca. El guanyador de la 
beca haurà de presentar una memòria del desenvolupament en finalitzar el termini establert en el guió del 
projecte. Haurà de comptar  també amb el vist-i-plau de la persona que hagi realitzat el seguiment .

7777....    DIFUSIÓ DE LDIFUSIÓ DE LDIFUSIÓ DE LDIFUSIÓ DE L''''EXPERIÈNCIAEXPERIÈNCIAEXPERIÈNCIAEXPERIÈNCIA ::::    El Consell Escolar Municipal i l'Ajuntament de Granollers vetllaran per la 
màxima difusió del treball guanyador i es reserven el dret de la seva edició en format digital o qualsevol altre 
suport.

8888....    LLIURAMENTLLIURAMENTLLIURAMENTLLIURAMENT ::::    La concessió de la beca es farà el novembre de 2014. El veredicte del jurat serà 
inapel·lable. Els originals que no hagin resultat guanyadors es podran recollir al cap d’un mes del veredicte. 
La presentació de propostes implica l'acceptació d'aquestes bases i del que el jurat determini en tot allò que 
no s'hagi previst.”.

SEGON. Aprovar la dotació econòmica prevista a la partida pressupostària H410.32002.48900  per a 
l'atorgament de la 13a. Edició de la Beca Maria Gaja fixada en 3333....000000000000    €€€€    ((((TRES MIL EUROSTRES MIL EUROSTRES MIL EUROSTRES MIL EUROS)))) i que es 
lliurarà a un únic treball dels que es presentin a aquesta convocatòria d'acord amb les seves bases i a 
la deliberació del jurat que es constitueixi per a la seva valoració que serà inapel·lable .

APROVAT PER UNANIMITAT

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DEL    
SERVEI DSERVEI DSERVEI DSERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALSEDUCACIÓ PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALSEDUCACIÓ PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALSEDUCACIÓ PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS    
PER A PROJECTES EDUCATIUSPER A PROJECTES EDUCATIUSPER A PROJECTES EDUCATIUSPER A PROJECTES EDUCATIUS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

L'Ajuntament en Ple el dia 26 d'abril de 2006,  va aprovar definitivament l'Ordenança General per a la 
concessió de subvencions. 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 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 que han de regular la concessió de 
subvencions municipals per a projectes educatius, per a l'any 2014, com a complementació de 
l'Ordenança General aprovada.

Atesa l'existència de crèdit suficient a la partida que correspon del pressupost 2014  per atendre les 
despeses que es deriven d'aquestes actuacions, segons s'acredita en la documentació que s'inclou a 
l'expedient.

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.
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 particulars i específiques del Servei d'Educació per a la sol·licitud i 
concessió de subvencions municipals per a projectes educatius, per a l'any 2014, que complementen 
l'Ordenança general que regula  la sol·licitud i la concessió de subvencions , d'acord amb el següent;

BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI DBASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI DBASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI DBASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ DE LEDUCACIÓ DE LEDUCACIÓ DE LEDUCACIÓ DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS PER A LA CONCESSIÓGRANOLLERS PER A LA CONCESSIÓGRANOLLERS PER A LA CONCESSIÓGRANOLLERS PER A LA CONCESSIÓ     DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DELDE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DELDE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DELDE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DEL     2014201420142014

ArticleArticleArticleArticle     1111....    
L'objecte d'aquest document és complementar l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 28 de febrer de 2006 publicada en el 
BOPB núm. 130 del dia 1 de juny i parcialment modificada per acord de plenari de  26 d'octubre de 2010.
Els projectes presentats a la convocatòria hauran de tenir com a objectius el suport i complement de 
l'activitat educativa en els centres educatius i la promoció de la formació entre la ciutadania .

ArticleArticleArticleArticle     2222....    FinalitatFinalitatFinalitatFinalitat     
La finalitat de la subvenció és dinamitzar l 'activitat educativa i la promoció de la formació , així com afavorir la 
cooperació entre entitats i el sector públic .

ArticleArticleArticleArticle     3333....    ImportImportImportImport
L'import de la subvenció podrà arribar el  100% del cost de l'actuació sol·licitada.

ArticleArticleArticleArticle     4444.... BeneficiarisBeneficiarisBeneficiarisBeneficiaris
Es podran acollir a aquesta convocatòria els centres educatius de la ciutat de Granollers, així com totes les 
entitats i associacions educatives de la ciutat, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

ArticleArticleArticleArticle     5555....    RequisitsRequisitsRequisitsRequisits
Les entitats i associacions educatives que es vulguin acollir a la convocatòria hauran d'estar inscrites al 
Registre Municipal d'Entitats i Associacions de Granollers, amb les dades actualitzades.
Tota la informació necessària per a la modificació de les dades de les entitats en el Registre Municipal, es 
troba disponible a la pàgina web de l 'Ajuntament:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=1
091&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenuPN
=21

Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial com a través de la Oficina Virtual d 'Atenció al Ciutadà.

A més de les obligacions assenyalades a l'art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, els beneficiaris han de complir les següents : 
- Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social.
- Autoritzar a l'Ajuntament a fer difusió de l'activitat subvencionada. 
- Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions han d’estar inscrites en el 
corresponent registre oficial.
- No es podran atorgar noves subvencions si no estan justificades les atorgades amb anterioritat, un cop ha 
transcorregut el termini establert per fer-ho.



ArticleArticleArticleArticle     6666....    Despeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionables
El Servei d'Educació per a l'any 2014 estableix 3 àmbits  de subvenció on han d'estar emmarcades els  
projectes que podran ser subvencionats :

6.16.16.16.1.... La formació i la participació, de tota la comunitat educativa en valors que primin la sostenibilitat medi 
ambiental i l'estalvi energètic.

- Projectes que promoguin el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient .
- Projectes que promoguin la reducció i /o el reciclatge de residus.
- Projectes que impliquin a l'alumnat i professorat en l'estalvi energètic.
- Projectes que impliquin a les famílies en el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient .

6.26.26.26.2.L'accés a la participació en activitats educatives extraescolars de tot l 'alumnat.
- Projectes  que fomentin l'organització de les activitats amb voluntariat .
- Projectes que facilitin l'accés a les activitats de tot l 'alumnat, promovent activitats de baix cost .
- Projectes  que es realitzin conjuntament entre vàries entitats .

6.36.36.36.3.... El foment de la participació de les famílies en les activitats del centre educatiu i la ciutat. I de la 
ciutadania en activitats formatives.

- Projectes que fomentin l'organització i/o participació d'activitats de formació per a les famílies.
- Projectes que fomentin la convivència i la integració de totes les famílies de l 'escola.
- Projectes de formació organitzats per vàries entitats i /o associacions.
- Projectes que fomentin la xarxa entre les associacions de famílies .
- Projectes  que fomentin la formació fora dels entorns reglats .

Cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes. Quantitat que no podrà ser superada encara que 
siguin projectes d'àmbits diferents.
La sol·licitud d'aquestes subvencions i la seva eventual concessió és compatible amb la sol·licitud a altres 
institucions o administracions per el desenvolupament de la mateixa activitat subvencionada .

ArticleArticleArticleArticle     7777....    Terminis per presentar la sol·licitudTerminis per presentar la sol·licitudTerminis per presentar la sol·licitudTerminis per presentar la sol·licitud
El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de subvencions assenyalades en aquestes bases es 
fixa el dilluns 31 de març de 2014.

ArticleArticleArticleArticle     8888....    Documentació a presentarDocumentació a presentarDocumentació a presentarDocumentació a presentar
8888....1111.... Les entitats educatives que es vulguin acollir a la subvenció objecte d'aquesta normativa, hauran de 
presentar la documentació assenyalada en l'article 12 de l'Ordenança  General i també les 2 fitxes/resum 
que es lliuraran des del Servei d'Educació. 
8888....2222.... El model de fitxa s'adjunta com annex al present document. Les dues fitxes s'hauran de presentar 
conjuntament en el moment de presentar la sol·licitud d 'ajut.
8888....3333....    És imprescindible que les fitxes estiguin degudament complementades. Cal que en el pressupost del 
projecte s'especifiquin bé els conceptes d 'ingressos i depeses.

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.  

ArticleArticleArticleArticle     9999....  Lloc de presentació de la sol·licitudLloc de presentació de la sol·licitudLloc de presentació de la sol·licitudLloc de presentació de la sol·licitud
La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació, s'haurà de presentar en l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà (OAC), del carrer Sant Josep, número 7.
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous 8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 14:00 hores.

ArticleArticleArticleArticle     10101010....    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, a la 
premsa local i al web de l'Ajuntament de Granollers. 

ArticleArticleArticleArticle     11111111. Dotació pressupostàriaDotació pressupostàriaDotació pressupostàriaDotació pressupostària
La dotació és de 15.600€, que estan previstos a la partida H411.32420.48900 Altres transferències i ajuts 
escolars, del pressupost de l'ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

ArticleArticleArticleArticle     12121212....    Òrgan instructorÒrgan instructorÒrgan instructorÒrgan instructor
L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria de subvencions és la regidoria d 'Educació.

