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L'Alcalde expressa el lament per la mort d'Adolfo Suárez

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

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



 

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

La Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següentLa Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següentLa Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següentLa Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següent ::::

– Sentencia  número 73/2014 de 05/03/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 14 de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs de contenciós administratiu 113/2012  presentat per 
YEMAYA GRANOLLERS, SL.

– Sentencia  número 52/2014 de 10/02/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 11 de 
Barcelona, en la qual s'estima parcialment el recurs de contenciós administratiu 549/2011-A  
presentat per MARIA JESUS MULA SOLA. 

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  APROVAR LA PRORROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PERDICTAMEN RELATIU A  APROVAR LA PRORROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PERDICTAMEN RELATIU A  APROVAR LA PRORROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PERDICTAMEN RELATIU A  APROVAR LA PRORROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER    
A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS I TELEGRÀFICS ENTRE LA SOCIETATA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS I TELEGRÀFICS ENTRE LA SOCIETATA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS I TELEGRÀFICS ENTRE LA SOCIETATA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS I TELEGRÀFICS ENTRE LA SOCIETAT    """"SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD    
ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOSESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOSESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOSESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS""""    I LI LI LI L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A    
LLLL''''EXERICIEXERICIEXERICIEXERICI    2014201420142014

Amb la finalitat de que aquest Ajuntament pogués disposar de servei de correus per a la tramitació 
dels diferents productes que generen les diverses dependències municipals, cada any es formalitza 
un conveni de prestació de serveis i remeses postals amb Correos y Telégrafos , SA.

Amb data 1 de gener de 2009 es va formalitzar el conveni de col·laboració amb el número de contracte 
080006236 en el qual es detalla la descripció del servei, l'àmbit d'aplicació, condicionament de les 
remeses, el retorn de la informació de los remeses i la protecció de dades i confidencialitat de la 
informació.

Amb data 21 de juliol de 2009, mitjançant resolució d'Alcaldia nún. 1044 es va aprovar l'addenda núm. 
65 afegint el servei de digitalització de documento.

Amb data 26 d' abril de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar l'addenda del conveni, modificant la 
durada del contracte fins el 31/12/2010 i amb data 14 de març de 2011 va aprovar l'addenda del 
conveni prorrogat la seva durada fins el 31/12/2011.

Durant l'any 2012 i amb motiu de la desaparició dels organismes autònoms dependents de 
l'Ajuntament, es van actualitzar els facturables i detallables aplicats a partir de gener de 2012 i amb 
data  28 de febrer de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar  l'addenda del conveni per a la 
prestació de serveis postals i telegràfics prorrogant la seva durada fins el  31/12/2012.

Amb data 29 de gener de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar l'addenda del conveni, modificant 
la durada del contracte fins el 31/12/2013.

Per aquest exercici 2014, existeix suficient consignació pressupostària per fer front al cost de la 
prestació de serveis de correus i  la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA ha presentat un 
escrit de data 28 de febrer de 2014 amb registre d'entrada núm. 4803 de data 13 de març de 2014 en 
el qual accepten la prorroga del conveni subscrit per a la prestació de Serveis Postals i Telegràfics 
fins el 31 de desembre de 2014 en les mateixes condicions que figuren en l 'acord original.

El conveni de col·laboració s'ha celebrat d'acord amb el previst en la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del 
Servei Postal Universal i d'Alliberació dels Serveis Postals i les seves normes de desenvolupament i 



al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic i demés normes que resultin d'aplicació.

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 prorroga del conveni entre la societat """"Sociedad Estatal de Correos ySociedad Estatal de Correos ySociedad Estatal de Correos ySociedad Estatal de Correos y    
TelégrafosTelégrafosTelégrafosTelégrafos ,,,,SASASASA""""    i aquest Ajuntament de Granollers per a la prestació de serveis postals i telegràfics 
amb efectes des d'1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014, en les mateixes condicions 
que figuren en l'acord original.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Incorporar  aquest acord com addenda al conveni núm. 08000623 formalitzat l'1 de gener de 
2009.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,SA

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A DECLARAR CRÈDITS INCOBRABLES AIXÍ COM LA BAIXA ENPROPOSTA RELATIVA A DECLARAR CRÈDITS INCOBRABLES AIXÍ COM LA BAIXA ENPROPOSTA RELATIVA A DECLARAR CRÈDITS INCOBRABLES AIXÍ COM LA BAIXA ENPROPOSTA RELATIVA A DECLARAR CRÈDITS INCOBRABLES AIXÍ COM LA BAIXA EN    
COMPTESCOMPTESCOMPTESCOMPTES,,,,    ELS CRÈDITS INCLOSOS EN LA PRESENT RELACIÓ PBRCELS CRÈDITS INCLOSOS EN LA PRESENT RELACIÓ PBRCELS CRÈDITS INCLOSOS EN LA PRESENT RELACIÓ PBRCELS CRÈDITS INCLOSOS EN LA PRESENT RELACIÓ PBRC 0494049404940494....

Examinats els expedients administratius de constrenyiment que s'instrueixen en aquesta recaptació 
municipal contra els deutors que s'indiquen en la relació annexa, i atès que de la tramitació efectuada i 
que figura degudament documentada  a la base de dades dels expedients informatitzats d'aquesta 
recaptació municipal, es constata que a cadascun dels respectius expedients concorren els fets 
següents:

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Es van practicar, en forma reglamentària, i en els domicilis fiscals dels deutors que figuren a 
la base de dades d'aquesta recaptació municipal, les corresponents notificacions de les provisions de 
constrenyiment.

SegonSegonSegonSegon.- En els supòsits de notificacions amb el resultat d'absent en dos repartiments o desconeguts, 
es van publicar els anuncis de citació per a notificació al Butlletí Oficial de la Província i al taulell 
d'anuncis pertinent.

TercerTercerTercerTercer.- De les indagacions realitzades per aquesta recaptació, no s'ha tingut coneixement de cap 
element rellevant que permeti el cobrament dels deutes.

QuartQuartQuartQuart.- Els deutors indicats no figuren com a subjectes passius de l'impost sobre béns immobles ni de 
l'impost sobre activitats econòmiques en cap padró gestionat per aquesta recaptació.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- L'embargament de fons, intentat en diferents entitats bancàries ha resultat parcial o negatiu.

SisèSisèSisèSisè.- No existeixen béns inscrits a nom dels deutors en el Servei d'Índex Central del Registre de la 
Propietat.

SetèSetèSetèSetè.- Les actuacions realitzades mitjançant la informació facilitada pel registre mercantil han resultat 
negatives.

VuitèVuitèVuitèVuitè.- La informació sol.licitada, a efectes d'embargament, a l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària ha resultat negativa.

NovèNovèNovèNovè.- Atès que, de conformitat amb el que disposa l'article 164.3 del Reglament General de 
Recaptació, s'han observat els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que 
es respecta el principi de proporcionalitat entre l'import dels deutes i els mitjans utilitzats per a la seva 
realització així com el principi d 'economia processal i eficàcia administrativa .



DesèDesèDesèDesè.-  Comprovat que els contribuents relacionats han estat sotmesos a procediment d'execució 
hipotecària, havent estat adjudicat el bé immoble, i per tal de poder procedir a la derivació dels deutes 
pendents, d'acord amb allò establert a l'article 64 del Real Decret Llei 2/2004 en relació amb els 
articles 43, 78 i 79 de la Llei General Tributària, cal declarar-los fallits.

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 .-.-.-.- Es procedeixi a declarar crèdits incobrables, conforme allò que preveu l'article 173.1.b) de la 
Ley General Tributària i 61.2, paràgraf segon del Reglament General de recaptació, així com a la 
baixa en comptes dels crèdits perseguits, de conformitat i als efectes previstos en l'article 76.1 de la 
Llei General Tributària i 62 del citat Reglament General de Recaptació, en relació als 68 deutes que 
es documenten recollits en la relació PBRC0494, i per un import total de 13.633,63 euros.  

APROVAT PER UNANIMITAT
 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL AMBPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL AMBPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL AMBPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL AMB    
EL SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I CIUTADANIA DE LA DIPUTACIÓ DEEL SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I CIUTADANIA DE LA DIPUTACIÓ DEEL SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I CIUTADANIA DE LA DIPUTACIÓ DEEL SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I CIUTADANIA DE LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA,,,,    VINCULAT ALVINCULAT ALVINCULAT ALVINCULAT AL    """"PROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER LPROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER LPROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER LPROGRAMA DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER L''''IMPULS DEIMPULS DEIMPULS DEIMPULS DE    
SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANASERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANASERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANASERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA """"    2013201320132013....

 L'Ajuntament de Granollers està adherit al Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és 
l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el seu Protocol General, dins del qual el Servei de Polítiques de Diversitat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona emmarca el programa de suport als ajuntaments per a 
l'impuls de serveis de mediació ciutadana, amb la finalitat que es possin en marxa equips i centres de 
mediació ciutadana.

Mitjançant acord de Junta de Govern Local 26 de març de 2013 de l'Ajuntament de Granollers, es va 
aprovar la formalització i signatura del conveni de col·laboració entre l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de 
la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers per al Programa de suport als ajuntaments per 
l'impuls de serveis de mediació ciutadana, amb codi 12/Y/90176, per import de 28.500 €, i imputar 
aquests ingressos a la partida pressupostària H241.46184 "Diputació Mediació Comunitària".

Un cop s'ha desenvolupat el programa d'acord amb les activitats previstes inicialment i s'han executat 
les despeses, el responsable del servei de Relacions Ciutadanes ha emès en data 14 de març de 
2014, informe favorable a l'aprovació de la justificació de l'esmentat conveni per import de 72.245,25 
€, dels quals 28.500 € corresponen a la subvenció atorgada. Així com aprovar la Memòria del 
programa del servei de mediació ciutadana 2013.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1r. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2n. La Resolució d'Alcaldia núm. 673, de data 11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat 
sisè, lletra a), disposa que l'Alcalde delega en la Junta de Govern Local l 'acceptació de les
subvencions i l'aprovació de la seva justificació.

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 despeses del conveni subvencional 2013 vinculat al Programa de 
suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana, amb codi 12/Y/90176, impulsat 



pel Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, per import de 
72.245,25 €, dels quals 28.500 € corresponen a la subvenció atorgada.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la Memòria del programa del Servei de Mediació Ciutadana 2013.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a 'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, al Servei 
de Comptabilitat Municipal i a Intervenció.

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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL I LA PRÒRROGA DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL I LA PRÒRROGA DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL I LA PRÒRROGA DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL I LA PRÒRROGA DEL    
TERMINI DTERMINI DTERMINI DTERMINI D''''EXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTEEXECUCIÓ DEL PROJECTE    """"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE    
ANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LA RED DE MUJERES MESOAMERICANAS ENANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LA RED DE MUJERES MESOAMERICANAS ENANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LA RED DE MUJERES MESOAMERICANAS ENANÁLISIS Y POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LA RED DE MUJERES MESOAMERICANAS EN    
RESISTENCIA EN EL SALVADORRESISTENCIA EN EL SALVADORRESISTENCIA EN EL SALVADORRESISTENCIA EN EL SALVADOR """"

1111....    La Junta de Govern Local del dia 31 de juliol de 2012 va prendre, entre d'altres, l'acord següent:

"Primer.---- Aprovar l'atorgament de les subvencions de Cooperació i Solidaritat 2012, amb càrrec a la 
A-201200003340,  de la partida H233.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació  i Solidaritat, per un 
import total de  123.506,77 €, a les diferents entitats i projectes que es relacionen a continuació :

Àmbit cooperació al desenvolupament (95.539,21 €)

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 
proposat

...
4588 Associació 

Cooperacció
Fortalecimiento capacidades de 

análisis i posicionamiento Red de 
Mujeres

El Salvador 11.340,51 €

...

Segon.-    Aprovar la concessió d'una bestreta per import corresponent al 100 % del total de les subvencions 
atorgades i detallades en el punt anterior . 
...

Vuitè.- L'efectivitat de l'atorgament de les subvencions estarà subjecte a les condicions següents :

...
c) El procés de justificació es podrà iniciar l’endemà de l’execució del projecte subvencionat i el termini màxim 
de lliurament de la justificació serà el 28 de febrer de 2013, per als projectes de sensibilització i acollida, i del 28 
de febrer de 2014, per als projectes de cooperació al desenvolupament .
"

2222....    En data 3 de gener de 2014, i número de registre 80, l'Associació Cooperacció ha presentat 
sol·licitud de modificació parcial i pròrroga en la justificació del projecte, amb una ampliació per dos 
mesos, per al projecte "Fortalecimiento de las capacidades de análisis y posicionamiento político de la 
Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia en El Salvador".

3333....    El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, informa favorablement 
de l'aprovació de la modificació de l'acord d'atorgament de subvenció per al projecte "Fortalecimiento 
de las capacidades de análisis y posicionamiento político de la Red de Mujeres Mesoamericanas en 
Resistencia en El Salvador", de Junta de Govern del dia 31 de juliol de 2012, atès que 

3.1. La proposta de modificació s'ha fet abans que acabi l'activitat, tal com assenyala l'article 64.2 del 
RD 887/2006, com també,  concorren circumstàncies de transformació d'activitats i modificació de 
pressupost, com ara



a) L'activitat 1.5 (clausura de les rèpliques) es transforma en accions locals reduïdes i l'activitat 1.6 
(assessoria i planificació amb tres associacions de dones ) s'ha treballat des dels processos formatius i 
es reprendrà en l'activitat 1.7. 
b) La subvenció atorgada és de 11.340,51 € (44,02% del pressupost modificat). Els conceptes de 
despesa elegible imputats a l'Ajuntament de Granollers són els mateixos (equips i subministraments, 
personal i serveis tècnics, viatges i estades, funcionament, sensibilització i costos indirectes). Es pot 
mantenir el mateix import de subvenció, ja que no es supera el 50% del cost de l'activitat i els 
objectius, indicadors i resultats són els mateixos.
.
4444....    El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes informa favorablement de l'ampliació del 
termini de justificació del projecte "Fortalecimiento de las capacidades de análisis y posicionamiento 
político de la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia en El Salvador", per un període de 3 
mesos, per la qual cosa la data límit de justificació, amb caràcter improrrogable, quedaria establerta el 
dia 31 de maig de 2014.

