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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     24242424    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        17171717    de juny dede juny dede juny dede juny de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::05050505    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos

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

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

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA LA TAXA DEAPROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA LA TAXA DEAPROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA LA TAXA DEAPROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA LA TAXA DE    
LLLL''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCALAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCALAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCALAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL,,,,    A FAVOR DA FAVOR DA FAVOR DA FAVOR D''''EMPRESESEMPRESESEMPRESESEMPRESES    
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D''''INTERÈS GENERALINTERÈS GENERALINTERÈS GENERALINTERÈS GENERAL,,,,    
CORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013....

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Les empreses explotadores o prestadores de serveis de subministrament que disposa o 
utilitza xarxes o instal·lacions que transcorren pel domini públic local o que hi estan instal·lades, han 
de procedir al pagament de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i 
vol de la via pública regulada per l’Ordenança 2.22

SegonSegonSegonSegon:::: Pel que fa a la quantia de la taxa per aprofitaments especials del sòl, vol i subsòl de la via 
pública, la companyia es regeix pel que ve regulat a l 'article 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s'estableix 
que l’import de la taxa, per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin 
tota o una part important del veïnat, consisteix en l’1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la 
facturació que aquestes empreses obtinguin anualment en aquest terme municipal.  

TercerTercerTercerTercer :::: Les empreses incloses a la relació USSVOL13 han presentat la declaració anual d’ingressos 
bruts obtinguts al municipi corresponent a l’exercici  2013,

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

IIII....    L'article 24.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 
llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa: "Quan es tracti de taxes per utilització privativa o 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor 
d'empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès general o afectin a la 
generalitat o a una part important del veïnat, l'import d'aquelles consistirà, en tot cas i sense excepció 
alguna, en el 1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en 
cada terme municipal les referides empreses. (...)".

IIIIIIII....    Els Articles 9.1, 9.2 i 9.4 de l'Ordenança Fiscal 2.22 de l'exercici 2013, de la taxa pels aprofitaments 
especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments 
d'interès general, disposa:

9.1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6è d’aquesta Ordenança,s’estableix 
el règim d'autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i 
comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El 
cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta 
l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com 
la data de finalització.

9.2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a 
cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de 
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada 
un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta Ordenança. 
L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l'esmentat article, inclourà la identificació 
de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s'hagi facturat quantitats en 
concepte de peatge.

9.4 Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de 
les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la present 
Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat propietària 
de la xarxa utilitzada.
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Aprovar les liquidacions corresponent a l'exercici 2013 de la taxa per aprofitaments especials 
del sòl, vol i subsòl de la via pública, segons la relació USSVOL13 per un import total de 
1.285.746,15.-euros i que deduïdes les quantitats ingressades a compte per les empreses 
subministradores per un import de 789.313,87.-euros, resultant una quantitat a ingressar de 
496.432,28.-euros, d'acord amb els fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Aquestes liquidacions seran degudament notificades pel Servei de Recaptació Municipal .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ALPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ALPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ALPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL    
SRSRSRSR....    ALBERT VIÑAS VILLARÓALBERT VIÑAS VILLARÓALBERT VIÑAS VILLARÓALBERT VIÑAS VILLARÓ,,,,    AMB NIFAMB NIFAMB NIFAMB NIF    47702175477021754770217547702175ZZZZ,,,,    EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA    
DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECDESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTEC

1111.... La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les 
bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives empresarials de les persones 
emprenedores de Granollers. 

L'objecte de la subvenció era finançar la despesa en concepte d'interessos generats pels préstecs 
atorgats per alguna entitat financera amb qui l'Ajuntament de Granollers hagi signat un conveni 
específic de col·laboració per a la finalitat de la subvenció .

2222.... Dins del termini establert a tal efecte, el Srel Srel Srel Sr....    Albert Viñas VillaróAlbert Viñas VillaróAlbert Viñas VillaróAlbert Viñas Villaró ,,,,    amb NIFamb NIFamb NIFamb NIF    47702175477021754770217547702175ZZZZ, promotor 
autònom de l’activitat empresarial “El Bolo”“El Bolo”“El Bolo”“El Bolo”, presenta en data 27272727    de maig dede maig dede maig dede maig de    2013201320132013 instància a 
Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb núm. de registre d’entrada 9925; en la qual es 
sol·licita una subvenció per un import de 2222....364364364364,,,,69696969    euroseuroseuroseuros....