ArticleArticleArticleArticle     13131313....    Comissió avaluadoraComissió avaluadoraComissió avaluadoraComissió avaluadora
Les sol·licituds presentades seran examinades i avaluades per un òrgan col·legiat que estarà format com a 
mínim per:

- Regidor delegat (president).



- Cap del servei d'educació o persona en qui delegui .
- Un tècnic del servei d'educació.

ArticleArticleArticleArticle     14141414....    Criteris dCriteris dCriteris dCriteris d ''''adjudicacióadjudicacióadjudicacióadjudicació
A més de l'ordre de prioritats establert en l'article 1 d'aquestes bases a l'Ordenança General, el Servei 
d'Educació valorarà  la constatació dels indicadors quantitatius i qualitatius següents : 
• El nombre d'associats a l'entitat.  En el cas d'escoles o associacions de mares i pares, les línies 
educatives........................................................................................................................ .Fins a 4 punts
• Que l'activitat estigui oberta a la ciutadania.......................................................... ..Fins a 2 punts
• La vinculació a Granollers  del projecte pel qual es sol·liciti l 'ajut......................Fins a 2 punts
• Que l'activitat s'organitzi entre diferents entitats.................................................... ...Fins a 1 punt
• La novetat i la innovació del projecte.......................................................................... Fins a 1 punt

L'import de la subvenció que cada entitat pugui rebre dependrà de la puntuació obtinguda per el seu projecte 
i de la quantitat total de projectes que s'hagin acollit a aquesta convocatòria .

ArticleArticleArticleArticle     15151515....    Atorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencions     
Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local, i seran atorgades en el termini màxim de 3 
mesos des de la data de presentació de la sol·licitud , sempre i quan estigui correcta tota la documentació. 
En el cas que la persona sol·licitant sigui requerida per aclarir quelcom de la documentació presentada o per 
aportar la documentació que manqui, s'interromprà el còmput del termini per atorgar la subvenció .
La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l 'efecte desestimatori.
La resolució d'atorgament indicarà el nom de la/es persona/es beneficiàries de la subvenció, el seu número 
de DNI, l'import de la subvenció, i 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 ....

ArticleArticleArticleArticle     16161616....    AcAcAcAcceptació de la subvencióceptació de la subvencióceptació de la subvencióceptació 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. 

ArticleArticleArticleArticle     17171717....    BestretesBestretesBestretesBestretes
Disposar el pagament per bestretes del 100% de les subvencions que s'aprovin en el seu moment, 
degut a que la naturalesa d'aquestes Entitats de Lleure fa difícil el desenvolupament de les 
activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient .
L'entitat beneficiària resta exclosa d'aportar altres garanties de compliment de la finalitat de la 
subvenció degut a que la naturalesa d'aquestes entitats fa difícil el desenvolupament de les 
activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat 
social d'alt interès que satisfan, sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 
de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres 
esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves 
finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors 
convocatòries. 

ArticleArticleArticleArticle     18181818....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
18181818....1111.... El termini màxim per a la presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en 
l'exercici 2014 no podrà superar el dia 2 de març de 2015.
18181818....2222.... El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini 
assenyalat, està regulat en l'Ordenança General de Subvencions.
18181818....3333.... En els annexos d'aquestes Bases s'adjunten els models per relacionar les factures i les depeses 
corresponents a la justificació de les subvencions concedides als projectes del  2014.
18181818....4444....    Seran despeses subvencionables les generades en concepte de :

• Les festes relacionades amb el calendari escolar .
• Les aportacions  voluntàries, o sense que s'hagi produït un servei, a altres entitats o associacions.

18181818....5555.... Es podran sol·licitar noves subvencions si no s'ha presentat la documentació relativa a la 
justificació de les atorgades amb anterioritat, un cop transcorregut el termini per fer-ho, i serà condició 
indispensable tenir aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a les subvencions de l’exercici de 
2014 objecte d'aquesta convocatòria.  

ArticleArticleArticleArticle     19191919....    RevisióRevisióRevisióRevisió ,,,,    revocaciórevocaciórevocaciórevocació ,,,,    modificació i renúnciamodificació i renúnciamodificació i renúnciamodificació i renúncia
L'alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, 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 superin el cost total de l'obra o de l'activitat 
subvencionada o el percentatge que s'hagi fixat en les bases específiques, així com 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 dintre del termini establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de la 
resolució de l'atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb 



l'import de la subvenció.
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 50% de la despesa 
justificada, i es dictarà la resolució corresponent .
Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s'ha de concedir un termini d'audiència de 10 dies 
al beneficiari abans de resoldre.
La persona 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.

ArticleArticleArticleArticle     20202020....    Període elegible de les despesesPeríode elegible de les despesesPeríode elegible de les despesesPeríode elegible de les despeses
El període de les despeses justificable de la subvenció serà de l '1 de gener a 31 de desembre de 2014.

ArticleArticleArticleArticle     21212121....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
El pagament de la subvenció es realitzarà de forma anticipada , segons disponibilitat de Tresoreria.

ArticleArticleArticleArticle     22222222....    Obligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiaris ....
A més de les obligacions assenyalades a l'art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions,els beneficiaris han de complir les següents :

• Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social.
• Autoritzar 'Ajuntament a fer difusió de l'activitat subvencionada.
• Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions han d'estar inscrites en el 
corresponent registre oficial.
• No es podran atorgar noves subvencions si no estan justificades les atorgades amb anterioritat, un 
cop ha transcorregut el termini establert per fer -ho.
• El beneficiari no pot exigir l'augment o la revisió de la subvenció.

SEGON. Aprovar la convocatòria de subvencions del Servei d'Educació per a Entitats Educatives per 
a l'any 2014, per un import de subvenció màxim de 15.600,00€ amb càrrec a la partida 
H411.32420.48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES AJUTS ESCOLARS.

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 de març de 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT



13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DEL    
SERVEI DSERVEI DSERVEI DSERVEI D''''ESPORTS PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALSESPORTS PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALSESPORTS PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALSESPORTS PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS    
PER A PROJECTES ESPORTIUSPER A PROJECTES ESPORTIUSPER A PROJECTES ESPORTIUSPER A PROJECTES ESPORTIUS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

L'Ajuntament en Ple el dia 26 d'abril de 2006,  va aprovar definitivament l'Ordenança General per a la 
concessió de subvencions 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 municipals, 
relatives a l'actualització de les bases i als terminis de presentació de sol·licituds i justificacions .

Atès que el Servei d'Esports ha elaborat les Bases específiques del servei que han de regular la 
concessió de subvencions municipals per a l'any 2014, com a complementació de l'Ordenança 
General aprovada.

Atesa l'existència de crèdit suficient a la partida que correspon del pressupost 2014 per atendre les 
despeses que es deriven d'aquestes actuacions, segons s'acredita en la documentació que s'inclou a 
l'expedient.

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.
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 particulars i específiquesBases particulars i específiquesBases particulars i específiquesBases particulars i específiques per a la sol·licitud de subvencions municipalsper a la sol·licitud de subvencions municipalsper a la sol·licitud de subvencions municipalsper a la sol·licitud de subvencions municipals    
per a lper a lper a lper a l''''anyanyanyany    2014201420142014,,,, del serveis municipals d'Esports, que complementen l'Ordenança general que regula  
la sol·licitud i la concessió de subvencions municipals , d'acord amb el següent;

BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULAR DEL SERVEI DBASES ESPECÍFIQUES I PARTICULAR DEL SERVEI DBASES ESPECÍFIQUES I PARTICULAR DEL SERVEI DBASES ESPECÍFIQUES I PARTICULAR DEL SERVEI D''''ESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS PER A LGRANOLLERS PER A LGRANOLLERS PER A LGRANOLLERS PER A L ''''OBTENCIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS DELOBTENCIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS DELOBTENCIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS DELOBTENCIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS DEL     2014201420142014

ArticleArticleArticleArticle     1111.-.-.-.-    Objecte de la normativaObjecte de la normativaObjecte de la normativaObjecte de la normativa
L'objecte d'aquest document és complementar l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers, aprovada per l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el 26 d'abril de 2006 i parcialment 
modificada per acord de plenari de 26 d'octubre de 2010, amb la voluntat de cofinançar les despeses 
derivades de l'execució de projectes i actuacions que tinguin com a objectiu principal  la promoció i la 
pràctica de l'activitat esportiva.  

ArticleArticleArticleArticle     2222.-.-.-.-    FinalitatFinalitatFinalitatFinalitat
La finalitat de la subvenció és dinamitzar l'activitat esportiva de la ciutat i afavorir la cooperació entre entitats 
i el sector públic.

ArticleArticleArticleArticle     3333.-.-.-.-    ImportImportImportImport
L'import de la subvenció no podrà superar el  100% del cost de l'actuació sol·licitada.