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

1111....     La Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

2222....    L'article 70, ampliación del plazo de justificación, del Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3333....    Les bases específiques de subvencions de Cooperació i Solidaritat  2012, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 25 de gener de 2012 i publicades en el BOPB del dia 9 de febrer de 2012.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la modificació de l'acord de Junta de Govern Local del dia 31 de juliol de 2012, de 
forma que el projecte "Fortalecimiento de las capacidades de análisis y posicionamiento político de la 
Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia en El Salvador", passa a tenir un cost de 25.759,71 
€, i no de 29.495,67 €, dels quals l'Ajuntament de Granollers aporta 11.340,51 €.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar una pròrroga de 2 mesos del termini de justificació del projecte, per la qual cosa la 
data límit de justificació del projecte , amb caràcter improrrogable, serà el 30 d'abril de 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DESE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DESE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DESE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONA PER A LBARCELONA PER A LBARCELONA PER A LBARCELONA PER A L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''AJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DE LAAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DE LAAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DE LAAJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LCONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LCONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LCONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A L ''''ECONOMIA LOCAL DELECONOMIA LOCAL DELECONOMIA LOCAL DELECONOMIA LOCAL DEL    
PLAPLAPLAPLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

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 27 de desembre de 2013, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació 
del "Programa complementari de suport a l'economia productiva local", del seu règim concertació, de 
la resolució de concessió dels ajuts corresponents a la línia de suport "finançament dels plans locals 



d'ocupació" (Fase 1) i de l'obertura de convocatòria pública per la concessió d'ajuts corresponents a 
les línies de suport "finançament de la reforma, rehabilitació  i reparació d'elements constitutius de 
patrimoni singular local" i finançament de millora del manteniment dels camins locals (Fase 2)  en el 
marc del pla "Xarxa de governs locals 2012-2015".

3r Els Programes complementaris es defineixen com aquells instruments específics de concertació 
elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l'àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona.

El Programa complementari de suport a lPrograma complementari de suport a lPrograma complementari de suport a lPrograma complementari de suport a l''''economia productivaeconomia productivaeconomia productivaeconomia productiva té per objecte central el foment de 
l'ocupació, mitjançant la contribució específica al finançament d'aquelles despeses derivades de plans 
locals d'ocupació; l'afavoriment d'inversions que contribueixin a dinamitzar a curt termini l'activat 
econòmica, tot potenciant la competitivitat local i afavorint la captació d'inversió complementària 
pública o privada; i la generació d'ocupació, amb la voluntat de procurar un desenvolupament 
sostenible i territorialment equilibrat .

Les línies de suport que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals responent a la tipologia 
d'actuacions concertables següents:

Fase 1 d'execució del Programa complementari:

Línia 1 """"finançament dels plans locals dfinançament dels plans locals dfinançament dels plans locals dfinançament dels plans locals d''''ocupacióocupacióocupacióocupació """" adreçada a garantir una dotació econòmica als 
municipis en el desplegament de plans d'ocupació locals.  Corresponent a la fase 1 
d'execució del Programa complementari.

Fase 2 d'execució del Programa complementari:

Línia 2 """"finançament de la reformafinançament de la reformafinançament de la reformafinançament de la reforma,,,,    rehabilitació i reparació drehabilitació i reparació drehabilitació i reparació drehabilitació i reparació d''''elements constitutius de patrimonielements constitutius de patrimonielements constitutius de patrimonielements constitutius de patrimoni    
singular localsingular localsingular localsingular local"""" adreçada al finançament d'inversions en la realització obres parcials o 
integrals d'aquests elements o béns d'interès històric, patrimonial, cultural, social, 
arquitectònic i paisatgístic o turístic local, ja siguin de titularitat municipal o de titularitat 
privada on s'acrediti el seu ús públic, procurant garantir el foment de l'ocupació.

Línia 3 """"finançament de la millora i del manteniment de camins localsfinançament de la millora i del manteniment de camins localsfinançament de la millora i del manteniment de camins localsfinançament de la millora i del manteniment de camins locals""""    adreçada a inversions re
ferides a l'execució d'obres de manteniment i millora dels camins de titularitat pública del 
territori dels municipis i comarques, en particular, de les actuacions de manteniment i 
condicionament de camins que disposin d'un ús públic.

4t Que les sol·licituds per a l'atorgament dels ajuts corresponents a la Fase 2 d'execució d'aquest 
Programa complementari es tramitaran electrònicament a través de la Plataforma de tramitació del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona mitjançant el tràmit "P100" de 
sol·licitud de recurs.  El termini de presentació de sol·licitud finalitza el     27272727    de març dede març dede març dede març de     2014201420142014.

5è L'Ajuntament de Granollers està interessat a acollir-se a la convocatòria pública per a 
l'atorgament dels ajuts corresponents a la Fase 2 d'execució del Programa complementari de suport a 
l'economia productiva del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", mitjançant l'execució de les 
actuacions següents:

Línia 2 "finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d'elements constitutius de patrimoni 
singular local"

- Projecte de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima deProjecte de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima deProjecte de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima deProjecte de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima de    
GranollersGranollersGranollersGranollers , amb un pressupost de  79.281,93 euros (IVA no inclòs), redactat per part de l’arquitecte 
Vicenç Oliveres i Estapé.
Es sol·licita a la Diputació un ajut econòmic de  63.425,54 euros
L'execució de les obres de rehabilitació anirà a càrrec de l'entitat privada titular de l'element on es 
realitza l'actuació, el centre religiós Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima de Granollers, d'acord 
amb l'excepcionalitat establerta a l'article 10. Entitats executores, apartat 3. del Règim de 
concertació aplicable al "Programa complementari de suport a l'economia productiva local" per a 
aquesta línia de suport.



Línia 3 "finançament de la millora i del manteniment de camins locals " 

- Projecte de manteniment de camins de PalouProjecte de manteniment de camins de PalouProjecte de manteniment de camins de PalouProjecte de manteniment de camins de Palou    2014201420142014, amb un pressupost de 24.793,39 euros més 
5.206,61 euros d'IVA, que fa un total de 30.000,00 euros, redactat pels tècnics municipals del 
Servei d'Obres i Projectes.
Es sol·licita a la Diputació una aportació de 18.000,00 euros.
L'execució de les obres de l'esmentat projecte anirà a càrrec d'aquest ajuntament, mitjançant 
contracte menor.

6è Que d'acord amb l'article 84.2.a. de l'Estatut de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers té 
competència pròpia en la matèria d'ordenació i gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística  
i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local .

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

D'acord amb el Règim de concertació aplicable al "Programa complementari de suport a l'economia 
productiva local" que estableix les línies de suport i tipologia d'actuacions, les condicions de la 
sol·licitud, el procediment de formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi 
desenvolupen les condicions 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 27 de desembre de 2013.

L'article 10.3 de l'esmentat Règim de concertació estableix que excepcionalment, en el marc de la línia 
de suport "finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni 
singular local”, podran esdevenir executores aquelles entitats o associacions locals de caràcter privat i 
sense ànim de lucre, en la condició que siguin titulars d’immobles destinats a la realització d’una 
activitat pública i que s’aporti conveni vigent entre l’ens destinatari dels ajuts en el marc de la 
convocatòria descrita i l’entitat que podrà executar les actuacions de rehabilitació objecte de suport .

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 :::: Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics que la 
Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del ProgramaProgramaProgramaPrograma    
complementari de suport a lcomplementari de suport a lcomplementari de suport a lcomplementari de suport a l''''economia productivaeconomia productivaeconomia productivaeconomia productiva del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", 
d'acord amb la relació de sol·licituds de recursos desglossada a l'apartat cinquè de la part expositiva 
corresponents a la Fase 2 d'execució de l'esmentat Programa, i de conformitat amb els fets exposats i 
amb els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Tramitar les sol·licituds per a la concertació dels recursos econòmics a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb els requisits establerts a l'article 19 del règim de concertació aplicable al 
Programa complementari de suport a l'economia productiva del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015",  abans del 27272727    de març dede març dede març dede març de     2014201420142014.... 

APROVAT PER UNANIMITAT

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELSDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELSDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELSDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS    
CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS DE GRANOLLERS ADJUDICAT A LCENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS DE GRANOLLERS ADJUDICAT A LCENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS DE GRANOLLERS ADJUDICAT A LCENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS DE GRANOLLERS ADJUDICAT A L''''EMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECE,,,,SASASASA    
EN EL SENTIT DEN EL SENTIT DEN EL SENTIT DEN EL SENTIT D''''AMPLIAR EL SERVEI DE NETEJA A LAMPLIAR EL SERVEI DE NETEJA A LAMPLIAR EL SERVEI DE NETEJA A LAMPLIAR EL SERVEI DE NETEJA A L''''ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL IESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL IESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL IESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I    
LLLL''''IMPORT DES DELIMPORT DES DELIMPORT DES DELIMPORT DES DEL     25252525    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2014201420142014    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2014201420142014....



1.- Mitjançant  dictamen de la Junta de Govern Local del dia 24 de gener de 2012 es va ratificar l'acord 
d'Alcaldia  núm. 1337/2011 de data 27 de desembre de 2011 relativa  a l'adjudicació del contracte 
plurianual de serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres educatius municipals de 
Granollers, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, a 
l'empresa CLECE,SA amb CIF A80364243 per un import de 690.980,09 euros més 124.376,42 euros 
en concepte d'IVA (18%), que fa un total de 815.356,51 euros per al període del 2 de gener de 2012 
fins el 31 de desembre de 2013 amb possibilitat de 24 mesos més de pròrroga amb la distribució a 
continuació indicada per escoles:

CentreCentreCentreCentre Import €Import €Import €Import € IVAIVAIVAIVA    18181818%%%% Import Total €Import Total €Import Total €Import Total €
Escola Salvador Llobet 118.601,07 21.348,19 139.949,26
IES Escola Municipal del Treball 215.561,45 38.801,06 254.362,51
Escola Bressol Congost-Cangur 54.693,42 9.844,82 64.538,24
Escola Bressol Tortuga 47.761,66 8.597,10 56.358,76
Escola Bressol El Teler 63.654,03 11.457,73 75.111,76
Escola Municipal de Música 56.722,24 10.210,00 66.932,24
Centre Valles 122.996,82 22.139,43 145.136,25
CREDA 10.989,40 1.978,09 12.967,49
TOTALTOTALTOTALTOTAL 690690690690....980980980980,,,,09090909 124124124124....376376376376,,,,42424242 815815815815....356356356356,,,,51515151

2.- El 31 de juliol de 2012, la Junta de Govern Local va acordar la modificació del contracte de serveis 
per a la prestació del servei de neteja dels centres educatius municipals de Granollers adjudicat a 
l'empresa CLECE,SA, en el sentit d'ampliar a 35 hores setmanals el servei a les dependències de 
l'Escola Municipal del Treball per un import de 33.501,32 euros més 7.035,28 euros d'IVA (21%), que 
fan un total de 40.536,60 euros, que suposà un 4,85% d'ampliació de l'import primitiu del contracte, pel 
període de l'1 de setembre de 2012 fins al 31 de desembre de 2013.

3.- El 28 de maig de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar  la revisió de preus sol·licitada per 
CLECE,SA amb efectes des de l'1 de gener de 2013 del contracte de serveis per a la prestació del 
servei de neteja dels centres educatius municipals de Granollers per un augment del 2,465% i un 
import de  9.135,69 euros més 1.918,5 euros d'IVA (21%) que fan un total de 11.054,19 euros, segons 
desglos a continuació indicat per partides i escoles :

CentreCentreCentreCentre PartidaPartidaPartidaPartida ImportImportImportImport IVAIVAIVAIVA    21212121%%%% TotalTotalTotalTotal
Escola Salvador Llobet H418.32140.22700 1.461,76 306,97 1.768,73
IES Escola Municipal del Treball H419.32210.22700 3.276,15 688,00 3.964,15
Escola Bressol Congost-Cangur H416.32114.22700 674,1 141,56 815,66
Escola Bressol Tortuga H416.32112.22700 588,66 123,62 712,28
Escola Bressol El Teler H416.32113.22700 784,54 164,75 949,29
Escola Municipal de Música H417.32510.22700 699,10 146,81 845,91
Centre Valles H413.32315.22700 1.515,94 318,35 1.834,29
CREDA H410.32001.22700 135,44 28,44 163,88
TOTALTOTALTOTALTOTAL 9999....135135135135,,,,69696969 1111....918918918918,,,,5555 11111111....054054054054,,,,19191919

4.- El 10 de desembre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar  la pròrroga del contracte de 
serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres educatius municipals formalitzat amb 
l'empresa CLECE,SA pel període de l'1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014 per import 
de 379.751,85 euros més 79.747,89 euros d'IVA (21%), que fa un total de 459.499,74 euros, 
autoritzant-ne la revisió de preus amb efectes 1 de gener de 2014, d'acord amb el 0,255% que 
correspon al 85% de l'índex publicat per l'INE a desembre de 2013. (0,3%), d'acord amb els imports a 
continuació detallats:



Centre Partida Import
 adjudicat
(IVA exclòs)

Augment 
0,255%

IVA 21% Total
 augment

Import total
2014 

(IVA inclòs)
Escola Salvador Llobet H418.32140.22700 60.762,28 154,94 32,54 187,48 73.709,83
IES Escola Municipal del 
Treball

H419.32210.22700 136.182,93 347,27 72,93 420,20 165.201,54

Escola Bressol 
Congost-Cangur

H416.32114.22700 28.020,78 71,45 15,00 86,45 33.991,60

Escola Bressol Tortuga H416.32112.22700 24.469,50 62,40 13,10 75,50 29.683,60
Escola Bressol El Teler H416.32113.22700 32.611,54 83,16 17,46 100,62 39.560,59
Escola Municipal de Música H417.32510.22700 29.060,26 74,10 15,56 89,66 35.252,58
Centre Valles H413.32315.22700 63.014,38 160,69 33,75 194,44 76.441,83
CREDA H410.32001.22700 5.630,19 14,36 3,02 17,38 6.829,90
TOTALTOTALTOTALTOTAL 379.751,85 968,37 203,36 1.171,73 460.671,47

5.- D'acord amb l'informe de la cap del Servei d'Educació de data 27 de febrer de 2014, es necessari 
ampliar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres educatius 
municipals formalitzat amb l'empresa CLECE,SA atès la jubilació d'una treballadora de neteja de 
l'EMT com a personal de l'Ajuntament i es proposa:

- Una modificació del contracte actual en el sentit d'ampliar a 35 hores de neteja setmanals des del 24 
d'abril fins el 31 de desembre de 2014 el servei de neteja de l'EMT, el que suposa un increment de 
l'import de 17.822,74 euros més 3.742,78 euros d'IVA (21%) el que fa un total de 21.565,51 euros amb 
càrrec a la partida pressupostària H419.32210.22700  "Treballs de neteja de l'EMT".