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 11111111    de juny dede juny dede juny dede juny de    2013201320132013,,,, lalalala    
Junta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern LocalJunta de Govern Local    de l’Ajuntament de Granollers va aprovar atorgar una subvenció de 
2222....364364364364,,,,69696969    euros al Sr. Albert Viñas Villaró, amb DNI 47702175Z en concepte de finançament de la 
despesa d’interessos generats pel préstec  atorgat per l’entitat BANC DE SABADELL, núm. de 
préstec: 807424218542 signat el 20 de maig de 2013 i d’import 9.000 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària H160.24152.47000 “Subvencions a empreses foment de l’emprenedoria”.

4444.... D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials, la subvenció quedarà justificada en una primera fase amb  l'aplicació de l'import 
atorgat a la reducció del principal del préstec, fet que cal acreditar amb el nou quadre d'amortització 
del préstec emès per l'entitat financera. 

Tanmateix, el/la beneficiari/a de la subvenció, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec i en el 
termini de dotze mesos des de l'atorgament, es compromet a presentar a l’Ajuntament una 
declaració on es faci constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament de les 
despeses de constitució i/o posada en funcionament de l’empresa, acompanyada de la 
documentació que acrediti el manteniment d’alta de l’activitat econòmica durant un any.

5555.... El Sr.    Albert Viñas VillaróAlbert Viñas VillaróAlbert Viñas VillaróAlbert Viñas Villaró,,,,    amb NIFamb NIFamb NIFamb NIF    47702175477021754770217547702175ZZZZ, va presentar amb posterioritat a l'atorgament 
de la subvenció l'escrit de l'entitat bancària conforme s’ha aplicat la subvenció atorgada a la 
reducció del principal del préstec, i va acompanyar el nou quadre d’amortització del préstec.
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6666.... En data 9999    de juny dede juny dede juny dede juny de     2014201420142014,,,,    el Sr. Albert Viñas Villaró ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, 
amb registre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada núm....    12096120961209612096, la documentació corresponent a la justificació de la subvenció 
rebuda:

a) Declaració conforme el préstec objecte de la subvenció ha estat destinat en la seva totalitat 
a la constitució i posada en marxa de l’activitat empresarial “El Bolo”, en el que el Sr. Viñas 
Villaró, amb NIF 47702175Z  hi consta com a promotor autònom.

b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un any des de 
l’atorgament de l’ajut: liquidació de l’impost de l’I.V.A. (model 330) del primer trimestre de 
2014, (presentat el 9 d’abril de 2014 a la delegació d’Hisenda); certificat resum de la 
declaració anual de l’I.V.A. (model 390) i certificat d’estar al corrent amb la seguretat social 
de data 9 de juny de 2014.

7777.... 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 les Subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada en Ple en data 28 
de febrer de 2006, i segons el que estableix la legislació vigent en  matèria de subvencions .

8888.... El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta aplicació del finançament de la despesa d’interessos , objecte de subvenció.

9999.... Els 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.

10101010.... L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

11111111.... Vist informe de data 9 de juny de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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 al Sr. Albert Viñas VillaróAlbert Viñas VillaróAlbert Viñas VillaróAlbert Viñas Villaró,,,,    amb NIFamb NIFamb NIFamb NIF    
47702175477021754770217547702175ZZZZ,,,,    promotor de l’activitat empresarial “El Bolo”“El Bolo”“El Bolo”“El Bolo”,,,, per un import de 2222....364364364364,,,,69696969 euroseuroseuroseuros,,,,    en el marc 
de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives empresarials de les persones emprenedores de 
Granollers, complint les condicions i destinacions aprovades a l’expedient de concessió .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar l'acord al departament d'Intervenció i a Albert Viñas Villaró.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA  APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA  APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA  APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA  A    
ARTMESART SCPARTMESART SCPARTMESART SCPARTMESART SCP,,,,    AMB CIF JAMB CIF JAMB CIF JAMB CIF J65989501659895016598950165989501,,,,    EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESA    
D’INTERESSOS DEL PRÉSTECD’INTERESSOS DEL PRÉSTECD’INTERESSOS DEL PRÉSTECD’INTERESSOS DEL PRÉSTEC

1111.... La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les 
bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives empresarials de les persones 
emprenedores de Granollers. 

L'objecte de la subvenció era finançar la despesa en concepte d'interessos generats pels préstecs 
atorgats per alguna entitat financera amb qui l'Ajuntament de Granollers hagi signat un conveni 
específic de col·laboració per a la finalitat de la subvenció .
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2222.... Dins del termini establert a tal efecte, la Sra. Eva Canal Canals, amb DNI 35037467A, sòcia 
representant de l’activitat empresarial “Artmesart SCP“Artmesart SCP“Artmesart SCP“Artmesart SCP” presenta en data 28282828    de maig dede maig dede maig dede maig de    2013201320132013 
instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb núm. de registre d’entrada 9982; en la 
qual es sol·licita una subvenció per un import de 1111....259259259259,,,,56565656    euros.