ArticleArticleArticleArticle     4444----        BeneficiarisBeneficiarisBeneficiarisBeneficiaris
Podrà acollir-se a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada o entitat 
sense ànim de lucre sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

ArticleArticleArticleArticle     5555.-.-.-.-    RequisitsRequisitsRequisitsRequisits
Les entitats i associacions esportives que es vulguin acollir a la convocatòria hauran d'estar inscrites al 
Registre Municipal d'Entitats i Associacions de Granollers, amb les dades actualitzades. 
Tota la informació necessària per a la modificació de les dades de les entitats en el Registre Municipal, es 



troba disponible a la pàgina web de l’Ajuntament :

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=1
091&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenuPN
=21

Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial com a través de la Oficina Virtual d 'Atenció al Ciutadà. 

A més de les obligacions assenyalades a l'art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, els beneficiaris han de complir les següents : 
- Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social.
- Autoritzar a l'Ajuntament a fer difusió de l'activitat subvencionada. 
- Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions han d’estar inscrites en el 
corresponent registre oficial.
- No es podran atorgar noves subvencions si no estan justificades les atorgades amb anterioritat, un cop ha 
transcorregut el termini establert per fer-ho.

ArticleArticleArticleArticle     6666    .-.-.-.-    ProgramesProgramesProgramesProgrames ,,,,    projectes o activitats subvencionablesprojectes o activitats subvencionablesprojectes o activitats subvencionablesprojectes o activitats subvencionables
Per a les sol·licituds que s'ajustin als àmbits d'actuació assenyalats en l'article segon,  el Servei d'Esports de 
l'Ajuntament de Granollers estableix per a l'any 2014 2222    conceptesconceptesconceptesconceptes  de subvenció a programes, projectes o 
activitats els quals s’assenyalen a continuació :

ConcepteConcepteConcepteConcepte     1111 Ajuts a la promoció dAjuts a la promoció dAjuts a la promoció dAjuts a la promoció d ''''activitat esportivaactivitat esportivaactivitat esportivaactivitat esportiva .
ConcepteConcepteConcepteConcepte     2222 Ajut per la celebració dAjut per la celebració dAjut per la celebració dAjut per la celebració d ''''activitats puntualsactivitats puntualsactivitats puntualsactivitats puntuals     ((((entreentreentreentre    1111    iiii    7777    diesdiesdiesdies))))

Desenvolupament:
Concepte 1: Fa referència a un ajut a tota l'activitat en general de la temporada (inclou les activitats 
puntuals).
Concepte 2: sol·licitud només per al projecte en qüestió . Queda exclòs el concepte 1

ArticleArticleArticleArticle     7777.-.-.-.-    Període de presentació de sol·licitudsPeríode de presentació de sol·licitudsPeríode de presentació de sol·licitudsPeríode de presentació de sol·licituds ....
La convocatòria s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de les presents bases al BOP, i finalitzarà el 
dia 31 de març de 2014.
La sol·licitud d'aquestes subvencions i la seva eventual concessió és compatible amb la sol·licitud a altres 
institucions o administracions per el desenvolupament de la mateixa activitat subvencionada, sempre que la 
concessió de les dues no superi l’import previst de despesa .

ArticleArticleArticleArticle     8888.-.-.-.-    Documentació a presentarDocumentació a presentarDocumentació a presentarDocumentació a presentar
Les entitats esportives que es vulguin acollir a la subvenció objecte d'aquesta normativa, hauran de 
presentar la documentació assenyalada en llll''''articlearticlearticlearticle     12121212 de l’Ordenança Generals de Subvencionsde l’Ordenança Generals de Subvencionsde l’Ordenança Generals de Subvencionsde l’Ordenança Generals de Subvencions (fitxa 4)  i 
també les fitxes/resum que es lliuraran des del Servei d'Esports, el model de les quals s'adjunta com annex 
al present document. 
La fitxa resum número 1 caldrà omplir-la una sola vegada per part de l'entitat. Pel que fa a les altres 
sol·licituds, s'haurà d'emplenar una fitxa per a cada projecte (fitxa núm. 2) en funció de les línies d'ajut a les 
quals es vulgui acollir l'entitat sol·licitant.
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. 

ArticleArticleArticleArticle     9999.-.-.-.-    Lloc de presentació de la sol·licitudLloc de presentació de la sol·licitudLloc de presentació de la sol·licitudLloc de presentació de la sol·licitud
La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de la documentació, s'haurà de presentar a la Oficina 
d'Atenció al Ciutadà (OAC) del carrer Sant Josep núm. 7 de Granollers.
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous 8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 14:00 hores.
Aquest tràmit es pot realitzar també a través de la Oficina Virtual d 'Atenció al Ciutadà.

ArticleArticleArticleArticle     10101010.-.-.-.-    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, a la 
premsa local i al web de l'Ajuntament de Granollers. 

ArticleArticleArticleArticle     11111111.-.-.-.-    Dotació pressupostàriaDotació pressupostàriaDotació pressupostàriaDotació pressupostària
La dotació és de 141.350,00 euros, que estan previstos a la partida H H421.34150.48900  del pressupost de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014. 

ArticleArticleArticleArticle     12121212.-.-.-.-    Òrgan instructorÒrgan instructorÒrgan instructorÒrgan instructor



L'Òrgan instructor d'aquesta convocatòria de subvencions és la regidoria d 'Esports. 

ArticleArticleArticleArticle     13131313.-.-.-.-    Comissió avaluadoraComissió avaluadoraComissió avaluadoraComissió avaluadora
Les sol·licituds presentades seran avaluades per un òrgan col·legiat que estarà format com a mínim per :     
           - Regidor delegat (president).
           - Cap del servei d'Esports o persona en qui delegui.
           - Un secretari/ària que serà un funcionar/ària de l'Ajuntament.

ArticleArticleArticleArticle     14141414.-.-.-.-    Indicadors que sIndicadors que sIndicadors que sIndicadors que s ''''aplicaran en la concessió de les subvencionsaplicaran en la concessió de les subvencionsaplicaran en la concessió de les subvencionsaplicaran en la concessió de les subvencions     directesdirectesdirectesdirectes ....    
Les subvencions de 2014 es concediran bàsicament segons el nombre d 'esportistes federats que formin part 
de l'entitat i en segon lloc segons el nombre d 'activitats que organitzin.

Per aquest motiu les dades imprescindibles a presentar seran les següents :
Número de jugadors federats i/o inscrits en el Consell Esportiu del Vallès Oriental .�

Número d'equips inscrits a la federació o en el Consell Esportiu del Vallès Oriental .�

Nivell territorial on participa l’equip de més representació del club  (sènior o juvenil, o júnior o...)�

Any de fundació de l'entitat.�

El projecte esportiu (anual) i el pressupost oficial de la temporada, aprovat per l'Assemblea o �

organisme equivalent 
El projecte de l‘activitat per la qual es demana subvenció amb el pressupost general de l’entitat i el �

pressupost detallat de l’activitat .

Es tindrà també en consideració la següent informació :
Promoció del nom de la ciutat.�

La participació en activitats organitzades pel Servei d 'Esports de l'Ajuntament de Granollers.�

La col·laboració amb programes i activitats esportives municipals .�

El treball de multiculturalitat.�

L'atenció al gènere.�

L'organització d’esdeveniments esportius a nivell local , autonòmic, nacional i internacional.�

Barem pel concepteBarem pel concepteBarem pel concepteBarem pel concepte     1111::::        promoció de l’esportpromoció de l’esportpromoció de l’esportpromoció de l’esport

Concepte   Puntuació
Nombre d'equips Fins a un 

màxim de 1 
punt

Nivell de competició  -local (L), comarcal (C), provincial (P), nacional (N) e 
internacional (I)-

Fins a un 
màxim de 1 

punt
Any de fundació  (anys d’antiguitat) Fins a un 

màxim de 
0,5 punt

Promoció del nom de la ciutat. Fins a un 
màxim de 
0,5 punt

(Granollers en el nom o la lletra "G")

Participació a les trobades i reunions organitzades des del Servei d’esports . Fins a un 
màxim de 1 

punt
Col·laboració amb els programes i les activitats  municipals Fins a un 

màxim de 1 
punt

Projecte esportiu i pressupost Fins a un 
màxim de 3 

punt
Atenció a la multiculturalitat. Fins a un 

màxim de 
0,5 punt

Atenció al gènere. Fins a un 
màxim de 
0,5 punt

Organització d’events esportius; locals, nacionals i internacionals Fins a un 
màxim de 1 

punt

10 punts igual al 100% de l’import



Barem pel concepteBarem pel concepteBarem pel concepteBarem pel concepte     2222::::        activitat esportivaactivitat esportivaactivitat esportivaactivitat esportiva

Concepte   Puntuació

Dies de duració 2

Participants 2

Projecte 2

Pressupost 2

Promoció de l'esport 1

Àmbit territorial de l'activitat 1

10 punts igual al 100% de l’import

El Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers estudiarà, i si s'escau concedirà, les subvencions que 
consideri adients a tots aquells projectes que siguin presentats per, entitats i associacions esportives de  
Granollers d'acord amb allò que s'estableix a l'Ordenança General de Subvencions esmentada, sempre i 
quan els àmbits d'actuació s'emmarquin en qualsevol dels conceptes subvencionables .
Excepcionalment es podrà concedir una subvenció a persones físiques o a entitats de fora de Granollers .