-  L'increment de 17.822,74 euros vers l'import inicialment adjudicat representa un 2,58%  que sumat a 
l'anterior modificació del 4,58% fa un total del 7,43% d'ampliació de l'import primitiu del contracte, que 
no supera el límit establert en la clàusula VIII del plec de clàusules administratives particulars que 
regula aquest contracte.

- L'horari del servei que consta com annex al contracte núm. 6/2012 formalitzat l'1 de gener de 2012, 
quedara ampliat per aquesta modificació que afecta a l'EMT en 35 hores més setmanals , per tant 
s'adjunta un nou annex modificat que substitueix a l'anterior.

6.- L'empresa CLECE, SA ha presentat  una instància telemàtica amb número de registre 4338 de 
data 10 de març de 2014, mostrant la seva acceptació amb la modificació i presentant un pressupost 
de 17.822,74 euros (IVA exclòs) i un nou annex d'horaris modificat.

7.- Com a conseqüència de la necessitat de cobrir la tasca que realitza la treballadora de neteja de 
l'EMT que es jubila amb data 24 d'abril de 2012, d'acord amb l'informe tècnic emès per la cap del 
Servei d'Educació de  data 27 de febrer de 2014, es proposa modificar el contracte formalitzat en data 
1 de gener de 2012, en el sentit d'augmentar  un 2,58 % l'import primitiu del contracte , suposant un 
import d'augment de 17.822,74 euros més 3.742,78 euros en concepte d'IVA(21%) , en la forma que 
s'indica a continuació:

- Annex d'horaris del contracte núm. 6/2012 formalitzat  amb l'empresa CLECE,SA en data 1 de gener 
de 2012, queda substituït per el nou annex que s'adjunta a aquest acord.

- El preu total de la pròrroga del contracte es fixa en l'import total de 398.542,96 euros (IVA exclòs), 
essent l'import del servei de neteja  al centre IES Escola Municipal del Treball de 154.352,94 euros 
(IVA exclòs) per al període  que  va des del 24 d'abril fins el 31 de desembre de 2014, segons la 
distribució següent:

Centre Partida Import 
prorrogat
(IVA exclòs)

IVA 21% Import total
2014 

(IVA inclòs)
Escola Salvador Llobet H418.32140.22700 60.917,22 12.792,61 73.709,83



IES Escola Municipal del Treball H419.32210.22700 154.352,94 32.414,12 186.767,06

Escola Bressol Congost-Cangur H416.32114.22700 28.092,23 5.899,37 33.991,60

Escola Bressol Tortuga H416.32112.22700 24.531,90 5.151,70 29.683,60
Escola Bressol El Teler H416.32113.22700 32.694,70 6.865,89 39.560,59
Escola Municipal de Música H417.32510.22700 29.134,36 6.118,22 35.252,58
Centre Valles H413.32315.22700 63.175,07 13.266,77 76.441,84
CREDA H410.32001.22700 5.644,55 1.185,35 6.829,90
TOTALTOTALTOTALTOTAL 398.542,96 83.694,04 482.237,00

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 92 ter. de la Llei 30/2007 , de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, modificada per �

la Llei 2/2011, de 4 de març de Economia Sostenible , pel que fa a les modificacions dels 
contractes.
Clàusula VIII del plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte formalitzat �

amb l'empresa CLECE,SA 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 neteja dels centres 
educatius municipals de Granollers  formalitzat amb l'empresa  CLECE,SA, amb CIF  A80364243, en 
el sentit d'ampliar  a 35 hores de neteja setmanals des del 24 d'abril fins el 31 de desembre de 2014 el 
servei de neteja de l'EMT, el que suposa un increment de l'import de 17.822,74 euros més 3.742,78 
euros d'IVA (21%) el que fa un total de 21.565,51 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
H419.32210.22700  "Treballs de neteja de l'EMT" , el que representa un  2,58% de l'import primitiu del 
contracte, que sumat  a l'anterior modificació del 4,58% fa un total del 7,43% i  no supera el límit 
permès de modificació establert en la clàusula VIII del plec de clàusules administratives particulars 
que regula aquest contracte,en la forma que a continuació s'indica:

- Annex d'horaris del contracte núm. 6/2012 formalitzat  amb l'empresa CLECE,SA en data 1 de gener 
de 2012, queda substituït pel nou annex que s'adjunta a aquest acord.

- Els imports de la pròrroga actual per al 2014  aprovada  el 10 de desembre de 2013 i vigent fins el 31 
de desembre de 2014, passa a tenir el següent redactat:

Centre Partida Import 
prorrogat
(IVA exclòs)

IVA 21% Import total
2014 

(IVA inclòs)
Escola Salvador Llobet H418.32140.22700 60.917,22 12.792,61 73.709,83
IES Escola Municipal del Treball H419.32210.22700 154.352,94 32.414,12 186.767,06

Escola Bressol Congost-Cangur H416.32114.22700 28.092,23 5.899,37 33.991,60
Escola Bressol Tortuga H416.32112.22700 24.531,90 5.151,70 29.683,60
Escola Bressol El Teler H416.32113.22700 32.694,70 6.865,89 39.560,59
Escola Municipal de Música H417.32510.22700 29.134,36 6.118,22 35.252,58
Centre Valles H413.32315.22700 63.175,07 13.266,77 76.441,84
CREDA H410.32001.22700 5.644,55 1.185,35 6.829,90
TOTALTOTALTOTALTOTAL 398.542,96 83.694,04 482.237,00

 
SegonSegonSegonSegon.... Indicar que la data d'efectes d'aquesta modificació serà a partir del 24 d'abril de 2014 fins 
el 31 de desembre de 2014

TercerTercerTercerTercer .... Regularitzar els documents comptables de l'exercici 2014, incrementant per 21.565,51 
euros amb càrrec a la partida pressupostària  H419.32210.22700  "Treballs de neteja de l'EMT".



QuartQuartQuartQuart.... Formalitzar la modificació del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja 
dels centres educatius municipals de Granollers en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del 
següent a la data d'aquesta notificació.

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Notificar a l'empresa CLECE,SA  aquesta resolució.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL COST DEL SERVEI DE LES    
ESCOLES MUNICIPALSESCOLES MUNICIPALSESCOLES MUNICIPALSESCOLES MUNICIPALS::::    INSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE LINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE LINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE LINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL I DE L''''ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
DDDD''''EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE JULIOLEDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE JULIOLEDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE JULIOLEDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA SALVADOR LLOBET PERÍODE JULIOL----DESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DE    
2013201320132013

La Junta de Govern Local en data 12 de novembre va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i 
l'Ajuntament de Granollers per finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal 
que integren el servei d'Educació de Catalunya per al període juliol-desembre de 2013.

La clàusula cinquena del conveni diu: 
Les aportacions establertes a la clàusula primera seran transferides a l'Ajuntament de Granollers amb 
periodicitat mensual en concepte de bestreta. Abans de produir-se el darrer lliurament l'ajuntament 
haurà de presentar la següent documentació:

Certificat del Secretari/interventor de l'administració titular del cost de funcionament del període �

juliol-desembre de 2013, diferenciant despeses de personal i despeses de funcionament.

Certificat del Secretari/interventor de l'administració titular de la correcta aplicació de fons .�

El termini de justificació finalitzarà el  30 de març de 2014.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat  demana la següent documentació:
– Certificat dels cost del servei corresponent al període juliol-desembre 2013 desglossat per 
despeses de personal i funcionament, d'acord amb la clàusula tercera de l'esmentat conveni.
– Certificat de la correcta aplicació del fons rebut a la finalitat prevista, període juliol-desembre 
2013 d'acord amb la clàusula cinquena del mateix conveni.

Que el càlcul de despeses s'ha fet tenint en compte les dades de la comptabilitat oficial de 
l'Ajuntament a 28 de febrer de 2014.

Que en el registre de factures que s'adjunta s'ha fet constar la  data de pagament (RPPA), i les dates 
d'obligació reconeguda (O,P). Aquestes darreres factures  estan seguint el procés de pagament.

Que s'ha inclòs com a despeses de funcionament la compra de maquinària de robòtica per un cicle 
formatiu de l'EMT, perquè s'ha considerat una despesa necessària pel funcionament ordinari del cicle i 
no com una inversió.

Que en el certificat figuren factures de consums corresponents al període gener-juny del 2013 que no 
s'havien fet constar a l'anterior certificat perquè no estaven a la comptabilitat municipal . 

Les despeses de personal que es declaren corresponen al cost del personal que treballa de manera 
directa en el centre i que ha estat facilitat per Recursos Humans.

Els costos han estat els següents:



Centre educatiu Despeses de 
personal

Despeses  de 
funcionament

Total

E. Municipal Salvador Llobet 717.135,57 € 49.235,77 € 766.371,34 €

Institut Escola Municipal del Treball 2.715.075,47 € 215.069,61 € 2.930.145,08 €

Que l'import total de l'aportació provisional del  Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya no supera el cost real del servei.

Centre educatiu Despeses de 
personal

Despeses  de 
funcionament

Total
despesa 
realitzada

Aportació 
Departament

E.M. Salvador Llobet 717.135,57 € 49.235,77 € 766.371,34 € 697.617,42€

Institut EMT 2.715.075,47 € 215.069,61 € 2.930.145,08 € 2.935.224,17 €

TOTAL 3.696.516,42 € 3.632.841,59 €

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

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

PRIMER. Acceptar la subvenció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 
al finançament de l'escola municipal Salvador Llobet i l'Institut escola Municipal del Treball i aplicar 
l'import a la partida d'ingressos, d'acord amb el següent:

H418.45030 Subv. Generalitat Escola S. Llobet..........697.617,42 €�

H419.45030 Subv. Generalitat EMT................................. 2.935.224,17 €�

SEGON. Aprovar la justificació econòmica del període juliol-desembre dels centres municipals Escola 
Municipal Salvador Llobet i Institut Escola Municipal del Treball de Granollers .

TERCER. Trametre el certificats demanats al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya:

Certificat del cost total del servei corresponent al període juliol-desembre 2013,  desglossat per �

despeses de personal i funcionament, d'acord amb la clàusula cinquena del conveni de 
finançament.
Certificat de la correcta aplicació dels fons previstos de rebre a la finalitat prevista, període  �

juliol-desembre 2013, d'acord amb la clàusula cinquena de l'esmentat conveni.

QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Departament d'Ensenyament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A FORMALITZAR LDICTAMEN RELATIU A FORMALITZAR LDICTAMEN RELATIU A FORMALITZAR LDICTAMEN RELATIU A FORMALITZAR L''''ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ    
AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS ACAMB LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS ACAMB LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS ACAMB LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AC,,,,    PER A LA REALITZACIÓ DEPER A LA REALITZACIÓ DEPER A LA REALITZACIÓ DEPER A LA REALITZACIÓ DE    
DIVERSOS PROJECTES EDUCATIUS PER ELS CURSOSDIVERSOS PROJECTES EDUCATIUS PER ELS CURSOSDIVERSOS PROJECTES EDUCATIUS PER ELS CURSOSDIVERSOS PROJECTES EDUCATIUS PER ELS CURSOS    2012201220122012----2013201320132013    IIII    2013201320132013----2014201420142014,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    



2014201420142014

La Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2013 va aprovar el conveni de col·laboració amb la 
Fundació Privada Cultural de Granollers AC per a la realització de diversos projectes educatius per els 
cursos 2012-2013.

La clàusula segona del conveni estableix que la Fundació Privada Cultural de Granollers AC 
presentarà la programació d'activitats per el curs 2013-2014 al llarg del mes de febrer. Que aquesta 
programació és acceptada tot i que ha estat presentada amb data 4 de març de 2014  per error. 
L'entitat va interpretar que havia de presentar la documentació en el mateix període que es 
presentaven les sol·licituds de subvenció de la resta d 'entitats educatives.

La clàusula tercera del conveni diu:

“L'aportació per a l'any 2014, corresponent a la programació del curs 2013-2014, es fixarà en el 
pressupost municipal i estarà subjecta a la disponibilitat econòmica de l'Ajuntament i a la continuïtat 
de la subvenció per part de la Diputació als programes d'arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars. De conformitat a l'establert a la clàusula 2.2. del present conveni, aquesta aportació es fixarà 
mitjançant la signatura d'addenda al conveni, amb especificació del programa corresponent”.

El pressupost municipal del 2014 fixa en 45.500€ la Subvenció Associació Cultural Activitats 
extraescolars.

En data 19 de desembre de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar resoldre 
la convocatòria, segons bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars 
per el curs 2013-14.  La quantitat atorgada a l'Ajuntament de Granollers és 23.900€.

En data  28 de gener de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar acceptar la subvenció  de la 
Diputació de Barcelona per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars 
per al curs 2013-2014.

Es compleixen les clàusules segona i tercera del conveni per poder formalitzar l'addenda econòmica 
de 45.500€ per a desenvolupar la programació que es detalla en el document de l'addenda  que 
s'adjunta.

Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació i atès que existeix consignació pressupostària i 
està prevista singularment en el pressupost a la partida H411 32410 48900 (Subvenció Associació 
Cultural de Granollers Activ. Extraescolars).

D'acord amb l'art. 65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula la concessió de forma directa 
de les subvencions..

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, art. 22.2.a pel que fa al procediment �

de concessió amb exclusió de concurrència competitiva .
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 �

de novembre, General de Subvencions.
Ordenança General de Subvencions aprovada el dia 26 d'abril de 2006 modificada parcialment �

per acord del Ple de l'ajuntament de Granollers de data 26 d'octubre de 2010.
L'article 25 de la llei 27/2013 de 27 de desembre  de Racionalització i sostenibilitat de �

l'administració local,  diu que és competència municipal:
2.m: Promoción de la cultura y equipamientos municipales.

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

PRIMER.  Aprovar la formalització de l'addenda al conveni de col·laboració amb la Fundació Privada 
Cultural de Granollers AC, per a la realització de diversos projectes educatius per els cursos 



2012-2013 i 2013-2014, per a l'any 2014, d'acord amb el redactat següent:

ADDENDA AL CONVENI ENTRE LADDENDA AL CONVENI ENTRE LADDENDA AL CONVENI ENTRE LADDENDA AL CONVENI ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA FUNDACIÓ PRIVADAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA FUNDACIÓ PRIVADAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA FUNDACIÓ PRIVADAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA FUNDACIÓ PRIVADA    
CULTURAL DE GRANOLLERS AC RELATIU A LA PROGRAMACIÓ DCULTURAL DE GRANOLLERS AC RELATIU A LA PROGRAMACIÓ DCULTURAL DE GRANOLLERS AC RELATIU A LA PROGRAMACIÓ DCULTURAL DE GRANOLLERS AC RELATIU A LA PROGRAMACIÓ D''''ACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS D''''ARTSARTSARTSARTS    
ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS ,,,,    PER AL CURSPER AL CURSPER AL CURSPER AL CURS     2013201320132013----2014201420142014

Granollers,        de  març de 2014

R E U N I T SR E U N I T SR E U N I T SR E U N I T S

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas en qualitat d'alcalde president de l'Ajuntament de Granollers, 
assistit per la senyora Aurora Corral secretària general  conforme a les facultats que li confereix el 
Reglament de funcionaris de l'Administració local. 