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 11111111    de juny dede juny dede juny dede juny de    2013201320132013,,,, la Juntala Juntala Juntala Junta    
de Govern Localde Govern Localde Govern Localde Govern Local    de l’Ajuntament de Granollers va aprovar una subvenció de 1111....259259259259,,,,56565656    euros a 
l’empresa “Artmesart    SCP”, en concepte de finançament de la despesa d’interessos generats pel 
préstec atorgat per l’entitat Banc de Sabadell, núm. de préstec: 807421847406 signat el 20 de març de 
2013 i d’import 15.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària H160.24152.47000 “
Subvencions a empreses foment de l’emprenedoria”.

4444.... D'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials, la subvenció quedarà justificada en una primera fase amb  l'aplicació de l'import atorgat 
a la reducció del principal del préstec, fet que cal acreditar amb el nou quadre d'amortització del 
préstec emès per l'entitat financera. 

Tanmateix, el/la beneficiari/a de la subvenció, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec i en el 
termini de dotze mesos des de l'atorgament, es compromet a presentar a l’Ajuntament una declaració 
on es faci constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament de les despeses de 
constitució i/o posada en funcionament de l’empresa, acompanyada de la documentació que acrediti 
el manteniment d’alta de l’activitat econòmica durant un any.

5555.... La Sra. Eva Canal Canals, amb DNI 35037467A, va presentar amb posterioritat a l'atorgament de 
la subvenció l'escrit de l'entitat bancària conforme s’ha aplicat la subvenció atorgada a la reducció del 
principal del préstec, i va acompanyar el nou quadre d’amortització del préstec.

6666.... En data 5555    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014,,,,    la Sra. Eva Canal Canals, representant de l’empresa Artmesart SCPArtmesart SCPArtmesart SCPArtmesart SCP,,,,    
amb CIF Jamb CIF Jamb CIF Jamb CIF J65989501659895016598950165989501,,,,    ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb registre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada núm....    11111111....646646646646, 
la documentació corresponent a la justificació de la subvenció rebuda :

a) Declaració conforme el préstec objecte de la subvenció ha estat destinat en la seva totalitat 
a la constitució i posada en marxa de l’activitat empresarial ”Artmesart SCP”Artmesart SCP”Artmesart SCP”Artmesart SCP”,,,,    amb CIFamb CIFamb CIFamb CIF::::    
JJJJ65989501659895016598950165989501 , en el que la Sra. Eva Canal Canals hi consta com a sòcia. 

b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un any des de 
l’atorgament de l’ajut: liquidació de l’I.V.A. model 303, del primer trimestre de 2014, 
presentat el 14/04/2014 a la delegació d’Hisenda.

7777.... 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 les Subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada en Ple en data 28 
de febrer de 2006, i segons el que estableix la legislació vigent en  matèria de subvencions .

8888.... El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta aplicació del finançament de la despesa d’interessos , objecte de subvenció.

9999.... Els 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.

10101010.... L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

11111111.... Vist informe favorable de data 9 de juny de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Táboas Suárez.

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 a Artmesart SCPArtmesart SCPArtmesart SCPArtmesart SCP,,,,    amb CIF Jamb CIF Jamb CIF Jamb CIF J65989501659895016598950165989501 , per 
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un import de 1111....259259259259,,,,56565656    euroseuroseuroseuros,,,,    en el marc de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials de les persones emprenedores de Granollers, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l’expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar l'acord al departament d'Intervenció i a l'empresa Artmesart SCP.