ArticleArticleArticleArticle     15151515.-.-.-.-    Atorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencions
L'atorgament de les subvencions serà aprovat per acord de Junta de Govern Local, i el termini màxim per a 
l'atorgament o denegació de la subvenció no podrà excedir els 3 mesos des del termini de presentació de 
sol·licituds.
La manca de resolució dins d'aquest termini es considera desestimació de la sol·licitud .
El beneficiari no podrà exigir l’augment o la revisió de la subvenció .
La resolució d'atorgament indicarà el nom de la persona/es beneficiari/àries de la subvenció, el seu número 
de DNI/NIF, l'import de la subvenció, i la forma i terminis de justificació. Igualment, i si escau, indicarà la 
valoració econòmica referida a les infraestructures i ús de les instal·lacions municipals derivades de 
l'execució de l'activitat subvencionada. 

ArticleArticleArticleArticle     16161616.-.-.-.-    Acceptació de les subvencionsAcceptació de les subvencionsAcceptació de les subvencionsAcceptació de les subvencions     
El beneficiari de la subvenció resta 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. 

ArticleArticleArticleArticle     17171717.-.-.-.-    BestretesBestretesBestretesBestretes
Disposar el pagament per bestretes del 100% de les subvencions que s'aprovin en el seu moment, degut a 
que la naturalesa d'aquestes Entitats de Lleure fa difícil el desenvolupament de les activitats programades 
sense un suport econòmic previ i suficient .
L'entitat beneficiària resta exclosa d'aportar altres garanties de compliment de la finalitat de la subvenció 
degut a que la naturalesa d'aquestes entitats fa difícil el desenvolupament de les activitats programades 
sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès que satisfan, sense 
l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de 
l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres esmentades i en no existir desconfiança respecte del 
compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i responsabilitats , d'acord amb l'experiència que aporta 
la gestió d'anteriors convocatòries. 

ArticleArticleArticleArticle     18181818.-.-.-.-    JustificacionsJustificacionsJustificacionsJustificacions
La subvenció quedarà justificada amb:
• La justificació de l'execució de les actuacions previstes en la memòria dels projectes presentats en el 
moment de fer la sol·licitud, i que inclourà la informació següent:

1. Balanç econòmic d'ingressos i despeses on consti l'aportació del Servei d'Esports de l'Ajuntament de 
Granollers.
2. Relació de les altres subvencions rebudes o, si s'escau, del finançament propi per a l'activitat 
subvencionada, indicant la procedència, la quantitat i l'aplicació en el pressupost. 

• L'aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el comprovant de pagament .

El termini màxim per a la presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en l'exercici 2014, 
no podrà superar el dia 2 de març de 2015.
El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està 
regulat en l'Ordenança General esmentada.
No es podran sol·licitar noves subvencions si no s'ha presentat la documentació relativa a la justificació de 
les atorgades amb anterioritat, un cop transcorregut el termini per fer-ho, i serà condició indispensable tenir 
aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a les subvencions de l’exercici de 2014 objecte d'aquesta 
convocatòria. 



ArticleArticleArticleArticle     19191919.-.-.-.-    RevisióRevisióRevisióRevisió ,,,,    revocaciórevocaciórevocaciórevocació ,,,,    modificació i renúnciamodificació i renúnciamodificació i renúnciamodificació i renúncia
L'alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, 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 superin el cost total de l'obra o de l'activitat 
subvencionada o el percentatge que s'hagi fixat en les bases específiques, així com 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 dintre del termini establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de la 
resolució de l'atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb 
l'import de la subvenció. 
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 50% de la despesa 
justificada, i es dictarà la resolució corresponent . 
Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s'ha de concedir un termini d'audiència de 10 dies 
al beneficiari abans de resoldre.
La persona 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.

ArticleArticleArticleArticle     20202020.-.-.-.-    Període elegible de les despesesPeríode elegible de les despesesPeríode elegible de les despesesPeríode elegible de les despeses
Les despeses justificables podran anar des del dia 1 de gener de 2014 i fins el dia 31 de desembre del 
mateix any.

ArticleArticleArticleArticle     21212121.-.-.-.-    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
La totalitat de la subvenció es pagarà de forma anticipada , segons disponibilitat de la Tresoreria Municipal . 
ArticleArticleArticleArticle     22222222.-.-.-.-    Obligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiaris
L'entitat es compromet a:

Col·laborar amb l'Ajuntament de Granollers en la promoció de l'esport quan aquest li demani �

col·laboració.
A difondre els valors de l’esport entre els seus jugadors, entrenadors i seguidors i a fer-los complir en �

les seves activitats.
A tenir sempre actualitzada la informació de l'Observatori de l'Esport granollerí promogut per �

l'Ajuntament i per tant entregada la última documentació sol·licitada .
A fer un correcte ús de les instal·lacions esportives i a fer-se càrrec dels desperfectes ocasionats pels �

seus jugadors i seguidors.
A col·laborar amb l'Ajuntament a la divulgació i implementació de plans de sostenibilitat i ajustos a la �

despesa energètica.

SEGON. Aprovar la convocatòria de subvencions del Servei d'Esports per a Entitats Eportives per a 
l'any 2014, per un import de subvenció màxim de 141.350,00€ amb càrrec a la partida 
H421.34150.48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES ADMINISTRACIÓ ESPORTS. 

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 de març de 2014.

QUART. Aprovar les fitxes de dades elaborades pels diferents Serveis que s'hauran d'adjuntar a les 
sol·licituds de subvencions i que s 'inclouen a l'expedient.

CINQUÈ. 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 .. 



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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El Mercat Audiovisual de Catalunya va néixer amb la voluntat d'esdevenir el centre logístic de la 
Televisió de Proximitat, donant resposta a les necessitats de tots els agents que configuren aquest 
sector a Catalunya, potenciant la indústria audiovisual catalana i enfortint el sector .
El MAC es configurava com a mercat de programes de televisió de proximitat, com a fira tecnològica, 
com a impulsor de polítiques de producció i coproducció i com a centre de debat i reflexió de tots els 
temes relacionats amb la comunicació de proximitat. El MAC és un punt de trobada i reflexió dels 
professionals del sector de l'audiovisual de proximitat de Catalunya.
La ciutat de Granollers acull anualment, a l'espai de Roca Umbert – Fàbrica de les Arts, el certamen 
del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), d'una durada de dos dies, que compta amb espais de 
debat, reflexió i difusió, així com amb una fira tecnològica adreçada al sector de proximitat català . 

Fins al 31 de desembre de 2011 el MAC ha estat gestionat pel Consorci del MAC, organisme 
conformat per l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona, data en què es va procedir a la 
dissolució de l'esmentat Consorci, passant a ser substituït en tots els seus drets i obligacions per 
l'Ajuntament de Granollers. 

Tot i aquests canvis, és voluntat de les dues administracions seguir celebrant el MAC a la ciutat de 
Granollers, mantenint-ne el format actual.

La XIV edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tindrà lloc el 4 de juny de 2014,  vol promoure 
noves propostes i nous escenaris per al sector i és per això que s'aposta per una fira tecnològica i un 
programa de ponències que tracti i treballi la realitat del professional i el panorama actual . 

El Servei de Cultura municipal necessita gestionar mitjançant professionals especialitzats 
l'organització del Mercat Audiovisual de Catalunya. 

Granollers Audiovisual SL és la societat municipal de dret públic que actua sota règim mercantil de 
dret privat i que té per objecte, entre d'altres la gestió els serveis municipals en matèria de 
comunicació audiovisual i dels equipaments que li han estat adscrits .

Granollers Audiovisual SL té capacitat i possibilitat d'oferir un servei de contractació i gestió de les 
activitats lligades al MAC, que compta amb els avantatges següents:

• Equip professional i especialitzat per a la contractació i producció tècnica d 'activitats
• Coneixement del sector i, per tant, amb capacitat de fer propostes de programació
• Autonomia, flexibilitat i agilitat en l'actuació i la gestió de la contractació i producció de les 

activitats.
• Gestió econòmica dels serveis contractats
• Tràmit de permisos, drets, pòlisses i altres obligacions de les activitats
• Sistema de vendes d'entrades

Per fer front a la gestió del MAC 2014 es pressuposta una despesa màxima de 67.315.00 €(IVA 
inclòs). 

El pressupost de despeses de l'Ajuntament de Granollers contempla a la seva aplicació 
pressupostària 2014/H433.49130.25002 “ENCOMANA DE GESTIÓ MAC A GASL”, una aportació  a 
favor de GASL corresponent a la despesa per a la gestió del MAC (67.315,00 €), que inclou el 5% 
corresponent al cost de gestió,.



Atès que el GASL emetrà una factura mensual a principis de cada mes, d'acord amb el pla de 
pagaments següent:

Abril Maig Juny Juliol

16.828,75 € 16.828,75 € 16.828,75 € 16.828,75 €

L'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL, un cop efectuat l'encàrrec de gestió esmentat,  
redactarà una memòria amb descomposició dels pagaments realitzats i justificats , 

L'esmentada memòria haurà de ser aprovada per Junta de Govern Local com a justificació de 
l'encàrrec. 