D'altra part, el senyor Ricard Caussa Moreno, amb DNI núm. 77074761-J, en qualitat de president de la 
Fundació Privada Cultural de Granollers AC, NIF G-63570402,  amb domicili al Carrer almogàvers, 5, de 
Granollers.

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN

1.- Que amb data 28 de maig de 2013 la Junta de Govern Local  va acordar formalitzar el conveni de 
col·laboració amb la Fundació Privada Cultural de Granollers AC, per a la realització de diversos projectes 
educatius del curs 2012-13 i 2013-14.

Que el desenvolupament d'aquests projectes generen unes despeses que l'Ajuntament contribueix a 
finançar a través del conveni esmentat .

2.- Que la clàusula 2.2. del conveni s'estableix que un cop la Fundació Privada  Cultural de Granollers AC 
presenti la programació per al curs 2013/2014 es procedirà a la signatura d'una addenda al present conveni 
per tal d'aprovar el programa i la seva corresponent dotació  econòmica . 

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES

PrimeraPrimeraPrimeraPrimera ::::        Els projectes a desenvolupar al llarg del curs  2013-2014 seran els següents:

A. PROJECTE ACTIVITATS PER A LES ESCOLES
En concret les activitats programades seran de teatre, dansa, cinema i música per als nivells educatius 
d'Educació infantil (0-6 anys), educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles 
formatius.

a.1) En concret s'oferiran:  
3 activitats per 1r cicle d'educació infantil�

5 activitats per 2n cicle d'educació infantil�

6 activitats per cicle inicial d'educació primària�

6 activitats per cicle mitjà d'educació primària�

7 activitats per cicle superior d’educació primària�

2 activitats per  ESO (música i teatre) �

1 activitats de teatre en l’Educació per a cada curs d’ESO�

9 activitats per batxillerats�

a.2) Activitats addicionals:
1 activitat de poesia�

1 activitat de cinema�

1 activitat de teatre en anglès�

1 o més activitats de ciències i /o art vinculades al Museu de Granollers�

B. TEATRE EN L'EDUCACIÓ
La Fundació produeix i ofereix aquest projecte teatral adreçat a l 'ESO.
És una proposta de treball en valors, i actualment, s'han produït conjuntament quatre espectacles :

Jugo jo: per 1r  d'ESO�

Kdm x akbá ptó? per 3r d'ESO�

I ara què?  per 4t d'ESO�

Per portar a terme aquest projecte, la Fundació té contractades a quatre actors/actrius, una directora de 



projecte i una persona de gestió

C. VISITES A L'AJUNTAMENT
La Fundació, a proposta del Servei d'Educació coordinarà les visites guiades a l'Ajuntament de Granollers i 
contractarà el monitoratge corresponent .

SegonaSegonaSegonaSegona ::::    L'Ajuntament proporcionarà un ajut econòmic als projectes esmentats , amb la quantitat de 45.500 € 
per a l’any 2014, que correspon als programes desenvolupats durant el curs acadèmic 2013/134. Aquest 
import s'abonarà a la bestreta abans de la seva justificació, ateses les circumstàncies especials que 
representa l'activitat subvencionada.
L'aportació econòmica assenyalada ha de servir per finançar els projectes esmentats anteriorment

TerceraTerceraTerceraTercera :::: El termini màxim de justificació serà el 30 de juny  de 2014. Abans d'aquesta data de l'entitat haurà 
de presentar la memòria d'actuació i la justificació econòmica de la totalitat del projecte . 

SEGON. Concedir a la Fundació Privada Cultural de Granollers ACla Fundació Privada Cultural de Granollers ACla Fundació Privada Cultural de Granollers ACla Fundació Privada Cultural de Granollers AC amb NIF. G63570402, la    
quantitat de 45.500,00 €, com  ajut econòmic per dur a terme els projectes educatius realitzats durant 
el curs escolar 2013/2014. Import que s'abonarà a la bestreta abans de la seva justificació, ateses les 
circumstàncies especials que representa l'activitat subvencionada, sense requerir garantia per aquest 
pagament ja que és una entitat fortament arrelada al municipi i amb qui l'Ajuntament ha establert 
convenis de col·laboració des de fa uns anys. Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida 
H411.32410.48900 Subvenció Associació Cultural Activitats Extraescolars .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a la Fundació Privada Cultural de Granollers AC
.
QUART.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A    
DIFERENTS PROGRAMES QUE FAN REFERÈNCIA AL SERVEI DDIFERENTS PROGRAMES QUE FAN REFERÈNCIA AL SERVEI DDIFERENTS PROGRAMES QUE FAN REFERÈNCIA AL SERVEI DDIFERENTS PROGRAMES QUE FAN REFERÈNCIA AL SERVEI D''''ESPORTS DINS DEL PLAESPORTS DINS DEL PLAESPORTS DINS DEL PLAESPORTS DINS DEL PLA    
XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015    I CORRESPONENT A LI CORRESPONENT A LI CORRESPONENT A LI CORRESPONENT A L ''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2013201320132013

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg 2013, ha concedit a l'Ajuntament de Granollers 
tres ajuts consistents en suport econòmics per activitats esportives realitzades a la nostra ciutat atès 
el seu objectiu de col·laborar amb el món local, donant suport a la realització d'esdeveniments de 
diversa índole i col·laborar en la realització d'actes i/o experiències organitzades pels ens locals, o per 
les entitats esportives del seu territori , de les que l'ens local es fa valedor com a coorganitzador.

En data 11 de juliol de 2013 mitjançant decret (ref. reg. 314/2013) la Diputació de Barcelona va 
concedir a l'Ajuntament de Granollers un ajut econòmic per import de 18.327,00 euros pels programes 
següents:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Dinamització de programes esportius locals: escola esportiva 
municipal, activitat física per a gent gran i passejades a Cent 
cap els Cent

3.557,00 13/Y/92772

Esdeveniments esportius de caràcter puntual i oberts: diada 
de la bicicleta, cursa de les torxes, Mitja Marató.

4.770,00 13/Y/92771

Esports per prevenir el risc d'exclusió social: beques per la 
promoció de l'esport

10.000,00 13/Y/92770

TOTALTOTALTOTALTOTAL 18181818....327327327327,,,,00000000

La Diputació de Barcelona farà efectiu el pagament dels ajuts concedits contra presentació de la 
justificació de les despeses, i el termini per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions 
objecte d'ajut finalitza el dia 31 de març de 2014.



S'han reconegut obligacions suficients destinades íntegrament a les actuacions objecte d'ajut. En 
particular, s'han realitzat dins el període d'execució establert, entre d'altres, les despeses següents:

Dinamització de programes esportius locals: escola esportiva municipal, activitat física per a gent �

gran i passejades a Cent cap els Cent  (Import subvenció concedida: 3.557,00 eur. Cost total de 
les activitats: 43.292,21 euros Import justificat:  5.326,49 euros.  

Nom proveïdor NIF descripció Import 
justificat/eu

r

Data 
pagament

Esport club Granollers G0850158
7

Monitoratge mar'13 (eemm) 326,70 11.6.13

BM Granollers G0894729
3

Monitoratge nov.'13 (eemm) 435,60 03.2.14

Esport3 B6206879
3

Monitoratge gent gran 
maig’13

1.897,28 29.8.13

Esport3 B6206879
3

Monitoratge gent gran 
juny’13

1.675,52 30.9.13

Autocars Calella B6058901
7

Desplaçament Vilanova del 
Camí (“passejades”)

434,50 29.8.13

Tecnivallès Esport B6336897
1

Monitoratge cloenda 
Passejades

556,89 29.8.13

Esdeveniments esportius de caràcter puntual i oberts: diada de la bicicleta, cursa de les torxes, �

Mitja Marató.  (Import subvenció concedida: .4.770,00 eur. Cost total de les activitats: 46.158,27 
euros Import justificat: 7.228,10 euros).  

Nom proveïdor NIF descripció Import 
justificat/eur

Data 
pagament

Josep Codina 77111970
P

Megafonia ambientació 
Festa Bicicleta

822,80 30.11.13

Tecnivallès Esport B6336897
1

Monitoratge i circuit infantil
Festa Bicicleta

706,20 30.11.13

Fersix SA B6275951
9

Samarretes participants 
cursa torxes

3.472,70 29.8.13

TecniVallès Esport B6336897
1

Suport monitoratge cursa 
torxes

617,10 29.8.13

DIMAS B6375285
1

Treballs infraestructura 
Mitja’13

1.609,30 19.9.13

Esports per prevenir el risc d'exclusió social: beques per la promoció de l'esport (Import subvenció �

concedida: 10.000 eur. Cost total de l'activitat: 13.742,83 eur Import justificat: 10.897,15 eur) 

Nom proveïdor NIF descripció Import justificat/eur Data pagament
Ass. Esp C. Vallbona G61577425 Beques 2013 751,50 30.9.13
Ass. Esp. Celestí 
Bellera

G64617251 Beques 2013 626,25 30.9.13

Ass. Granollers  Esp. G59755686 Beques 2013 751,50 30.9.13
Club Atlètic del Vallès G60544657 Beques 2013 1.586,90 30.9.13
CF Finsobe G59581389 Beques 2013 1.753,50 30.9.13
CN Granollers G08500670 Beques 2013 3.089,50 30.9.13
EC Granollers G08501587 Beques 2013 1.002,00 30.9.13
Club Atlètic Granollers G59500538 Beques 2013 751,50 30.9.13
BM Granollers G08947293 Beques 2013 584,50 30.9.13

Els imports consignats en les relacions de despeses no inclouen l'IVA deduïble, i les presents 
relacions de despeses impliquen una justificació total dels ajuts rebuts .

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



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

PRIMER. Aprovar la justificació de les subvencions de la Diputació de Barcelona que ha concedit a 
l'Ajuntament de Granollers per a diferents programes que fan referència al Servei d'Esports dins del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i corresponent a l'exercici de 2013, d'acord amb el següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport////euroseuroseuroseuros Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Dinamització de programes esportius locals: 
escola esportiva municipal, act física per a gent 
gran i passejades a Cent cap els Cent

3.557,00 5.326,49 euros 13/Y/92772

Esdeveniments esportius de caràcter puntual i 
oberts: diada de la bicicleta, cursa de les torxes, 
Mitja Marató.

4.770,00 7.228,10 euros 13/Y/92771

Esports per prevenir el risc d’exclusió social : 
beques per la promoció de l’esport

10.000,00 10.897,15 eur 13/Y/92770

TOTALTOTALTOTALTOTAL 18181818....327327327327,,,,00000000 23232323....451451451451,,,,74747474    eureureureur

SEGON. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES BASES I EL PRESSUPOST DEL CONCURSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES BASES I EL PRESSUPOST DEL CONCURSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES BASES I EL PRESSUPOST DEL CONCURSPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LES BASES I EL PRESSUPOST DEL CONCURS    
LITERARI DE LA BIBLIOTECA CAN PEDRALS DE LLITERARI DE LA BIBLIOTECA CAN PEDRALS DE LLITERARI DE LA BIBLIOTECA CAN PEDRALS DE LLITERARI DE LA BIBLIOTECA CAN PEDRALS DE L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

1. L'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'art. 25 2 m)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases de Règim local, té competències  en la promoció de la cultura y equipaments culturals

2.  Dins de la competència de cultura s'emmarca el foment a la lectura, i en aquest sentit   el Servei 
de Cultura de l’Ajuntament de Granollers té constituïda la Comissió de lectura pública de Granollers, 
òrgan dependent del Consell de Cultura, en compliment d’allò previst en l’article 38 de la Llei de 
biblioteques del Parlament de Catalunya 4/1993, de 18 de març.

3. Una de les activitats de foment de la literatuyra, és que des de fa anys la bilioteca Can Pedrals 
organitza el concurs literari de redaccions que enguany celebra la LVI edició  2013.

4. Atès que  s'han redactat les bases del concurs.

5. Atès que hi ha consignació pressupostària en la partida 2014/H431/33490/22609 “Foment de la 
lectura”

Fonaments de dret

-Articles 25 2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l 'Administració Local.

-Article 38 de la Llei de biblioteques del Parlament de Catalunya 4/1993, de 18 de març.

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 que han de regir el concurs literari de redaccions de la Biblioteca Can 
Pedrals de l'any 2014, segons el clausulat següent:

1. Modalitats



Modalitat única. L’organització proposarà un tema d’abast general o local que serà comunicat als 
alumnes a l’inici de l’acció.

2. Objecte

Els microrelats són narracions breus que, en aquesta convocatòria, no podran ocupar més de 400 
paraules. Temàticament s'han d'inspirar en el tema proposat per l’organització.

A partir d’una frase d’inici relacionada amb el tema, els alumnes han de relatar una història de ficció, 
amb un subjecte i una acció. 

3. Categories

Tres categories

- Categoria A (5è i 6è primària)
- Categoria B (1r ESO i 2n ESO)
- Categoria C (3r ESO i 4t ESO)

4. Participants

2 alumnes participants per classe. El centre educatiu proposarà els noms.

5. Jurat

5 persones vinculades a l’àmbit literari de la ciutat (escriptors locals, professors de literatura, 
bibliotecaris, llibreters...), que estarà presidit per la directora de Biblioteques de Granollers .

6. Premis

Tres premis per categoria (1r, 2n i 3r)

Total: 9 premis

o Categoria A. (1r, 2n i 3r)
o Categoria B. (1r, 2n i 3r)
o Categoria C. (1r, 2n i 3r)

Obsequis guanyadors

o 1r premi. Val compra 100 €
o 2n premi. Val compra 60 €
o 3r premi. Val compra 40 €

Tots els vals de compra es bescanviaran per llibres o documents multimèdia a la llibreria La Gralla; 
com a termini màxim de compra s’estableix el dia 30 de juny de 2014. 

La Caixa actua com a entitat col·laboradora del certamen aportant una part de l’import dels premis.

Tots els guanyadors reben un diploma acreditatiu. Les obres guardonades amb el primer premi podran 
ser llegides en públic per un actor o actriu en l’acte de lliurament de premis i publicades a la pàgina 
web de la Xarxa de Biblioteques de Granollers.

Les obres guanyadores restaran a la Biblioteca Can Pedrals, les altres podran ser recollides en 
posterioritat al lliurament i fins el dia  31/12/14.