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DEL    
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL ICONTRACTE DE SERVEIS PER LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL ICONTRACTE DE SERVEIS PER LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL ICONTRACTE DE SERVEIS PER LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL I    
COMUNITÀRIA DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS DE LCOMUNITÀRIA DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS DE LCOMUNITÀRIA DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS DE LCOMUNITÀRIA DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE    
LLLL''''1111    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE    2014201420142014    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    30303030    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE    2016201620162016,,,,    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L''''EMPRESA DOBLEEMPRESA DOBLEEMPRESA DOBLEEMPRESA DOBLE    
VIA SERVEIS EDUCATIUS SCCLVIA SERVEIS EDUCATIUS SCCLVIA SERVEIS EDUCATIUS SCCLVIA SERVEIS EDUCATIUS SCCL,,,,    I APROVAR LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL EN EL SENTITI APROVAR LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL EN EL SENTITI APROVAR LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL EN EL SENTITI APROVAR LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL EN EL SENTIT    
DDDD''''AMPLIAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DAMPLIAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DAMPLIAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DAMPLIAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D''''INFORMACIÓ I ACOLLIDA EN EL CENTRE CANINFORMACIÓ I ACOLLIDA EN EL CENTRE CANINFORMACIÓ I ACOLLIDA EN EL CENTRE CANINFORMACIÓ I ACOLLIDA EN EL CENTRE CAN    
JONCHJONCHJONCHJONCH,,,,    CENTRE CULTURAL PER LA PAUCENTRE CULTURAL PER LA PAUCENTRE CULTURAL PER LA PAUCENTRE CULTURAL PER LA PAU ,,,,    AMB EFECTESAMB EFECTESAMB EFECTESAMB EFECTES     1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2015201520152015

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 5 de juny de 
2.012, es va adjudicar a l'empresa DOBLE VIA ( SERVICIOS SOCIOEDUCATIUS) SCCL amb CIF 
F-62011812. el contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de 
centres cívics municipals de Granollers per a 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos 
més, per l'import de 589.320,00 euros, IVA exempt, amb la distribució d'imports a continuació 
indicada:

2012 2013 2014partides
IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt)

H232.33730.2279
9

106.795,00 € 254.660,00 € 147.865,00 €

H232.33730.2260
9

9.000,00 € 40.000,00 € 31.000,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 115115115115....795795795795,,,,00000000    €€€€ 294294294294....660660660660,,,,00000000    €€€€ 178178178178....865865865865,,,,00000000    €€€€

El contracte núm. 195/12 ,  formalitzat amb data 1 de juliol de 2012,  es vigent  des de l'1 de juliol de 
2.012 fins al 30 de juny de 2.014.

D'acord amb la clàusula X.3 del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte potser 
prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, per a 24 mesos més, sense que la durada de la 
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 48 mesos, sempre que les seves 
característiques continuïn inalterables.

L'empresa DOBLE VIA ( SERVICIOS SOCIOEDUCATIUS) SCCL ha presentat un escrit  en data 5 
de maig de 2014 i registre d'entrada núm. 8277 , indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 
24 mesos més, es a dir de l'1 de juliol 2014  fins al 30 de juny de 2016 amb la corresponent revisió de 
preus.

D'acord amb la clàusula II.4 del plec de clàusules administratives particulars, la revisió de preus 
s'adequarà al 85 % de la variació de l'índex general nacional de preus al consum del mes de juny , 
publicat per l'Institut Nacional d'Estadística. La variació de preus del mes de juny, estarà disponible a 
la pàgina web de l'Institut Nacional d'Estadística al mes de juliol de 2014.

El coordinador tècnic de Centres Cívics ha emès un informe de data 5 de juny de 2014, en el qual 
proposa  prorrogar el contracte amb efectes 1 de juliol de 2014 fins 30 de juny de 2016, per import de 
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589..320,00 euros, IVA exempt i acceptar la revisió de preus, d'acord amb la clàusula II.4 del plec de 
clàusules administratives particulars , amb la següent distribució:

2014 2015 2016partides
IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt)

H232.33730.2279
9

106.795,00 € 254.660,00 € 147.865,00 €

H232.33730.2260
9

9.000,00 € 40.000,00 € 31.000,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 115115115115....795795795795,,,,00000000    €€€€**** 294294294294....660660660660,,,,00000000    €€€€**** 178178178178....865865865865,,,,00000000    €€€€****

* A aquests imports falta aplicar la revisió de preus corresponent . 

Així mateix, en dit informe s' indica que un dels serveis claus de la xarxa de centres cívics és el servei 
d'informació i acollida, el qual es caracteritza per apropar a la ciutadania i a les entitats de Granollers, 
tota la informació municipal relacionada amb l'acció sociocultural que es du a terme a la ciutat. Amb la 
finalitat que aquest servei sigui més pròxim a la ciutadania, proposa modificar l'actual contracte amb 
l'ampliació del servei d'informació i acollida al Centre Cívic Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, 
millorant d'aquesta manera la seva accessibilitat en clau territorial .

D'acord amb la clàusula IX del plec de clàusules administratives, el contracte es podrà modificar fins a 
un 20 % sobre l'import adjudicat, que no comportarà alteracions en  la prestació del servei objecte del 
contracte i que es donarà en el següents supòsits:

- Augmentar o reduir els diferents projectes i serveis, que ofereixen o participen els centres cívics que 
configuren la xarxa municipal de Granollers, que es troben inclosos dins el programa marc de gestió i 
dinamització sociocultural i comunitària .