Fonaments de Dret

Art. 15, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, 
relatiu a l'encàrrec de gestió, segons el qual: "La realització de actividades de carácter material, 
técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho  
público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, 
por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño".

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.- Encarregar a l'empresa municipal Granollers Audiovisual SL (NIF B-65237877) la gestió del 
MAC 2014, per import màxim de 67.315,00 € (IVA inclòs), import pressupostàriament previst a 
l'aplicació 2014/H433.49130.25002 “ encomana de gestió MAC a GASL”, que haurà d'incloure el 5% 
de la despesa en concepte de gestió, efectuada sobre el total, i que s'entén inclòs dins l'import màxim 
previst, d'acord amb el pla de pagaments següents

Abril Maig Juny Juliol

16.828,75 € 16.828,75 € 16.828,75 € 16.828,75 €

SEGON.-  Requerir a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL que redacti la memòria 
justificativa  l 'import total del MAC de l'exercici 2014,  amb descomposició de pagaments realitzats, i la 
presenti al Registre General de l'Ajuntament abans del dia 30 d'abril de 2015.

TERCER.-  Establir que la competència per aprovar l'esmentada memòria justificativa correspon a la 
Junta de Govern Local.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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L'Ajuntament té la voluntat de concedir els ajuts i les subvencions, dins del marc de les Bases de 
Subvencions del Servei de Joventut a Iniciatives Juvenils realitzades per a grups de  joves i entitats 
juvenils del municipi, sempre que tinguin com a objectiu principal ajudar a l'acompliment i 
implementació del Pla d'Actuació Municipal, en allò que fa referència al foment de l'emancipació de les 
persones joves i/o la cohesió social, al foment cultural en activitats obertes de la ciutat,  fomentin els 
joves com agents actius de la ciutat mitjançant l'associacionisme i la participació i finalment projectes 
que fomentin la formació dels membres de la pròpia entitat a fi de millorar la gestió i dinamització de la 
mateixa. 



Atesa la naturalesa d'aquestes entitats de lleure que fa difícil el desenvolupament de les activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès 
que satisfan que es fa necessari el pagament per bestreta del 100% de les subvencions que s'aprovin 
en el seu moment, sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança 
General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres esmentades i en no 
existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries.

Atès el pressupost que acompanya a aquesta convocatòria 2014, a càrrec de la partida 
H441.33722.48800 “Subvencions a entitats i Grups de Joves” per import total de 

Fonaments de dret:
1r. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2n. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, i publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada en virtut de l'acord 
Plenari de data 26 d'octubre de 2010.
3r. Les bases d'execució del pressupost general 2014 de l'Ajuntament, aprovades provisionalment pel 
Ple del 17 de desembre de 2013 , que expliciten que correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació 
de les bases generals i específiques per les que s'atorguin subvencions per concurrència competitiva. 

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 particulars i específiques del Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
Granollers per la concessió de subvencions a  Iniciatives juvenils realitzades per grups de persones 
joves o Entitats juvenils 2014, amb el següent text:

"BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI DE JOV ENTUT DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 
PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS I SUBVENCIONS A INICIATIVE S JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE 
PERSONES JOVES O ENTITATS JUVENILS 2014.

  Objecte de la Normativa

 Article  1. Finalitat i àmbits objecte de subvenció

 L'objecte d'aquest document és complementar l’Ordenança General de Subvencions de   l’Ajuntament   de Granollers, 
aprovada per l’Ajuntament en Ple el dia 28 de febrer de 2006, publicada en el BOPB
núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada pel Ple del 26 d'octubre de 2010.

Aquestes bases regulen l'atorgament de subvencions per part del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers, als 
grups de joves sense personalitat jurídica pròpia i a les entitats juvenils, amb la finalitat de promocionar i donar suport 
al seus projectes i iniciatives objectiu que figura al Pla local de Joventut 2013-2017 aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 
dia 30 de setembre de 2013. 

La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones o entitats beneficiàries en l’àmbit previst als 
projectes o activitats juvenils que impulsin accions a la ciutat i en general als projectes que reverteixen en la millora de 
la qualitat de vida dels joves de la ciutat. 

Article  2.Finalitat

D'acord amb el  Pla Local de Joventut (2013-2017) i dins l'àmbit de Participació i Associacionisme és vol donar suport 
a les  Iniciatives Juvenils de les Entitats juvenils i grups de joves per al desenvolupament dels seus projectes, i afavorir 
la cooperació entre entitats i el sector públic.
     

Article  3. Import  

L’import sol·licitat no podrà  excedeix el 50% del cost de l’actuació sol·licitada.
Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada    per part del grup 
de joves sol·licitant que es tracta d’activitats de gran interès públic i/o social i que no es podrien portar a terme sense la 
percepció d’una subvenció que financi la totalitat del projecte.
Els projectes que rebin suport econòmic, hauran de tenir en compte que amb l'import concedit l'entitat haurà d'assumir 
totes les despeses generades pel desenvolupament de la mateixa. L'Ajuntament cedirà infraestructura, espais i serveis 
d'impremta que no suposin un cost afegit.

Article  4. Beneficiaris

Poden sol·licitar aquestes subvencions els grups de persones joves que, com a tal grup, no tinguin personalitat jurídica 
pròpia i les entitats juvenils formalment constituïdes i registrades al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Granollers 



sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions i que compleixin els següents requisits:

Relatiu als grups de joves:
a)Estar format per un mínim de 4 persones joves i que 2/3 parts del total de les persones membres tinguin edats 
compreses entre els 16 i els 30 anys. Almenys una de les persones membres ha de ser major d’edat.
b)Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en aquestes bases.
c) Si és el cas, haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

Relatiu a les entitats:
a)Les associacions han d’estar constituïdes legalment i, si tenen la seu o una delegació a 
Granollers, han d’estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Granollers.

b)Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en aquestes bases.
c)Si és el cas, haver justificat les subvencions atorgades anteriorment per l'Ajuntament.

Article  5. Requisits
És requisit indispensable per obtenir ajuts en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi    l’Ajuntament de 
Granollers que les entitats estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, així com 
l'actualització i/o modificació de les dades registrades.
Tota la informació necessària per a la modificació de les dades de les entitats en el Registre  Municipal, es troba 
disponible a la seu electrònica:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jspseccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=1091&tipo=4
&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenuPN=21

Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial com a través de la Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà. 
Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres beques, ajuts, subvencions o premis per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualsevol de les administracions 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.

No serà compatible amb l’obtenció de subvenció pel mateix projecte presentat en un altre servei de la mateixa 
administració.

Article  6. Despeses subvencionables

Els àmbits als quals es poden presentar els projectes són els següents:  

a)Projectes que fomentin els joves com agents actius de la ciutat, mitjançant l’associacionisme i la  participació social 
i/o

b)Projectes en que el seu àmbit temàtic inclogui prioritàriament l’emancipació de les persones joves i/o la cohesió 
social (integració de col·lectius amb dificultats socials) i/o
c)Projectes que promoguin el foment cultural dels joves en activitats obertes de la ciutat i/o

d)Projectes que fomentin la formació dels membres de la pròpia entitat 

Cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes a fi de donar la possibilitat a d'altres entitats susceptibles de 
rebre subvencions.

Article 7. Termini de sol.licitud
La convocatòria s'obrirà des de l'endemà de la publicació de les presents bases al BOP, i finalitzarà el dia 31 de març 
de 2014.

Article 8. Documentació a presentar

Les sol·licituds per a les subvencions s'han de presentar d’acord amb els models que s’adjunten. La presentació de la 
sol·licitud suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Les sol·licituds han d'estar signades per la persona que actuï en representació de l’entitat i s'han de presentar 
acompanyades de la documentació següent:

8.1.- Documentació en relació amb els grups de joves i a les entitats juvenils:
a)Descripció de les característiques del grup o entitat (com s’ha format, quan, amb quins objectius, etc.).
b)Pel cas dels grups de joves, dades dels membres majors d’edat del grup que responen de forma mancomunada de 
la realització de l’activitat i de les obligacions que com a persones beneficiàries de la subvenció corresponen al grup. 
c)Declaració de compromís de participar en el projecte des del principi fins al final i, declaració de 
corresponsabilització que la subvenció obtinguda es destini a la finalitat prevista, segons el model de sol·licitud. 
d)Declaració sobre el fet d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

8.2.- La documentació tècnica haurà de constar:
a)Descripció de les persones destinatàries.
b)Objectius del projecte.
c)Descripció del projecte.
d)ProgRama d’activitats i cronologia del projecte.
e)Pressupost equilibrat de despeses i ingressos, que demostrin la viabilitat econòmica del projecte.
f)Detall de la previsió, el més exhaustiva possible, d’aquells serveis de titularitat pública que considerin necessaris per 
al desenvolupament de les seves activitats. Descripció de les infraestructures que es sol·liciten a l’Ajuntament.
g)Declaració de si s’han demanat o s’han obtingut altres subvencions per a la mateixa finalitat.



h)Les dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció, segons model oficial.

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, que no podrà excedir de 10 dies, 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. 