7. Presentació i extensió

 La llengua emprada serà indistintament el català o el castellà
 El microrelat és anònim i sols anirà identificat pel títol



 Les dades de l’alumne participant es faran constar en la butlleta de participació que es lliurarà en 
el moment de l’acció (cognom, nom, categoria de participació i centre educatiu)

 Màxim 400 paraules
 Caldrà utilitzar el paper segellat que facilitarà la Biblioteca
 Lletra clara i a bolígraf 

8. Lloc, dia i hora de l’acció

 Temps de realització: 2 hores efectives i 15’ previst per a logística
 L’acció tindrà lloc a la Biblioteca Can Pedrals concentrada en una jornada, 
  7 d’abril.
 Consultar graella horaris segons categories 
 Lliurament premis. Divendres, 23 de maig a les 18 hores.

9. Consideracions que tindrà en compte el jurat

 Originalitat en el tractament del tema
 Capacitat d’estructuració
 Sintaxis
 Riquesa de vocabulari
 Claredat lletra 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases

SEGON.- Aprovar el pressupost de despeses per un import total de 600,00 euros,, amb càrrec a la 
partida pressupostària G431/33490/22609.

TERCER.- 
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 LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER DONAR SUPORT AL PROJECTE ANOMENAT CANTÀNIALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER DONAR SUPORT AL PROJECTE ANOMENAT CANTÀNIALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER DONAR SUPORT AL PROJECTE ANOMENAT CANTÀNIALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER DONAR SUPORT AL PROJECTE ANOMENAT CANTÀNIA    
2013201320132013,,,,    DINS DEL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSDINS DEL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSDINS DEL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSDINS DEL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015

La Diputació de Barcelona, en data 27 de juny de 2013 va acordar per la seva Junta de Govern (ref. 
Reg. 290/2013) l'atorgament d'una subvenció per donar suport al projecte de "Cantània 2013" dins del 
marc del Catàleg de Concertació de l'any 2013 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

En data 24 de setembre de 2013, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Granollers en  nom de 
l'empresa municipal Granollers Escena SL,  va aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona , per un import de 9.950,00 euros per donar suport al projecte Cantània 2013.

Els imports consignats en les relacions de despeses no inclou l'IVA deduïble, i  implica una justificació 
total de l'ajut rebut.

Vist l'informe del Director Gerent de Granollers Escena SL.

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

PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per donar 
suport al projecte anomenat Cantania 2013, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, 
d'acord amb el següent:

Projecte Import Import justificat Codi XGL
Cantania 2013 9.950,00 € 63.492,87 € 13/Y/91833



SEGON.- Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica  i a  la Diputació de Barcelona 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTISTICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA A LDICTAMEN RELATIU A JUSTISTICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA A LDICTAMEN RELATIU A JUSTISTICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA A LDICTAMEN RELATIU A JUSTISTICAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT    
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS DE LAGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS DE LAGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS DE LAGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS DE L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

1.- La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en data 15 de gener de 2013, va acordar  
l'aprovació de les bases i la convocatòria del Servei de Cultura per a la concessió de subvencions per 
a projectes a realitzar durant l'any 2013.

2.- Dins del temini establert a tal efecte, l'Agrupació Sardanista de Granollers va sol.licitar subvenció 
per al desenvolupament de les seves activitats i programes durant l 'any 2012.

3.- Un cop valorada satisfactoriament la sol.licitud esmentada, en data 26 de febrer la Junta de Govern 
Local va aprovar la concessió d'una subvenció d'import 13.770,00 euros, a favor de l'Agrupació 
Sardanista de Granollers.

4.- En data 28 de febrer de 2013, l'entitat subvencionada ha presentat a l'Ajuntament de Granollers, 
amb registre d'entrada 3855, la documentació corresponent a la justificació de la subvenció rebuda .

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

6.- El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta execució de les activitats objecte de subvenció .

7.- L'associació ha presentat factures per un import de 30.800,73 euros.

8.- El conceptes de despesa presentats s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d'acord amb la proposició o l'acord 
d'aprovació.

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

Fonaments de dret:

1r.  La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2n. El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

3r. 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 per acord Plenari de data 
26 d'octubre de 2010 i 28 de febrer de 2012.

4t. Les bases particulars i específiques del servei de Cultura per a la sol·licitud i concessió de 
subvencions i ajuts per l'any 2013, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 15 de gener de 



2013.

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

PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció de l'any 2013 atorgada a l'entitat Agrupació 
Sardanista de Granollers, amb CIF G59023572, per dur a terme els projectes que es detallen a 
continuació:

Programa d'activitats sardanista 2013Import total justificat  30.800,73 € 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA PER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DEL CONVENI DEDEL CONVENI DEDEL CONVENI DEDEL CONVENI DE    
COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LCOL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LCOL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LCOL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA FUNDACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA FUNDACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA FUNDACIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA FUNDACIÓ    
ODONTOLOGIA SOLIDÀRIAODONTOLOGIA SOLIDÀRIAODONTOLOGIA SOLIDÀRIAODONTOLOGIA SOLIDÀRIA,,,,    PER A LA MILLORA DE LA SALUT BUCODENTAL DELSPER A LA MILLORA DE LA SALUT BUCODENTAL DELSPER A LA MILLORA DE LA SALUT BUCODENTAL DELSPER A LA MILLORA DE LA SALUT BUCODENTAL DELS    
COL·LECTIUS MÉS DESFAVORITSCOL·LECTIUS MÉS DESFAVORITSCOL·LECTIUS MÉS DESFAVORITSCOL·LECTIUS MÉS DESFAVORITS

En virtut de l'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, els ens locals són competents, entre d'altres, per a la regulació i 
prestació de serveis d'atenció a les persones.

L'Ajuntament de Granollers té com una de les seves prioritats la promoció de la salut de la població, i 
realitza activitats d'educació sanitària per al foment d'estils de vida saludables a diferents col·lectius .

Odontologia Solidària neix el 1994 a partir de l'interès d'un grup de professionals de la odontologia, 
amb l'objectiu de desenvolupar programes de salut bucodental adreçats als col·lectius més 
desafavorits.

Odontologia Solidària desenvolupa a l'Estat espanyol projectes denominats de "4rt món" que són 
projectes educatius, formatius i assistencials en l'àrea de la salut bucodental destinats a col·lectius en 
situació o risc d'exclusió social i amb l 'objectiu de restaurar-los-hi la funcionalitat de la boca, mantenint 
uns criteris conservadors i atenent a les realitats particulars de cada usuari .

L'Ajuntament té l'ànim de contribuir amb les finalitats d'Odontologia Solidària, en apropar la salut 
bucodental als col·lectius més desafavorits, tant de Granollers i rodalies com per extensió de tota 
Catalunya.

És per això que, per acord de la Junta de Govern Local, de 2 de novembre de 2009, es va aprovar la 
signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i la Fundació Odontologia 
Solidària, amb l'objecte d'impulsar programes de promoció del voluntariat social al municipi, així com 
establir les bases de relacions mútues de cooperació per tal d'oferir i apropar les actuacions dels 
professionals de la salut bucodental als col·lectius més desfavorits, susceptible de ser prorrogat per 
anys naturals amb acord explícit de les parts fins un màxim de quatre anys .  

Per altra banda, en el marc de l'esmentat conveni es va establir com a obligació per part de 
l'Ajuntament la cessió a la Fundació d'uns espais de titularitat municipal situats a l'Av. del Parc 9, 
sempre i quan aquests no es necessitin per altres temes que es considerin prioritaris .

Un cop finalitzada la vigència de la pròrroga corresponent a l 'any 2013, l'entitat ha manifestat de forma 
expressa la seva voluntat de prorrogar la vigència de l'esmentat conveni per l'any 2013 i ha presentat 
de forma adecuada la memòria d'activitats corresponent a l'any 2013.

L'informe tècnic emès al respecte afirma que l'entitat està realitzant una feina encomiable amb 
professionals voluntaris per a millorar la salut bucodental dels col·lectius més pobres i vulnerables, i 
que es valora molt positivament la tasca realitzada fins a l'actualitat, així com al compliment dels 



pactes del conveni. És per això que informa favorablement a la seva pròrroga.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, de conformitat amb la disposició addicional cinquena, pel 
que fa als convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat .

El pacte quart del conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i la Fundació 
Odontològica Solidària, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2009, 
estableix que l'esmentat conveni es podrà prorrogar per anys naturals amb acord explícit de les parts 
fins un màxim de quatre anys.  

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la pròrroga per a l'any 2014 del conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament 
de Granollers i la Fundació Odontologia Solidària per a la millora de la salut bucodental dels 
col·lectius més desfavorits, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DE    
FORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A LFORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A LFORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A LFORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A L''''ASSOCIACIÓ CATALANAASSOCIACIÓ CATALANAASSOCIACIÓ CATALANAASSOCIACIÓ CATALANA    
DDDD''''AFECTATSAFECTATSAFECTATSAFECTATS////DES DE FIBROMIÀLGIADES DE FIBROMIÀLGIADES DE FIBROMIÀLGIADES DE FIBROMIÀLGIA,,,,    EN CONCEPTE DE SUPORT ECONÒMIC PER A LAEN CONCEPTE DE SUPORT ECONÒMIC PER A LAEN CONCEPTE DE SUPORT ECONÒMIC PER A LAEN CONCEPTE DE SUPORT ECONÒMIC PER A LA    
REALITZACIÓ DE TALLERS DE MUSICOTERÀPIA DURANT LREALITZACIÓ DE TALLERS DE MUSICOTERÀPIA DURANT LREALITZACIÓ DE TALLERS DE MUSICOTERÀPIA DURANT LREALITZACIÓ DE TALLERS DE MUSICOTERÀPIA DURANT L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

L'Associació d'Afectats de Fibromiàlgia és una entitat que es constitueix amb voluntat d'ajudar a les 
persones que pateixen aquesta malaltia. L'entitat es reuneix al Centre Cívic Jaume Oller de 
Granollers, des d'on duen a terme tot un seguit de tallers i activitats adreçats a aquest col·lectiu .

El dia 6 de març de 2013, l'Associació Catalana d'Afectats/des de Fibromiàlgia va sol·licitar a 
l'Ajuntament de Granollers un ajut econòmic, amb l'objecte de poder seguir realitzant els tallers de 
musicoteràpia que es duen a terme des de l'Associació durant l'any 2013.

Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 9 d'abril de 2013, la Junta de 
Govern Local va aprovar la concessió d'una aportació econòmica amb caràcter excepcional a favor de 
l'entitat sol·licitant, per un import 150,00 €.

El dia 25 de febrer de 2014, l'entitat subvencionada ha presentat en temps i forma a l'Ajuntament de 
Granollers la documentació corresponent a la justificació de la subvenció rebuda, de conformitat a allò 
establert a l'acord de concessió.

L'entitat ha presentat factures per un import total de 307,61 € i els conceptes de despesa presentats 
s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la subvenció .

L'informe tècnic emès al respecte constata que l'execució de la subvenció ha estat gestionada de 
forma adient i que la documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució. És per 
això que s'informa favorablement la justificació de la subvenció concedida, a tots els efectes, complint 
les condicions i destinacions a provades a l 'expedient de concessió.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret



La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

El Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, General de 
subvencions.

L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per acord del Ple de la 
corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple de la corporació , de 26 
d'octubre de 2010.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida de forma directa i amb caràcter excepcional 
a l'Associació Catalana d'Afectats/des de Fibromiàlgia durant l'any 2013, de conformitat amb el 
següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NNNN....IIII....FFFF.... ConcepteConcepteConcepteConcepte
Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     

((((€€€€))))
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat     ((((€€€€))))
Associació Catalana 

d'Afectats/des de 
Fibromiàlgia

G43595206
Suport econòmic per a la realització 
de tallers de musicoteràpia durant 
l'any 2013

150,00 307,61

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar a les perones interessades aquesta resolució .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS    
CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC 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""""    PER ALPER ALPER ALPER AL    
FINANÇAMENT DE LES DIFERENTS ACTUACIONS SOL·LICITADES PEL SERVEI DE SALUTFINANÇAMENT DE LES DIFERENTS ACTUACIONS SOL·LICITADES PEL SERVEI DE SALUTFINANÇAMENT DE LES DIFERENTS ACTUACIONS SOL·LICITADES PEL SERVEI DE SALUTFINANÇAMENT DE LES DIFERENTS ACTUACIONS SOL·LICITADES PEL SERVEI DE SALUT    
PÚBLICA I CONSUMPÚBLICA I CONSUMPÚBLICA I CONSUMPÚBLICA I CONSUM

El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i el procediment d'implementació de les actuacions i dels recursos que es 
corresponguin al Pla.

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

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg de concertació, posa a disposició dels ens locals 
de la província l'oferta unificada de recursos concertables per tal de satisfer les seves necessitats .

En data 21 de març de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg 
de concertació per a l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", el règim regulador 
aplicable i la convocatòria corresponent per la concessió dels recursos inclosos a l 'esmentat Catàleg.

Per a la concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concurrència 
competitiva pels recursos consistents en ajuts econòmics .

Un cop valorades les sol·licituds presentades pel nostre Ajuntament a instàncies del Servei de Salut 



Pública i Consum, la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 11 de 
juliol de 2013, va aprovar entre d'altres la concessió dels ajuts econòmics següents :

ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit     ((((€€€€))))
CodiCodiCodiCodi

Polítiques locals de salut 
pública

Pojectes i activitats en 
matèria de sanitat 

ambiental

Activitats de sanitat 
ambiental: control de 

plagues, d'aus urbanes i 
prevenció de la 

legionel·la

8.725,00 13/Y/95026

Polítiques locals de salut 
pública

Projectes de seguretat 
alimentària

Programa de seguretat 
alimentària

20.151,00 13/Y/95028

Polítiques locals de salut 
pública

Projectes i activitats de 
promoció de la salut

Programa de promoció 
de la salut

7.375,00 13/Y/95027

Animals de companyia
Activitats relacionades amb 
els animals de companyia 

(gossos i gats)

Programa de protecció 
dels animals 5.887,00 13/Y/95025

Polítiques de consum
Suport als serveis 

municipals de consum

Oficina municipal 
d'informació de consum 

(OMIC)
10.731,00 13/Y/91973

Aquests ajuts van ser acceptats per part de l'Ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern Local 
de 10 de setembre de 2013.