Article  9. Lloc de presentació de la sol·licitud
La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació, s'haurà de presentar en l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC), del carrer Sant Josep, número 7.
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous 8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 14:00 hores.
Aquest tràmit es pot realitzar també a través de la Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà. 

Article  10. Publicitat de las bases i de la convocatòria
Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en la 
premsa premsa local i en el web de l'Ajuntament de Granollers.

Article  11.Dotació Pressupostària

L’import màxim, i que no ha de ser distribuït obligatòriament a la seva totalitat, de les subvencions que es convoquen 
per a projectes juvenils és de 10.000 €, import que anirà a càrrec de la partida pressupostària del 2014, del Servei de 
Joventut sota el concepte “Subvencions a Entitats i Grups de Joves” (H441 33722 48800).

Article  12. Òrgan instructor

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la regidoria de Joventut

Article  13. Comissió avaluadora

Per a la valoració dels projectes es constituirà una Comissió de Valoració integrada per el Sr. Regidor de Joventut,  el 
Responsable tècnic del servei de Joventut i un tècnic del mateix servei que farà la funció de secretari de la comissió. 

Article  14. Criteris d 'adjudicació

14.1 Criteris objectius de l'atorgament

141.2 Línies d’acció subvencionables àmbit a, b i c:

1.El nombre de persones previstes en relació a l’activitat, fins a 10 punts.
2.Altres fonts de finançament: pròpia, altres administracions.. que permetin la viabilitat del projecte, fins a 10 punts.
3.Els elements de difusió previs que s’utilitzaran, fins a 10 punts.
4.La difusió del projecte que es faci posteriorment (mostra, exposició, xerrada del projecte presentat a la resTa de la 
ciutadania), fins a 5 punts. 
5.La participació de les persones del grup o entitat sol·licitant en els òrgans de participació de l’Ajuntament, fins a 10 
punts.
6.Que el projecte pugui servir d’exemple de bona pràctica per a altres grups, fins a 5 punts.
7.El grau d’innovació del projecte en el seu context, fins a 10 punts.
8.El treball transversal i/o en xarxa (es tindrà en compte els diferents agents socials que col·laboren en el 
projecte) especialment els projectes o accions presentats per més d’una entitat o que impliquin la participació 
d’altres entitats. Fins a 10 punts.
9.La realització d’activitats als barris perifèrics de la ciutat, fins a 5 punts.
10.La previsió de continuïtat de futur, fins a 5 punts.
11.Fàcil accessibilitat dels joves a les activitats del projecte (econòmica), fins a 5 punts.
12.Voluntat d'obertura a la a la resta de la ciutat 5 punts.
13.La correcta presentació dels projecte. Fins a 5 punts.
14.Previsió d'activitats a realitzar per la pròpia entitat al llarg del 2014 . Fins a 5 punts.

10.2.2 Línies d’acció subvencionables àmbit 
d):  La formació reverteixi en la millora de la gestió de la pròpia entitat 
 La formació reverteixi en la millora de la dinamització de la mateixa entitat 
La sol·licitud de subvenció serà denegada si no s’obtenen 50 punts.

Article  15. Atorgament de les subvencions
Aquests subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres beques, ajuts, subvencions o premis per  a la mateixa 
finalitat, procedents de qualsevol de les administracions 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.
No serà compatible amb l’obtenció de subvenció pel mateix projecte presentat en un altre servei de la mateixa 
administració.
Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local i seran atorgades en el termini màxim de 3 mesos a 
partir de la data en què finalitzi el termini per presentar les sol·licituds. 
La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l'efecte desestimatori.

La resolució d'atorgament indicarà el nom de les persones beneficiàries de la subvenció, el seu número de DNI, 



l'import de la subvenció i la forma i terminis de justificació. Igualment, i si escau, indicarà la valoració econòmica 
referida a les infraestructures i ús de les instal·lacions municipals derivades de l'execució de l'activitat subvencionada.

Article  16 . Acceptació 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.

Article  17. Bestreta

Atesa la naturalesa d'aquestes entitats de lleure que fa difícil el desenvolupament de les activitats programades sense 
un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès que satisfan que es fa necessari el 
pagament per bestreta del 100% de les subvencions que s'aprovin en el seu moment, sense l'exigència de cap 
garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les 
raons financeres esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves 
finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries.

L'entitat beneficiària queda exclosa d'aportar altres garanties de compliment de la finalitat de la subvenció per raó que 
la naturalesa d'aquestes entitats fa difícil el desenvolupament de les activitats programades sense un suport econòmic 
previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès que satisfan, sense l'exigència de cap garantia ni aval, 
d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons 
financeres esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries.

Article  18. Justificació de la subvenció
Les persones beneficiàries han de presentar dins el termini previst, com a justificant del total de l’actuació objecte de la 
subvenció la documentació següent:

a)Memòria de l’activitat subvencionada.

b)Valoració raonada de com ha repercutit en el grup o entitat la realització del projecte.
c)Balanç econòmic d’ingressos i despeses on consti l’aportació del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers. 
d)Relació de les altres subvencions rebudes o, si escau, del finançament propi per a l’activitat subvencionada, indicant 
la procedència, la quantitat i l’aplicació en el pressupost

Les entitats justificaran per la TOTALITAT del projecte presentat. 

El termini de presentació dels justificants és fins el 2 de març de 2015
Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries de les subvencions estan obligades a 
atendre els requeriments d’informació i justificació que els formuli el servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers.

El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està regulat en 
l'Ordenança General de subvencions.

No es podran sol·licitar noves subvencions si no s'ha presentat la documentació relativa a la justificació de les 
atorgades amb anterioritat, un cop transcorregut el termini per fer-ho, i serà condició indispensable tenir aquest tràmit 
aprovat per obtenir el dret a accedir a les subvencions de l’exercici de 2014 objecte d’aquesta convocatòria. 

Article  19.  Revisió , revocació , modificació i renúncia

L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, 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 superin el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o el percentatge que s’hagi fixat 
en les bases específiques, així com 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 dintre del termini establert a aquest efecte, pot donar lloc 
a la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en 
relació amb l’import de la subvenció. 

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 50% de la despesa justificada, i es dictarà la 
resolució corresponent.
Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s’ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies al 
beneficiari abans de resoldre.
La persona 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.

Article  20. Període elegible de les despeses

Les despeses justificables podran anar des del dia 1 de gener de 2014, i fins al 31 de desembre de 2014.

Article  21. Pagament de la subvenció
La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al compte del beneficiari, 
en el cas que la documentació presentada sigui correcta, segons disponibilitat de la Tresoreria Municipal.



En el cas que aquesta documentació no sigui correcta es podrà fer un nou requeriment de justificació de la subvenció 
que implicarà interrompre el còmput del termini per al pagament.

Article  22. Obligacions dels beneficiaris

A més de les obligacions assenyalades a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,els 
beneficiaris han de complir les següents:

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

•Autoritzar 'Ajuntament a fer difusió de l'activitat subvencionada.
•Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions han d’estar inscrites en el corresponent 
registre oficial.
•El beneficiari no pot exigir l’augment o la revisió de la subvenció.

SEGON.- Aprovar la convocatòria de subvencions del Servei de Joventut per a la concessió de 
subvencions a Iniciatives Juvenils realitzades per Grups de persones joves o Entitats Juvenil 2014 
amb càrrec a la partida 14/H441/33722/48800 “Subvencions a Entitats i Grups de Joves” per import 
total de 10.000,00 €

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 DE LES BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR DE LES BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR DE LES BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS PER ADICTAMEN RELATIU A APROVAR DE LES BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS PER A    
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENILLA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENILLA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENILLA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL     2014201420142014

L'Ajuntament té la voluntat de concedir els ajuts i les subvencions, dins del marc de les Bases de 
Subvencions del Servei de Joventut a entitats de lleure infantil i juvenil 2014 a tots aquells projectes 
presentats per entitats de Lleure del municipi, sempre que tinguin com a objectiu principal ajudar a 
l'acompliment i implementació del Pla d'Actuació Municipal, en allò que fa referència al foment del 
Lleure infantil i juvenil.
Atès el pressupost que acompanya a aquesta convocatòria 2014, a càrrec de la partida 
H441.33722.48801 “Subvencions a entitats de Lleure”.

Atesa la naturalesa d'aquestes entitats de lleure que fa difícil el desenvolupament de les activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès 
que satisfan que es fa necessari el pagament per bestreta del 100% de les subvencions que s'aprovin 
en el seu moment, sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança 
General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres esmentades i en no 
existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries.
Atès el pressupost que acompanya a aquesta convocatòria 2014, a càrrec de la partida 
H441.33722.48801 “Subvencions a entitats de Lleure”.

Fonaments de dret:
1r. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2n. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, i publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada en virtut de l'acord 
Plenari de data 26 d'octubre de 2010.
3r. Les bases d'execució del pressupost general 2014 de l'Ajuntament, aprovades provisionalment pel 
Ple del 17 de desembre de 2013 , que expliciten que correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació 
de les bases generals i específiques per les que s'atorguin subvencions per concurrència competitiva. 

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 particulars i específiques del Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
Granollers per la concessió de subvencions a  entitats de lleure infantil i juvenil 2014, amb el següent 



text:

"BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS I SUBVENCIONS A  ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I 
JUVENIL 2014.

Objecte de la Normativa

Article 1. Objecte
 L'objecte d'aquest document és complementar l’Ordenança General de Subvencions de   l’Ajuntament
 de Granollers, aprovada per l’Ajuntament en Ple el dia 28 de febrer de 2006, publicada en el BOPB
 núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada pel Ple del 26 d'octubre de 2010.

Aquestes bases regulen l'atorgament de subvencions per part del Servei de Joventut de l'Ajuntament de 
Granollers, a les entitats de lleure infantil i juvenil, amb la finalitat de promocionar i donar suport al seus 
projectes i iniciatives objectiu que figura al Pla local de Joventut 2013-2017 aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament el dia 30 de setembre de 2013.

La subvenció es condiciona a la realització per part de les persones o entitats beneficiàries en l’àmbit 
previst als projectes o activitats juvenils que impulsin accions a la ciutat i en general als projectes que 
reverteixen en la millora de la qualitat de vida dels joves de la ciutat. 
Article  2.Finalitat

D'acord amb el  Pla Local de Joventut (2013-2017) i dins l'àmbit de Participació i Associacionisme és vol 
donar suport a les Entitats de Lleure infantil i juvenil per al desenvolupament dels seus projectes, i 
afavorir la cooperació entre entitats i el sector públic.
Article  3. Import  

L’import sol·licitat no podrà  excedeix el 50% del cost de l’actuació sol·licitada.
Això no obstant, es podrà arribar fins al 100% del cost sempre i quan es justifiqui de forma motivada per 
part del grup de joves sol·licitant que es tracta d’activitats de gran interès públic i/o social i que no es 
podrien portar a terme sense la percepció d’una subvenció que financi la totalitat del projecte.
Els projectes que rebin suport econòmic, hauran de tenir en compte que amb l'import concedit l'entitat 
haurà d'assumir totes les despeses generades pel desenvolupament de la mateixa. L'Ajuntament cedirà 
infraestructura, espais i serveis d'impremta que no suposin un cost afegit.

Article  4. Beneficiaris

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats de lleure formalment constituïdes i registrades al 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Granollers sempre que no estigui afectada per cap de les 
prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

Article  5. Requisits
És requisit indispensable per obtenir ajuts en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi 
l’Ajuntament de Granollers que les entitats estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions Ciutadanes, així com l'actualització i/o modificació de les dades registrades.
Tota la informació necessària per a la modificació de les dades de les entitats en el Registre Municipal, 
es troba disponible a la seu electrònica: 

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jspseccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=
1091&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenu
PN=21
Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial com a través de la Oficina Virtual d’Atenció al 
Ciutadà. 
Article  6. Despeses subvencionables

Els àmbits als quals es poden presentar els projectes són els següents:  

a) L’educació del temps de lleure adreçat als infants i joves
b) El foment de programes  anuals que reverteixin en la millora de la qualitat de vida dels infants i joves 
de la ciutat. 
c) Projectes o activitats que es desenvolupin d’una manera estable al llarg de l’any a la ciutat.
d) Programes o accions endegades per les entitats amb l’objectiu de millorar la gestió interna: 
administració, formació i recerca de recursos.
e) La dimensió intercultural del projecte.
Cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes a fi de donar la possibilitat a d'altres entitats 
susceptibles de rebre subvencions.

Article  7. Termini de sol .licitud
La convocatòria s'obrirà des de l'endemà de la publicació de les presents bases al BOP, i finalitzarà el dia 
31 de març de 2014.



Article  8. Documentació a presentar
Les sol·licituds per a les subvencions s'han de presentar d’acord amb els models que s’adjunten. La 
presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Les sol·licituds han d'estar signades per la persona que actuï en representació de l’entitat i s'han de 
presentar acompanyades de la documentació següent:

8.1.- Documentació en relació amb l’entitat:
a) Descripció de les característiques de l’entitat (com s’ha format, quan, amb quins objectius, etc.).
b) Dades dels membres majors d’edat de l’entitat que responen de forma mancomunada de la realització 
de l’activitat i de les obligacions. 
c) Declaració formal individual de compromís de participar en el projecte des del principi fins al final i, en 
el cas de les persones membres majors d’edat, declaració de corresponsabilització que la subvenció 
obtinguda es destini a la finalitat prevista, segons el model de sol·licitud. 
d) Declaració de l’entitat sobre el fet d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat 
social.
8.2 Documentació tècnica:
a) Descripció de les persones destinatàries.
b) Objectius del projecte.
c) Descripció del projecte.
d) Programa d’activitats i cronologia del projecte.
e) Pressupost equilibrat de despeses i ingressos, que demostrin la viabilitat econòmica del projecte.
f) Detall de la previsió, el més exhaustiva possible, d’aquells serveis de titularitat pública que considerin 
necessaris per al desenvolupament de les seves activitats. Descripció de les infraestructures que es 
sol·liciten a l’Ajuntament.
g) Declaració de si s’han demanat o s’han obtingut altres subvencions per a la mateixa finalitat.
h) Les dades bancàries on s’ha de fer l’ingrés de la subvenció, segons model oficial.

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, que no podrà excedir de 10 dies, 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. 
Article  9. Lloc de presentació de la sol·licitud
La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació, s'haurà de presentar en l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana (OAC), del carrer Sant Josep, número 7.
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous 8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 14:00 hores.
Aquest tràmit es pot realitzar també a través de la Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà. 

Article  10. Publicitat de las bases i de la convocatòria
Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, en la premsa premsa local i en el web de l'Ajuntament de Granollers.

Article  11. Dotació pressupostària

L’import màxim de les subvencions que es convoquen per als projectes  i activitats de les entitats de 
lleure és la quantitat de 9.000 €, import que anirà a càrrec de la partida pressupostària del 2014, del 
Servei de Joventut sota el concepte “Subvencions a entitats de lleure” (H441 33722 48801).

Article  12. Òrgan instructor

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la regidoria de Joventut
Article  13. Comissió avaluadora

Per a la valoració dels projectes es constituirà una Comissió de Valoració integrada per el Sr. Regidor de 
Joventut,  el Responsable tècnic del servei de Joventut i un tècnic del mateix servei que farà la funció de 
secretari de la comissió. 
Article  14. Criteris d 'adjudicació

14.1.- Criteris objectius de l'atorgament

1.Nombre de monitors i participants en el projecte presentat (nº 
beneficiaris).........................................................................................................Fins a 15 punts.

2. La participació de les persones del grup o entitat sol.licitant en els òrgans de participació de 
l'Ajuntament............................................................................................................. Fins a 15 punts.

3.La correcta presentació del projecte Educatiu així com el Programació d’activitats 
específiques........................................................................................................... Fins a 25 punts. 



4.Que el projecte tingui viabilitat econòmica i el pressupost ajustat a les necessitats 
reals........................................................................................................................ Fins a 20 punts.
 
6.El treball transversal i/o en xarxa (es tindrà en compte els diferents agents socials que 
col·laboren en el projecte) especialment els projectes o accions presentats per més d'una  entitat 
que impliquin la participació d'altres entitats.....................................................Fins a 10 punts.

�Que el projecte pugui servir d'exemple de bona pràctica per a altres grups...... Fins a 5 punts.

7. La realització d'activitats als barris perifèrics de la ciutat...................................... Fins a 5 punts.
8. Els elements de difusió que s'utilitzaran (canals i àmbit territorial).....................Fins a 5 punts.

La sol·licitud de subvenció serà denegada si no s’obté un mínim de 50 punts en criteris objectius.

Article  15. Atorgament de les subvencions
Aquests subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres beques, ajuts, subvencions o premis per  a 
la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions 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.
No serà compatible amb l’obtenció de subvenció pel mateix projecte presentat en un altre servei de la 
mateixa administració.

Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local i seran atorgades en el termini màxim de 
3 mesos a partir de la data en què finalitzi el termini per presentar les sol·licituds. 

La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l'efecte desestimatori.

La resolució d'atorgament indicarà el nom de les persones beneficiàries de la subvenció, el seu número 
de DNI, l'import de la subvenció i la forma i terminis de justificació. Igualment, i si escau, indicarà la 
valoració econòmica referida a les infraestructures i ús de les instal·lacions municipals derivades de 
l'execució de l'activitat subvencionada.

Article  16 . Acceptació 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.

Article  17. Bestreta

Atesa la naturalesa d'aquestes entitats de lleure que fa difícil el desenvolupament de les activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès 
que satisfan que es fa necessari el pagament per bestreta del 100% de les subvencions que s'aprovin en 
el seu moment, sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General 
de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres esmentades i en no existir 
desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i responsabilitats, 
d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries.

L'entitat beneficiària queda exclosa d'aportar altres garanties de compliment de la finalitat de la subvenció 
per raó que la naturalesa d'aquestes entitats fa difícil el desenvolupament de les activitats programades 
sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès que satisfan, 
sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres esmentades i en no existir 
desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i responsabilitats, 
d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries.