Programa de promoció de la salut - CIC 201300068976�

Programa municipal de seguretat alimentària - CIC 201300068975�

Protecció de la salut – activitats de sanitat ambiental  - CIC 201300068965�

Programa de protecció dels animals - CIC 201300068979�

Of. muncipal d'informació de consum - CIC 201300068980�

L'informe tècnic emès al respecte constata que s'han reconegut obligacions suficients destinades 
íntegrament a les actuacions objecte d'ajut, realitzades dins el període d'execució establert, i informa 
favorablement a la seva justificació al considerar que les aportacions rebudes estan suficientment 
justificades de conformitat amb el detall següent:

Nom de lNom de lNom de lNom de l ''''actuacióactuacióactuacióactuació Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     

((((€€€€))))
Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat     

((((€€€€))))
Activitats de sanitat ambiental: control de plagues, d'aus 
urbanes i prevenció de la legionel·la

13/Y/95026 8.725,00 9.064,90

Programa de seguretat alimentària 13/Y/95028 20.151,00 48.032,45
Programa de promoció de la salut 13/Y/95027 7.375,00 55.309,27
Programa de protecció dels animals 13/Y/95025 5.887,00 6.130,20
Oficina municipal d'informació de consum (OMIC) 13/Y/91973 10.731,00 22.706,91

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El Règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs I.
Locals 2012-2015", aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 
21 de març de 2013 (publicat al BOPB de 28 de març de 2013), on es recullen les condicions 
generals de sol·licitud, el procediement de formalització dels recursos, els terminis d'execució i de 
justificació i s'hi desenvolupen les condicions generals i específiques de la seva gestió .

L'article 27 de l'esmentat règim regulador disposa, entre d'altres, que el període d'execució de les II.
actuacions objecte d'ajut econòmic es comprèn entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013, i 
que es disposa fins el 31 de març de 2014 per a presentar la corresponent justificació de 
despeses. El pagament dels ajuts es realitzarà prèvia presentació de l 'esmentada justificació. 

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació dels ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el 



marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" per al 
finançament de les diferents actuacions sol·licitades pel Servei de Salut Pública i Consum, d'acord 
amb el següent:

Nom de lNom de lNom de lNom de l ''''actuacióactuacióactuacióactuació Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ
Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     

((((€€€€))))
Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat     

((((€€€€))))
Activitats de sanitat ambiental: control de plagues, d'aus 
urbanes i prevenció de la legionel·la

13/Y/95026 8.725,00 9.064,90

Programa de seguretat alimentària 13/Y/95028 20.151,00 48.032,45
Programa de promoció de la salut 13/Y/95027 7.375,00 55.309,27
Programa de protecció dels animals 13/Y/95025 5.887,00 6.130,20
Oficina municipal d'informació de consum (OMIC) 13/Y/91973 10.731,00 22.706,91

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Presentar a la Diputació de Barcelona  la documentació que acredita la despesa realitzada 
mitjançant el model normalitzat de justificació de despeses, així com la justificació tècnica que 
correspongui, abans del 31 de març de 2014.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

L'Alcalde proposa la inclusió per urgència de cinc nous punts a l 'ordre del dia amb els següents títols:

PROPOSTA RELATIVA A APROVAR, EN NOM DE L'EPE GRANOLLERS MERCAT, LA 
JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL 
DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS” I “FINANÇAMENT DELS SERVEIS LOCALS 
D'OCUPACIÓ”, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ 2013 DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2012-2015

PROPOSTA RELATIVA A APROVAR, EN NOM DE L'EPE GRANOLLERS MERCAT, LA 
JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2013 DEL PLA "XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2012-2015", PER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
COMERÇ, TURISME I FIRE

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ DE L'ANY 2013 DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015, PER AL PROJECTE "TEIXINT CULTURA A LA CIUTAT: 
CONFIANÇA I CORRESPONSABILITAT, PROJECTES COMPARTITS

DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DERIVAT 
DE L'ACORD MARC (EXP. 2011/3) DE LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL  SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA PER A 
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, ORGANISME AUTÒNOM, SOCIETATS MUNICIPALS I 
CONSORCI MONTSERRAT MONTERO (LOTS 1 A 7) ADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI, AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR 
ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PER A LA CONTRACTACIÓ DERIVADA DE L'ACORD MARC (EXP. 2011/3) DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA (LOT 1 A 7) AMB DESTINACIÓ A L'AJUNTAMENT 
DE GRANOLLERS, ORGANISME AUTÒNOM, SOCIETATS MUNICIPALS  I CONSORCI 
MONTSERRAT MONTERO PER ALS ANYS 2014/2015, A ADJUDICAR MITJANÇANT 



PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR-NE LA 
SEVA PLURIANUALITAT.

S'aprova per unanimitat dels regidors i regidores presents la inclusió d 'aquests punts en l'ordre del dia.
A continuació es procedeix al debat dels següents punts:

 

18181818).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVAR,,,,    EN NOM DE LEN NOM DE LEN NOM DE LEN NOM DE L''''EPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCAT,,,,    LALALALA    
JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL COFINANÇAMENT DE LES ACCIONS “INTEGRACIÓ    
SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS” I “FINANÇAMENT DELS SERVEISSOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS” I “FINANÇAMENT DELS SERVEISSOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS” I “FINANÇAMENT DELS SERVEISSOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS” I “FINANÇAMENT DELS SERVEIS    
LOCALS DLOCALS DLOCALS DLOCALS D''''OCUPACIÓ”OCUPACIÓ”OCUPACIÓ”OCUPACIÓ” ,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓEN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓEN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓEN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ    2013201320132013    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    
“XARXA DE GOVERNS LOCALS“XARXA DE GOVERNS LOCALS“XARXA DE GOVERNS LOCALS“XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””

1111.... El    21212121    de març dede març dede març dede març de    2013201320132013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovava el Catàleg 
de concertació de l'any 2013, el seu Règim regulador i la convocatòria anual per a la concessió de 
recursos. D'aquesta manera, aprovà el fons de prestació de les accions Finançament dels serveisFinançament dels serveisFinançament dels serveisFinançament dels serveis    
locals dlocals dlocals dlocals d ''''ocupacióocupacióocupacióocupació  i Integració sociolaboral de persones amb malalties mentalsIntegració sociolaboral de persones amb malalties mentalsIntegració sociolaboral de persones amb malalties mentalsIntegració sociolaboral de persones amb malalties mentals  per a l'any 2013,  i la 
concessió dels respectius recursos econòmics .

2222.... L'EPE    Granollers Mercat havia estat el beneficiari habitual dels ajuts de la Diputació de 
Barcelona en matèria de promoció econòmica, comerç, turisme i fires, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals”, però un canvi recent en el sistema d'adhesió a la Xarxa va comportar que els ajutsels ajutsels ajutsels ajuts    
per al present exercici fossin atorgats a lper al present exercici fossin atorgats a lper al present exercici fossin atorgats a lper al present exercici fossin atorgats a l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers .  

3333.... No obstant, l'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, va 
acceptar l'atorgament de la subvenció en nom de Granollers Mercat, en data 30303030    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2013201320132013. La 
subvenció, de 66666666....607607607607,,,,64646464    €€€€,,,,    s'adreça al cofinançament de les dues accions abans esmentades, en el 
marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d'acord amb el 
detall següent:

    NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ Nº EXPNº EXPNº EXPNº EXP.... CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ

 Finançament dels serveis locals d 'ocupació 2013/1794 13/Y/90407 32.779,74 € 

 Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals 2013/1796 13/Y/90373 33.827,90 € 

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::    66666666....607607607607,,,,64646464    €€€€    

4444.... Vista la documentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnica    elaborada per l'equip tècnic del Servei d'Ocupabilitat 
de Granollers Mercat, que s'adjunta a l'expedient, es pot concloure que les accions s'han 
desenvolupat sense incidències i que s'han assolit uns resultats satisfactoris . 

5555.... Vista la documentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmica, que també s'adjunta, s'han imputat despeses 
que cobreixen el 100% de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, i que no es 
desvien de les previsions inicials, les quals ja preveien un cofinançament de les accions per part de 
l'EPE Granollers Mercat.

6666.... Atès l'informe de la responsable del Servei d'Ocupabilitat de Granollers Mercat, Sra. Elisabeth 
Martín Saura, de data    21212121    de març dede març dede març dede març de    2014201420142014, pel qual es proposa aprovar la justificació econòmica de 
la subvenció atorgada.

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, en nom de l'EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica de les subvencions de 
la Diputació de Barcelona per al cofinançament de les accions Integració sociolaboral de personesIntegració sociolaboral de personesIntegració sociolaboral de personesIntegració sociolaboral de persones    
amb malalties mentalsamb malalties mentalsamb malalties mentalsamb malalties mentals i Finançament dels serveis locals dFinançament dels serveis locals dFinançament dels serveis locals dFinançament dels serveis locals d''''ocupacióocupacióocupacióocupació , en el marc del Catàleg de 
concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d'acord amb el detall següent:



NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ Nª EXPNª EXPNª EXPNª EXP .... CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL
SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ     
ATORGADAATORGADAATORGADAATORGADA

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
IMPUTATIMPUTATIMPUTATIMPUTAT

APORTACIÓAPORTACIÓAPORTACIÓAPORTACIÓ     
DE LDE LDE LDE L''''EPEEPEEPEEPE

IMPORT AIMPORT AIMPORT AIMPORT A     
RENUNCIARRENUNCIARRENUNCIARRENUNCIAR

Finançament dels serveis 
locals d'ocupació

2013/1794 13/Y/90407 32.779,74 € 55.219,47 € 22.439,73 € 0,00 €  

Integració sociolaboral de 
persones amb malalties 
mentals

2013/1796 13/Y/90373 33.827,90 € 56.604,71 € 22.776,81 € 0,00 €  

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona, així com als Serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de 
l'Ajuntament de Granollers. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

19191919).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVARPROPOSTA RELATIVA A APROVAR,,,,    EN NOM DE LEN NOM DE LEN NOM DE LEN NOM DE L''''EPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCAT,,,,    LALALALA    
JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LAJUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER PART DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2013201320132013    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXAXARXAXARXAXARXA    
DE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALSDE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    PER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓPER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓPER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓPER ALS PROJECTES EN MATÈRIA DE  PROMOCIÓ    
ECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICAECONÒMICA ,,,,    COMERÇCOMERÇCOMERÇCOMERÇ,,,,    TURISME I FIRESTURISME I FIRESTURISME I FIRESTURISME I FIRES

1111.... El 16161616    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2013201320132013, la Diputació de Barcelona va notificar a l'Ajuntament de Granollers la 
concessió dconcessió dconcessió dconcessió d''''ajuts econòmicsajuts econòmicsajuts econòmicsajuts econòmics, en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla 
"Xarxa de govern Locals 2012-2015". Entre les actuacions aprovades, corresponen al Servei de 
Promoció Econòmica les que es detallen a continuació:

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA     RECURSRECURSRECURSRECURS ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ     
    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

ATORGATATORGATATORGATATORGAT CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL

Fires Locals
Accions de foment de 

fires locals
Fira Jugar x Jugar - Concurs 
internacional de creació de jocs 5555....000000000000    €€€€ 13/Y/93777

Dinamització comercial de la zona 
Nord de Granollers i carrer Girona 3333....000000000000    €€€€ 13/Y/94013

Dinamització comercial de la zona 
centre de Granollers 3333....000000000000    €€€€ 13/Y/94012

Desenvolupament 
comercial en municipis 

de més de 10.000 
habitants

Actuacions per a la 
dinamització d'un centre 

comercial urbà

Dinamització comercial del barri 
Congost de Granollers 1111....000000000000    €€€€ 13/Y/94011

Gestió de la dinamització de Gran 
Centre Granollers 4444....000000000000    €€€€ 13/Y/94010

Teixit comercial urbà
Gestió de la 

dinamització en un 
centre comercial urbà Gestió de la dinamització Comerç 

de Dalt i carrer Girona 2222....500500500500    €€€€ 13/Y/94009

Projectes singulars de 
dinamització del teixit 

productiu 
Espais locals d'impuls a la innovació 19191919....044044044044    €€€€ 13/Y/93442

Polígons d'activitat 
econòmica (PAE)

Dinamització dels polígons 
industrials de Granollers 25252525....000000000000    €€€€ 13/Y/93443

Polítiques de teixit 
productiu

Centres locals de serveis 
a les empreses (CLSE)

Can Muntanyola. Centre local de 
serveis a les empreses 74747474....628628628628    €€€€ 13/Y/93440

2222.... L'EPE    Granollers Mercat havia estat el beneficiari habitual dels ajuts de la Diputació de 
Barcelona en matèria de promoció econòmica, comerç, turisme i fires, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals”, però un canvi recent en el sistema d'adhesió a la Xarxa va comportar que els ajutsels ajutsels ajutsels ajuts    
per al present exercici fossin atorgats a lper al present exercici fossin atorgats a lper al present exercici fossin atorgats a lper al present exercici fossin atorgats a l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers .  



3333.... No obstant, l'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, va 
acceptar l'atorgament de la subvenció en nom de Granollers Mercat, en data 17171717    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    
2013201320132013....

4444.... Vista la documentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnicadocumentació justificativa tècnica    elaborada per l'equip tècnic de Granollers Mercat, 
que s'adjunta a l'expedient, es pot concloure que les accions s'han desenvolupat sense incidències i 
que s'han assolit uns resultats satisfactoris . 

5555.... Vista la documentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmicadocumentació justificativa econòmica, que també s'adjunta, s'han imputat despeses 
que cobreixen el 100% de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, i que no es 
desvien de les previsions inicials, les quals ja preveien un cofinançament de les accions per part de 
l'EPE Granollers Mercat.

6666.... Atès l'informe del coordinador tècnic de Granollers Mercat , Sr. Jordi Montpart López, de data    21212121    
de març dede març dede març dede març de     2014201420142014, pel qual es proposa aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada .

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 ....- AprovarAprovarAprovarAprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat,    la justificació econòmicala justificació econòmicala justificació econòmicala justificació econòmica de les subvencions 
atorgades per part de la Diputació de BarcelonaDiputació de BarcelonaDiputació de BarcelonaDiputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2013 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per als projectes en matèria de Promoció Econòmica, Comerç, 
Turisme i Fires, d'acord amb el detall que es relaciona a continuació:

NOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓNOM ACCIÓ CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL
SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ     
ATORGADAATORGADAATORGADAATORGADA TOTAL IMPUTATTOTAL IMPUTATTOTAL IMPUTATTOTAL IMPUTAT

APORTACIÓ DEAPORTACIÓ DEAPORTACIÓ DEAPORTACIÓ DE     
LLLL''''EPEEPEEPEEPE

IMPORT AIMPORT AIMPORT AIMPORT A     
RENUNCIARRENUNCIARRENUNCIARRENUNCIAR

Fira Jugar x Jugar - Concurs 
internacional de creació de jocs 13/Y/93777 5.000,00 €  12.095,34 € 7.095,34 € 0,00 €  

Dinamització comercial de la zona 
Nord de Granollers i carrer Girona 13/Y/94013 3.000,00 €  6.162,28 € 3.162,28 € 0,00 €  

Dinamització comercial de la zona 
centre de Granollers 13/Y/94012 3.000,00 €  6.222,63 € 3.222,63 € 0,00 €  

Dinamització comercial del barri 
Congost de Granollers 13/Y/94011 1.000,00 €  3.459,20 € 2.459,20 € 0,00 €  

Gestió de la dinamització de Gran 
Centre Granollers 13/Y/94010 4.000,00 €  9.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €  

Gestió de la dinamització Comerç de 
Dalt i carrer Girona 13/Y/94009 2.500,00 €  6.000,00 € 3.500,00 € 0,00 €  

Espais locals d'impuls a la innovació 13/Y/93442 19.044,00 €  31.749,60 € 12.705,60 € 0,00 €  

Dinamització dels polígons industrials 
de Granollers 13/Y/93443 25.000,00 €  45.259,45 € 16.687,45 € 0,00 €  

Can Muntanyola. Centre local de 
serveis a les empreses 13/Y/93440 74.628,00 €  146.045,65 € 71.417,65 € 0,00 €  

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Servei de Govern Local de la Diputació de Barcelona, així com als 
Serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de l'Ajuntament de 
Granollers. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ DE LEN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ DE LEN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ DE LEN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ DE L''''ANYANYANYANY    2013201320132013    
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015,,,,    PER AL PROJECTEPER AL PROJECTEPER AL PROJECTEPER AL PROJECTE    """"TEIXINT CULTURA ATEIXINT CULTURA ATEIXINT CULTURA ATEIXINT CULTURA A    
LA CIUTATLA CIUTATLA CIUTATLA CIUTAT::::    CONFIANÇA I CORRESPONSABILITATCONFIANÇA I CORRESPONSABILITATCONFIANÇA I CORRESPONSABILITATCONFIANÇA I CORRESPONSABILITAT ,,,,    PROJECTES COMPARTITSPROJECTES COMPARTITSPROJECTES COMPARTITSPROJECTES COMPARTITS """"

1. En  data 5 d'agost de 2013,  núm. de registre d'entrada 15718, la Diputació de Barcelona, ha 
comunicat a l'Ajuntament de Granollers l'acord de la Junta de Govern, en dues sessions 



consecutives, de la convocatòria d'ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013 i del seu règim 
regulador, en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”, segons el qual, ha atorgat a l'Ajuntament de Granollers 25.000€, per al projecte  
“Teixint cultura a la ciutat: confiança i corresponsabilitat. Projectes compartits”  de l'any 2013, 

que s'ha d'executar entre el període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2013.

2. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en data 24 de setembre de 2013,  va 
acordar acceptar la subvenció de 25.000,00 euros, atorgada per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del pla “Xarxa de governs locals 2012-2015, per al 
projecte “Teixint cultura a la ciutat: confiança i corresponsabilitat. Projectes compartits” . 

3. L'Ajuntament de Granollers ha certificat el reconeixement de les obligacions recollides en 
aquesta relació de despeses, que han estat destinades a l'actuació referida, per un import de 
132.211, 16 € (IVA inclòs).

4. Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del Catàleg 
de concertació de l'any 2013 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o 
l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

5. La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l'actuació , no supera el seu cost total.

6. En els imports dels justificants consignats no s 'ha inclòs l'IVA deduïble.

7. Aquesta  justificació correspon al total de l 'ajut rebut.

Fonaments de dret

Règim Regulador del Catàleg 2013 que regula les fases de l'atorgament d'ajuts:  sol·licitud, instrucció, 
resolució, execució, justificació i tancament, publicat en el BOPB de data 28 de març de 2013.

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

PRIMER.- Aprovar la  justificació de la subvenció de 25.000,00 euros atorgada per la  Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla de concertació en l'àmbit de suport als serveis i les activitats de la 
Diputació de Barcelona per a l'any 2013, per al projecte “Teixint cultura a la ciutat: confiança i 
corresponsabilitat. Projectes compartits” .

SEGON.- Notificar aquest acord a  l'Àrea Econòmica i a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE    
DERIVAT DE LDERIVAT DE LDERIVAT DE LDERIVAT DE L''''ACORD MARCACORD MARCACORD MARCACORD MARC    ((((EXPEXPEXPEXP....    2011201120112011////3333))))    DE LA COMISSIÓ CENTRAL DEDE LA COMISSIÓ CENTRAL DEDE LA COMISSIÓ CENTRAL DEDE LA COMISSIÓ CENTRAL DE    
SUBMINISTRAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL  SUBMINISTRAMENTSUBMINISTRAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL  SUBMINISTRAMENTSUBMINISTRAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL  SUBMINISTRAMENTSUBMINISTRAMENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL  SUBMINISTRAMENT    
DDDD''''ENERGIA ELÈCTRICA PER A LENERGIA ELÈCTRICA PER A LENERGIA ELÈCTRICA PER A LENERGIA ELÈCTRICA PER A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    ORGANISME AUTÒNOMORGANISME AUTÒNOMORGANISME AUTÒNOMORGANISME AUTÒNOM,,,,    
SOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MONTSERRAT MONTEROSOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MONTSERRAT MONTEROSOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MONTSERRAT MONTEROSOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MONTSERRAT MONTERO    ((((LOTSLOTSLOTSLOTS    1111    AAAA    7777))))    ADJUDICATADJUDICATADJUDICATADJUDICAT     
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT ....

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 12 de març de 2013  es va 
adjudicar a l'empresa UNION FENOSACOMERCIAL,S.L. amb CIF B82207275 el contracte derivat de 
l'Acord Marc (Exp. 2011/3) de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de 
Catalunya per al subministrament d'energia elèctrica amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, 
organisme dependent, societats municipals i Consorci Montserrat Montero (Lot 1 a 7) per a 12 mesos i 



un import màxim total del conjunt de tots els lots de 1.778.727,50 euros més 373.532,78 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 2.152.260,28 euros, d'acord amb els preus unitaris ofertats 
i amb el desglòs per lots a continuació detallat :

LOT 1 Tarifa 6.1 per un import màxim de 36.995,45 euros (IVA exclòs),per a 6 períodes amb els �

preus unitaris següents:
P1: 0,172041 €/Kwh
P2: 0,137381 €/Kwh
P3: 0,112279 €/Kwh
P4: 0,088345 €/Kwh
P5: 0,080617 €/Kwh

LOT 2 Tarifa 3.1A per un import màxim de 122.757,64 euros (IVA exclòs) per a 3 períodes amb els �

preus unitaris següents:
P1: 0,136718 €/Kwh
P2: 0,117424 €/Kwh
P3: 0,078723 €/Kwh

LOT 3 Tarifa 3.0A per un import màxim de 1.113.594,24 euros (IVA exclòs) per a 3 períodes amb �

els preus unitaris següents:
P1: 0,172424 €/Kwh
P2: 0,131539 €/Kwh
P3: 0,075352€/Kwh

LOT 4 Tarifa 2.1A per un impoort màxim de 71.524,38 euros (IVA exclòs) per a 1 període amb un �

preu unitari de 0,150283 €/Kwh
LOT 5 Tarifa 2.1DHA per un import màxim de 238.788,84 euros (IVA exclòs) per a 2 períodes amb �

els preus unitaris següents:
P1: 0,173766 €/Kwh
P3: 0,081226 €/Kwh

LOT 6 Tarifa 2.0A per un import màxim de 53.811,57 euros (IVA exclòs) per al període 1 amb un �

preu unitari de 0,150938 €/Kwh
LOT 7 Tarifa 2.0DHA per un import màxim de 141.255,37 euros (IVA exclòs) per a 2 períodes amb �

els preus unitaris següents:
P1: 0,183228 €/Kwh
P3: 0,063770 €/Kwh

amb les següents anualitat per cada lot:

2013 2014LOT
IMPORT IVA 21% IMPORT IVA 21%

TOTAL

1 27.746,59 5.826,78 9.248,86 1.942,26 44.764,50
2 92.068,23 19.334,33 30.689,41 6.444,77 148.536,74
3 835.195,68 175.391,09 278.398,56 58.463,70 1.347.449,03
4 53.643,29 11.265,09 17.881,10 3.755,03 86.544,51
5 179.091,63 37.609,24 59.697,21 12.536,41 288.934,50
6 40.358,68 8.475,32 13.452,89 2.825,11 65.112,00
7 105.941,53 22.247,72 35.313,84 7.415,91 170.919,00

TOTALS 1.334.045,63 280.149,58 444.681,88 93.383,19 2.152.260,28

2.- Amb data 28 de març de 2013 es va formalitzar el contracte núm. 80/13 amb vigència des de l'1 
d'abril de 2013 fins a 31 de març de 2014, sense possibilitat de pròrroga. 

3.- L'empresa UNION FENOSA COMERCIAL,SL va cedir el contracte a la societat GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA,SA  amb CIF A61797536 qui des de maig del 2013 va emetre la facturació del 
subministrament d'energia elèctrica.

4.-  D'acord amb l'informe tècnic, s'inicia un nou expedient  per a adjudicar el subministrament 
d'energia elèctrica per a 12 mesos més, mitjançant un contracte derivat de l'Acord Marc del 
subministrament d'energia elèctrica (Exp. 2011/3) adjudicat per la Comissió Central de 
Subministrament de la Generalitat de Catalunya. Donada la demora en l'inici de l'expedient per a la 
nova contractació per les causes següents:



L'1 de febrer de 2014 s'ha publicat la IET 107/2014 de 31 de gener de 2014 pel que s'establien els �

nous peatges regulats de les tarifes elèctriques. Aquests peatges afecten els preus de les tarifes 
de licitació i la previsió de l 'import del contracte.
No s'ha obtingut dades de l'històric de facturació del 2013 fins a mitjan de febrer. Aquest històric �

es imprescindible per poder fer una previsió de consum i import del nou contracte .
L'aprovació definitiva del pressupost municipal pel 2014 no s'ha produït fins a la publicació en el �

BOPB el 4 de febrer de 2014.

es proposa una pròrroga del contracte actualment vigent  de  1 mes mes, es a dir fins el 30 d'abril de 
2014, temps suficient per poder resoldre el nou procediment licitatori, per un import màxim de 
151.449,20 euros més 31.804,33 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 183.253,52 euros, segons 
l'annex II amb els punts de subministrament i les seves característiques que s'adjunta a aquesta reso
lució

5.- L'empresa  GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA  ha presentat un escrit  de data 24 de març 
de 2014 i registre d'entrada núm.5835 de data 25 de març de 2014, indicant el seu interès en prorrogar 
el contracte per a 1 mes més, es a dir de l'1 d'abril de 2014  fins al 30 d'abril de 2014 amb els mateixos 
preus unitaris i condicions del contracte primitiu .

6.- L'import màxim  total de la pròrroga  es de 151.449,20 euros més 31.804,33 euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total de 183.253,52 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries  de 
l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu i els pressupostos de les empreses 
municipals  i el consorci Montserrat Montero amb  els imports a continuació indicats :

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIFCIFCIFCIF::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB
Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària Import €Import €Import €Import €     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
H200.92070.22100 1.388,28
H232.33730.22100 3.906,26
H311.16001.22100 3.346,47
H311.16510.22100 70.822,18
H314.92040.22100 12.339,01
H320.13000.22100 3.233,61
H350.17000.22100 685,97
H403.23000.22100 1.706,41
H411.32311.22100 1.027,71
H412.32120.22100 12.130,89
H413.32315.22100 2.385,70
H416.32110.22100 2.234,74
H417.32510.22100 3.041,67
H418.32140.22100 1.057,18
H419.32210.22100 4.763,40
H422.34200.22100 13.227,62
H422.34210.22100 10.927,08
H430.33000.22100 3.080,64
H432.33310.22100 13.210,43
H433.49130.22100 696,61
H441.33721.22100 2.105,16

167167167167....317317317317,,,,02020202

            PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIFCIFCIFCIF::::    PPPP5809506580950658095065809506HHHH
Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària Import €Import €Import €Import €     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
H436.33330.22100 2.487,44
H435.33320.22100 1.200,01

3333....687687687687,,,,45454545

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL CIF: B65237877 2.262,93 € (IVA 
inclòs)



GRANOLLERS MERCAT ,EPE CIF: Q0801347F 1.767,84 € (IVA 
inclòs)
GRANOLLERS ESCENA, SL CIF: B62722442 7.032,41 € (IVA 
inclòs)
CONSORCI M. MONTERO CIF: Q0801565C 1.185,87 € (IVA 
inclòs)

7.- L'Ajuntament de Granollers forma part del Consorci Montserrat Montero. Tot i que el Consorci es 
una entitat independent amb personalitat jurídica pròpia, degut a la seva poca activitat i capacitat 
d'infraestructura administrativa, es va incloure en el contracte primitiu a petició seva. Ha acceptat 
formalitzar aquesta pròrroga forçosa.

Les empreses municipals són ens depenents de l'Ajuntament de Granollers i aquest en controla la 
seva gestió. Per tant també les empreses municipals també formen part d'aquest contracte donat que 
van acceptat accollir-se a aquest contracte i també han presentat la seva acceptació a aquesta 
pròrroga.

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

Acord Marc (Exp. 2011/3) adjudicar per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat �

de Catalunya.
Article 9 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa als contractes de �

subministraments.
Article 23 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa al termini de durada �

dels contractes i les seves pròrrogues.