Article  18. Justificació de la subvenció
Les persones beneficiàries han de presentar dins el termini previst, com a justificant del total de l’actuació 
objecte de la subvenció la documentació següent:

a)Memòria de l’activitat subvencionada.

b)Valoració raonada de com ha repercutit en el grup o entitat la realització del projecte.
c)Balanç econòmic d’ingressos i despeses on consti l’aportació del Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
Granollers. 
d)Relació de les altres subvencions rebudes o, si escau, del finançament propi per a l’activitat 
subvencionada, indicant la procedència, la quantitat i l’aplicació en el pressupost 

Les entitats justificaran per la TOTALITAT del projecte presentat.
El termini de presentació dels justificants és fins el 2 de març de 2015



Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries de les subvencions 
estan obligades a atendre els requeriments d’informació i justificació que els formuli el servei de Joventut 
de l’Ajuntament de Granollers.

El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està 
regulat en l'Ordenança General de subvencions.

No es podran sol·licitar noves subvencions si no s'ha presentat la documentació relativa a la justificació 
de les atorgades amb anterioritat, un cop transcorregut el termini per fer-ho, i serà condició indispensable 
tenir aquest tràmit aprovat per obtenir el dret a accedir a les subvencions de l’exercici de 2014 objecte 
d’aquesta convocatòria. 

Article  19.  Revisió , revocació , modificació i renúncia

L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, 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 superin el cost total de l’obra o de l’activitat 
subvencionada o el percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques, així com 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 dintre del termini establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de la 
resolució de l‘atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb 
l’import de la subvenció. 

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 50% de la 
despesa justificada, i es dictarà la resolució corresponent.

Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s’ha de concedir un termini d’audiència de 10 
dies al beneficiari abans de resoldre.

La persona 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.

Article  20. Període elegible de les despeses

Les despeses justificables podran anar des del dia 1 de gener de 2014, i fins al 31 de desembre de 2014.

Article  21. Pagament de la subvenció
La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al compte 
del beneficiari, en el cas que la documentació presentada sigui correcta, segons disponibilitat de la 
Tresoreria Municipal.

En el cas que aquesta documentació no sigui correcta es podrà fer un nou requeriment de justificació de 
la subvenció que implicarà interrompre el còmput del termini per al pagament.

Article  22. Obligacions dels beneficiaris

A més de les obligacions assenyalades a l’art. 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions,els beneficiaris han de complir les següents:

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

•Autoritzar 'Ajuntament a fer difusió de l'activitat subvencionada.
•Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions han d’estar inscrites en el 
corresponent registre oficial.
•El beneficiari no pot exigir l’augment o la revisió de la subvenció."

 
SEGON.- Aprovar la convocatòria de subvencions del Servei de Joventut per a Entitats de Lleure 
Infantil i juvenil 2014 amb càrrec a la partida 14/H441/33722/48801 “Subvencions a entitats de lleure” 
per import total de 9.000,00€

TERCER. 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 .-

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 CORREGIR LDICTAMEN RELATIU A CORREGIR LDICTAMEN RELATIU A CORREGIR LDICTAMEN RELATIU A CORREGIR L''''ERROR MATERIAL EN EL NÚMERO DE PROGRAMAERROR MATERIAL EN EL NÚMERO DE PROGRAMAERROR MATERIAL EN EL NÚMERO DE PROGRAMAERROR MATERIAL EN EL NÚMERO DE PROGRAMA    
DEL CODI PRESSUPOSTARIDEL CODI PRESSUPOSTARIDEL CODI PRESSUPOSTARIDEL CODI PRESSUPOSTARI

La Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2013 va aprovar la pròrroga i la revisió de preus 1.
del contracte de serveis d'un terapeuta ocupacional o treballador social per dedicació al centre per 
l'autonomia Sírius de Granollers adjudicat a l'empresa GEDI, gestió i disseny SCCL per un termini 
de 12 mesos des de 1 de gener fins a 31 de desembre de 2014 amb aplicació al codi 
pressupostari H 461.23110.22799.

La Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2013 va aprovar la pròrroga i la revisió de preus 2.
del contracte de serveis  d'atenció a la petita infància “Petits i Grans” de Granollers adjudicat a 
l'empresa GEDI, gestió i disseny SCCL per un termini de 12 mesos des de 1 de gener fins a 31 de 
desembre de 2014 amb aplicació al codi pressupostari H 461.23110.22799.

La Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2013 va aprovar la pròrroga i la revisió de preus 3.
del contracte de serveis de gestió dels Centres oberts a Granollers adjudicat a l'empresa GEDI, 
gestió i disseny SCCL, per un termini de 12 mesos, des de l'1 de gener fins a 31 de desembre de 
2014 amb aplicació al codi pressupostari H 461.23110.22799.

En els tres expedients, el codi pressupostari al que cal aplicar la despesa conté un error en la 4.
identificació del programa.

D'acord amb els fets exposats s'haurà de corregir l'error material en el codi pressupostari en sentit 5.
de esmenar programa de cadascun dels expedients en la part expositiva i en el punt tercer de 
l'acord.

Durant l'any 2014 no s'ha aplicat cap factura amb càrrec als codis pressupostaris corresponents .6.

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Corregir l'error material en el codi pressupostari de la part expositiva i del punt TERCER 



de l'acord de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2013 va aprovar la pròrroga i la 
revisió de preus del contracte de serveis d'un terapeuta ocupacional o treballador social per dedicació 
al centre per l'autonomia Sírius de Granollers adjudicat a l'empresa GEDI, gestió i disseny SCCL, 
d'acord  els fets i fonaments de dret invocats,i que haurà de dir el següent:

- L'import màxim  total de la pròrroga es de 29.950 euros exempts d'IVA, d'acord amb l'article 
20.U.8 de la Llei 37/1992, de 28 de novembre,de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb aplicació 
al codi pressupostari H 461.23320233202332023320....22799 de l'anualitat 2014.

- TERCER. Autoritzar la despesa que resulti de la pròrroga  i de la revisió de preus amb 
aplicació al codi pressupostari de l 'anualitat 2014  H 461.23320233202332023320....22799

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Corregir l'error material en el codi pressupostari de la part expositiva i del punt TERCER 
de l'acord de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2013 va aprovar la pròrroga i la 
revisió de preus del contracte de serveis  d'atenció a la petita infància “Petits i Grans” de Granollers 
adjudicat a l'empresa GEDI, gestió i disseny SCCL,  d'acord  els fets i fonaments de dret invocats,i que 
haurà de dir el següent:

- L'import màxim  total de la pròrroga es de 31.564 euros exempts d'IVA, d'acord amb l'article 
20.U.8 de la Llei 37/1992, de 28 de novembre,de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb aplicació 
al codi pressupostari H 461.23130231302313023130.22799 de l'anualitat 2014.

- TERCER.    Autoritzar la despesa que resulti de la pròrroga  i de la revisió de preus amb 
aplicació al codi pressupostari de l 'anualitat 2014  H 461.23130231302313023130.22799

TERCERTERCERTERCERTERCER. Corregir l'error material en el codi pressupostari de la part expositiva i del punt TERCER de 
l'acord de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2013 La Junta de Govern Local de 17 
de desembre de 2013 va aprovar la pròrroga i la revisió de preus del contracte de serveis de gestió 
dels Centres oberts a Granollers adjudicat a l'empresa GEDI, gestió i disseny SCCL, d'acord  els fets i 
fonaments de dret invocats,i que haurà de dir el següent:

- L'import màxim  total de la pròrroga es de 150.724 euros exempts d'IVA, d'acord amb l'article 
20.U.8 de la Llei 37/1992, de 28 de novembre,de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb aplicació 
al codi pressupostari H 461.23130231302313023130.22799 de l'anualitat 2014.

- TERCER. Autoritzar la despesa que resulti de la pròrroga  i de la revisió de preus amb 
aplicació al codi pressupostari de l 'anualitat 2014  H 461.23130231302313023130.22799

QUARTQUARTQUARTQUART....        Anul·lar els documents comptables d'autorització i disposició de la despesa següents :

- AD 201400005847 per import de 30.012,90 €

- AD 201400005858 per import de 31.630,28 €

- AD 201400005862 per import de 151.040,52 €

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Realitzar les operacions comptables d'autorització i disposició de la despesa a nom de 
GEDI, gestió i disseny SCCL (CIF. F59128041) de l'anualitat 2014 següents:

- H 461.23320.23320.23320.23320.22799 per import de 30.012,90 € en concepte de prorroga i revisió de preus del 
contracte de serveis d'un terapeuta ocupacional o treballador social per dedicació al centre 
per l'autonomia Sírius de Granollers

- H 461.23130231302313023130.22799 per import de 31.630,28 € en concepte de prorroga i revisió de preus del  
contracte de serveis  d'atenció a la petita infància “Petits i Grans” de Granollers

- H 461.23130231302313023130.22799  per import de 151.040,52 € en concepte de prorroga i revisió de preus del 
contracte de serveis de gestió dels Centres oberts a Granollers

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Notificar al servei de comptabilitat  

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 quinze minuts  
 i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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