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 forçosa del contracte de subministrament  d'energia elèctrica per a 
l'Ajuntament de Granollers, organisme dependent, societats municipals i consorci Montserrat Montero 
per a un mes, derivat de l'Acord Marc (Exp. 2011/3) de la Comissió Central de Subministraments de la 
Generalitat de Catalunya, amb efectes des de l'1 d'abril de 2014 fins el 30 d'abril de 2014  formalitzat 
amb l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA amb CIF A61797536  per un import  
màxim de 151.449,20 euros més 31.804,33  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total màxim 
de 183.253,52  euros, amb càrrec al 2014 i a les partides pressupostàries  de l'Ajuntament de 
Granollers i del Patronat Municipal del Museu i els pressupostos de les empreses municipals i el 
Consorci Montserrat Montero, amb  els imports a continuació indicats: 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIFCIFCIFCIF::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB
Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària Import €Import €Import €Import €     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
H200.92070.22100 1.388,28
H232.33730.22100 3.906,26
H311.16001.22100 3.346,47
H311.16510.22100 70.822,18
H314.92040.22100 12.339,01
H320.13000.22100 3.233,61
H350.17000.22100 685,97
H403.23000.22100 1.706,41
H411.32311.22100 1.027,71
H412.32120.22100 12.130,89
H413.32315.22100 2.385,70
H416.32110.22100 2.234,74
H417.32510.22100 3.041,67
H418.32140.22100 1.057,18
H419.32210.22100 4.763,40
H422.34200.22100 13.227,62
H422.34210.22100 10.927,08
H430.33000.22100 3.080,64



H432.33310.22100 13.210,43
H433.49130.22100 696,61
H441.33721.22100 2.105,16

167167167167....317317317317,,,,02020202

                PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIFCIFCIFCIF::::    PPPP5809506580950658095065809506HHHH
Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària Import €Import €Import €Import €     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
H436.33330.22100 2.487,44
H435.33320.22100 1.200,01

3333....687687687687,,,,45454545

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL CIF: B65237877 2.262,93 € (IVA 
inclòs)
GRANOLLERS MERCAT ,EPE CIF: Q0801347F 1.767,84 € (IVA 
inclòs)
GRANOLLERS ESCENA, SL CIF: B62722442 7.032,41 € (IVA 
inclòs)
CONSORCI M. MONTERO CIF: Q0801565C 1.185,87 € (IVA 
inclòs)

segons l'annex II amb els punts de subministrament i les seves característiques que s'adjunta a 
aquesta resolució, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Autoritzar la despesa de l'import màxim de la pròrroga de 151.449,20  euros més 31.804,33 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 183.253,52 euros 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables AD  amb càrrec a les partides pressupostàries 
indicades en el primer punt d'aquest acord de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del 
Museu i dels pressupostos ordinaris de les empreses municipals i el consorci Montserrat Montero .

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm  80/13  formalitzat amb data  28 de 
març de 2013

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar a l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA , a l'Àrea de Govern i 
Economia de l'Ajuntament de Granollers, al Patronat Municipal del Museu, a Granollers Audiovisual, 
SL, a Granollers Mercat, EPE, a Granollers Escena, SL i al Consorci Montserrat Montero aquesta 
resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR 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 A LA CONTRACTACIÓ DERIVADA DE LPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DERIVADA DE LPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DERIVADA DE LPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DERIVADA DE L''''ACORD MARCACORD MARCACORD MARCACORD MARC    ((((EXPEXPEXPEXP....    2011201120112011////3333))))    DELDELDELDEL    
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DCONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DCONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DCONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D ''''ENERGIA ELÈCTRICAENERGIA ELÈCTRICAENERGIA ELÈCTRICAENERGIA ELÈCTRICA     ((((LOTLOTLOTLOT    1111    AAAA    7777))))    AMB DESTINACIÓ AAMB DESTINACIÓ AAMB DESTINACIÓ AAMB DESTINACIÓ A    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    ORGANISME AUTÒNOMORGANISME AUTÒNOMORGANISME AUTÒNOMORGANISME AUTÒNOM,,,,    SOCIETATS MUNICIPALS  ISOCIETATS MUNICIPALS  ISOCIETATS MUNICIPALS  ISOCIETATS MUNICIPALS  I    
CONSORCI MONTSERRAT MONTERO PER ALS ANYSCONSORCI MONTSERRAT MONTERO PER ALS ANYSCONSORCI MONTSERRAT MONTERO PER ALS ANYSCONSORCI MONTSERRAT MONTERO PER ALS ANYS    2014201420142014////2015201520152015,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANT    
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NENENENE    
LA SEVA PLURIANUALITATLA SEVA PLURIANUALITATLA SEVA PLURIANUALITATLA SEVA PLURIANUALITAT ....

La Comissió Central de Subministrament de la Generalitat de Catalunya, a la qual l'Ajuntament de 
Granollers està adherit, va adjudicar amb data 14 de desembre de 2011 l'Acord Marc del 
subministrament d'energia elèctrica (Exp. 2011/3) a les empreses FACTOR ENERGIA,SL,  ENDESA 
ENERGIA, SAU i UNION FENOSA COMERCIAL, SL. amb vigència fins el 10 de gener de 2013, 



prorrogable en període successius d'un any, com a màxim, mentre no es superi els 4 anys de durada 
total.

El 18 d'octubre de 2012, la Comissió Central de Subministraments va acordar prorrogar fins al 10 de 
gener de 2014 aquest subministrament i el 23 d'octubre de 2013, va acordar prorrogar-lo fins al 9 de 
juny de 2014.

El proper 31 de març de 2014 finalitza el contracte actual i atesa la necessitat de contractar aquest 
subministrament, d'acord amb l'informe favorable del Director del Servei de Manteniment de Ciutat i 
Seguretat de l'Ajuntament de Granollers i amb l'existència de crèdit necessària per fer front a aquesta 
contractació, s'endega el contracte derivat de l'Acord Marc (Exp. 2011/3) de la Comissió Central de 
Subministrament de la Generalitat de Catalunya per al contracte de subministrament d'energia 
elèctrica (Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6 i Lot 7) amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, 
organisme autònom, societats municipals i Consorci Montserrat Montero, d'acord amb les 
prescripcions que regulen l'Acord Marc adjudicat.

L'Ajuntament de Granollers forma part del Consorci Montserrat Montero. Tot i que el Consorci es una 
entitat independent amb personalitat jurídica pròpia, degut a la seva poca activitat i capacitat 
d'infraestructura administrativa, ha demanat incloure's en aquest contracte.
Atès que es preveu que el Consorci Montserrat Montero serà adscrit a l'Ajuntament de Granollers, 
d'acord amb la Llei de racionalització i sostenibilitat , es necessari que formi part d'aquest contracte.

Les empreses municipals són ens depenents de l'Ajuntament de Granollers i aquest en controla la 
seva gestió. Per tant també les empreses municipals formen part d'aquest contracte donat que han 
acceptat accollir-se a aquest contracte.

El pressupost previst màxim de la contractació en període executiu és de 1.818.119,45 euros més 
381.805,07 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total de 2.199.924,51 euros

TOTAL CONTRACTE
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L1 6,1 72,245,13 36,122,56 108.367,69

L2 3,1A 87,341,67 43,670,83 131.012,50

L3 3,0A 758,460,72 379,230,38 1.137,691,10

L4 2,1A 28,366,36 14,183,17 42.549,53

L5 2,1DHA 137,362,74 68,681,37 206.044,11

L6 2,0A 43,284,12 21,642,06 64.926,18

L7 2,0DHA 84.967,08 42.561,25 127.528,33

TOTAL 1.212.027,82 606.091,62 1.818.119,45

L'objecte del contracte s'estructura en 7 lots independents, enumerats del 1 al 7 amb els preus de 
sortida a continuació indicats, inclosos els peatges d'energia de la IET 1491/2013 de l'1 d'agost de 
2013, pel que s'estableixen els peatges d'accés a partir del 3 d'agost de 2013, la IET 107/2014 de 31 
de gener de 2014 pel que s'estableixen els peatges d'accés a partir de l'1 de febrer de 2014 i les 
tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial :

€/KwhLot Tarifa

P1 P2 P3 P4 P5 P
6

L1 6,1 0,124294 0,101824 0,093743 0,079468 0,075135 0
,
0
6



2
4
1
6

L2 3,1A 0,108783 0,092531 0,063575

L3 3,0A 0,124246 0,099423 0,063717

L4 2,1A 0,146139

L5 2,1DHA 0,168150 0,080776

L6 2,0A 0,128228

L7 2,0DHA 0,150866 0,066277

Les corbes de càrrega  per a cada tarifa i període son:

Corba de càrregaLot Tarifa Núm.
subministr
aments

Consum 
anual 
TOTAL 
previst 
(kWh)

P1
F1 (%)

P2
F2 (%)

P3
F3 (%)

P4
F4 (%)

P5
F5 (%)

P
6
F
6 
(
%
)

L1 6,1 1 707.679 9,46% 12,17% 8,72% 12,18% 10,70% 4
6
,
7
7
%

L2 3,1A 1 820.076 23,53% 42,43% 34,04%

L3 3,0A 122 6.209.237 19,20% 47,40% 33,40%

L4 2,1A 17 219.840 100,00%

L5 2,1DHA 63 1.867.096 21,47% 78,53%

L6 2,0A 38 219.845 100,00%

L7 2,0DHA 53 813.177 20,53% 79,47%

295 10.856.950

El contracte tindrà una vigència de 12 mesos, amb efectes des de l'1 de maig de 2014 fins al 30 d'abril 
de 2015 i no es preveu cap pròrroga.
El valor estimat es calcula en 1.818.119,45 euros, IVA exclòs, amb càrrec a les partides 
pressupostàries indicades en el plec de clàusules administratives particulars i relacionades en fitxer 
apart annex a aquest acord.

A continuació es detalla el pressupost de licitació per a cada lot , entitat i anualitat:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L1 6,1 72.245,13 36.122,56 108.367,69

L2 3,1A 87.341,67 43.670,83 131.012,50



L3 3,0A 660.386,95 330.193,48 990.580,43

L4 2,1A 27.513,11 13.756,55 41,269,66

L5 2,1DHA 137.362,74 68.681,37 206.044,12

L6 2,0A 43.284,12 21.642,06 64.926,18

L7 2,0DHA 78.094,41 39.047,20 117.141,61

TOTAL 1.106,228,13 553.114,05 1.659.342,19

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L3 3,0A 24.928,79 12.464,40 37.393,19

L4 2,1A 853,25 426,62 1.279,87

TOTAL 25.782,04 12.891,02 38.673,06

CONSORCI ESCOLA MONTSERRAT MONTERO
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L7 2,0DHA 6.872,67 3.514,05 10.386,72

TOTAL 6.872,67 3.514,05 10.386,72

GRANOLLERS ESCENA,SL
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L3 3,0A 46.495,24 23.247,62 69.742,86

TOTAL 46.495,24 23.247,62 69.742,86

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L3 3,0A 14.961,55 7.480,78 22.442,33

TOTAL 14.961,55 7.480,78 22.442,33

GRANOLLERS MERCAT EPE
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L3 3,0A 11.688,19 5.844,10 17.532,29

TOTAL 11.688,19 5.844,10 17.532,29

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a les partides indicades en el plec de clàusules 
administratives de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu i en els pressupostos 
de les empreses municipals i consorci, per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació per 
als exercicis 2014 i 2015.

Atès que que el responsable del contracte serà el senyor Joan Carles Cejalvo Avila, enginyer tècnic 
del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP).



S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació derivada de l'Acord Marc (Exp. 2011/3) mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, d'acord amb els articles 196 a 198 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic que regula el procediment de contractació ordinària derivada de un Acord Marc .

FonFonFonFonaments de dretaments de dretaments de dretaments de dret ::::

Acord Marc (Exp. 2011/3) adjudicat per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat �

de Catalunya.
article 9 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic, pel que fa a la consideració d'aquest contracte com a 
subministrament.
articles 22 i 109 del  Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació 
a realitzar.
article 52 del  Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.
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.
article 178.1 del  Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte mitjançant procediment 
negociat sense publicitat.
articles 196 a 198 del  Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa al procediment d'una contractació derivada de 
un Acord Marc.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Iniciar l'expedient i autoritzar la despesa del contracte de subministrament d'energia 
elèctrica per a l'Ajuntament de Granollers, organisme autònom, societats municipals  i Consorci 
Montserrat Montero per a dotze mesos,derivat de l'Acord Marc (Exp. 2011/3) de la Comissió Central 
de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, a adjudicar mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària, amb un pressupost màxim de 1.818.119,45 euros més 
381.805,07 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total màxim de 2.199.924,51 euros, de 
conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats i d'acord amb els preus de sortida per a cada lot 
a continuació indicat:

■
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/
K
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Lot Tarifa

P1 P2 P3 P4 P5 P
6

L1 6,1 0,124294 0,101824 0,093743 0,079468 0,075135 0
,
0
6
2
4
1
6

L2 3,1A 0,108783 0,092531 0,063575

L3 3,0A 0,124246 0,099423 0,063717

L4 2,1A 0,146139



L5 2,1DHA 0,168150 0,080776

L6 2,0A 0,128228

L7 2,0DHA 0,150866 0,066277

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Declarar la plurianualitat de la contractació derivada de l'Acord Marc del subministrament 
d'energia elèctrica (Exp. 2011/3) amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, organisme autònom, 
societats municipals i Consorci Montserrat Montero, que s'executarà en els exercicis 2014 i 2015, 
d'acord amb la següent distribució:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L1 6,1 72.245,13 36.122,56 108.367,69

L2 3,1A 87.341,67 43.670,83 131.012,50

L3 3,0A 660.386,95 330.193,48 990.580,43

L4 2,1A 27.513,11 13.756,55 41,269,66

L5 2,1DHA 137.362,74 68.681,37 206.044,12

L6 2,0A 43.284,12 21.642,06 64.926,18

L7 2,0DHA 78.094,41 39.047,20 117.141,61

TOTAL 1.106.228,13 553.114,05 1.659.342,19

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L3 3,0A 27.838,28 9.554,91 37.393,19

L4 2,1A 959,90 319,97 1.279,87

TOTAL 28.798,18 9.874,88 38.673,06

CONSORCI ESCOLA MONTSERRAT MONTERO
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L7 2,0DHA 6.872,67 3.514,05 10.386,72

TOTAL 6.872,67 3.514,05 10.386,72

GRANOLLERS ESCENA,SL
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L3 3,0A 46.495,24 23.247,62 69.742,86

TOTAL 46.495,24 23.247,62 69.742,86

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL
LOT TARIFA

2014 2015 TOTAL

L3 3,0A 14.961,55 7.480,78 22.442,33

TOTAL 14.961,55 7.480,78 22.442,33

GRANOLLERS MERCAT EPE



LOT TARIFA
2014 2015 TOTAL

L3 3,0A 11.688,19 5.844,10 17.532,29

TOTAL 11.688,19 5.844,10 17.532,29

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Designar com a responsable del contracte al senyor  Joan Carles Cejalvo Avila, enginyer 
tènic del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb 
l'article 52 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Pel que fa al pressupost de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu, 
s'haurà de dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a les partides indicades en el plec de 
clàusules administratives particulars i l'annex a aquest acord .  Pel que fa a les empreses municipals i 
el Consorci Montserrat Montero també hauran de  dotar els seus pressupostos ordinaris  dels exercicis 
afectats.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Autoritzar a la cap del Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Granollers per tal 
que faci el requeriment establert a la clàusula III .3 del Plec de clàusules administratives particulars .

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Convidar a les empreses adjudicataries de l'Acord Marc: ENDESA ENERGIA,SA, FACTOR 
ENERGIA,SA i GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA , i trametre'ls els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen aquest contracte derivat .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Notificar als tècnics responsables per tal d'iniciar les negociacions amb les empreses 
convocades.
 
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 vint 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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