En data 3 de juny de 2014 i amb número de registre d'entrada 11424, l'empresa DOBLE VIA SERVEIS 
EDUCATIUS SCCL, accepta la proposta de modificació del contracte, amb la incorporació del servei 
d'informació i acollida del Centre Cívic Can Jonch , Centre Cultura per la Pau.

La incorporació del servei d'informació i acollida del Centre Cívic Can Jonch, Centre de Cultura per la 
Pau, serà amb efectes de l' 1 de gener de 2015 a 30 de juny de 2016, per un import total de 7.276,40 
euros, exempts d'Iva, el que representa un 1,23 % d'augment vers l'import primitiu del contracte, amb 
la següent distribució:

PERÍODE IMPORT AMB CÀRREC A LA PARTIDA 
H241.92911.22799

GENER A DESEMBRE DE 2015 4.850,93

GENER A JUNY DE 2016 2.425,47

TOTAL PERÍODE 7.276,40

 i en la forma que s'indica a continuació:

- Les clàusules tercera i setena del contracte formalitzat en data 1 de juliol de 2012, passen a tenir el 
següent redactat:

Preu del contractePreu del contractePreu del contractePreu del contracte

El preu del contracte es fixa en l'import total de 596.596,40 euros , IVA exempt ,  amb la següent 
distribució:
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2014 2015 2016partides
IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt)

H232.33730.2279
9

106.795,00 €* 254.660,00 €* 147.865,00 €*

H232.33730.2260
9

9.000,00 €* 40.000,00 €* 31.000,00 €*

H241.92911.2279
9

4.850,93 € 2.425,47 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 115115115115....795795795795,,,,00000000    €€€€ 299299299299....510510510510,,,,93939393    €€€€ 181181181181....290290290290,,,,47474747    €€€€

A aquest imports* els hi falta aplicar la revisió de preus, la qual es farà efectiva en el mes de juliol de 
2014, un cop es publiqui en la pàgina web de l'Institut  Nacional d'Estadística l' índex del mes de juny.

Lloc de realització de la prestacióLloc de realització de la prestacióLloc de realització de la prestacióLloc de realització de la prestació

La prestació del servei objecte del contracte es farà en la forma que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars incloses a l 'expedient   i la documentació aportada i valorada.

El lloc fixat per a la realització del servei objecte del contracte són els centres cívics a continuació 
indicats:

1.- Centre Cívic Can Bassa: Pl.Joan Oliver,1 08402 GRANOLLERS.

2.- Centre Cívic  Can Gili: Camí Vell de Lliçà d'Amunt,1 08403 GRANOLLERS.

3.- Centre Cívic Palou: Pg. Doctor Fàbregas s/n 08401 GRANOLLERS.

4.- Centre Cívic Jaume Oller: c/ De la Mare de Déu de Montserrat,47 08402 GRANOLLERS

5.- Centre Cívic Nord: c/ del Lladoner, 6 08402 GRANOLLERS.

6.-  Centre Cívic Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau:  c/ del Rec, 19  08401 GRANOLLERS 

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

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

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

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

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

de revisió de preus.
Article 106 del del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós de la Llei de �

contractes del sector públic , pel que fa a les modificacions dels contractes.
Clàusula IX del plec de clàusules administratives que regulen el contracte, 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.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i 
comunitària de la xarxa de centres cívics municipals de Granollers, amb efectes 1 de juliol de 2014 
fins 30 de juny de 2016, formalitzat amb l'empresa DOBLE VIA SERVEIS EDUCATIUS SCCL amb CIF 
F-62011812, per import de 589.320,00 euros, IVA exempt i acceptar la revisió de preus, d'acord amb 
la clàusula II.4 del plec de clàusules administratives particulars , amb la següent distribució:



9

2014 2015 2016partides
IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt)

H232.33730.2279
9

106.795,00 € 254.660,00 € 147.865,00 €

H232.33730.2260
9

9.000,00 € 40.000,00 € 31.000,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 115115115115....795795795795,,,,00000000    €€€€ 294294294294....660660660660,,,,00000000    €€€€ 178178178178....865865865865,,,,00000000    €€€€

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Admetre la revisió de preus del contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i 
comunitària de la xarxa de centres cívics municipals de Granollers sol.licitada per l'empresa DOBLE 
VIA SERVEIS EDUCATIUS SCCL, amb efectes de l'1 de juliol de 2014, resultant d'aplicar el 85% de la 
variació de l'índex general nacional de preus al consum del mes de juny , publicat per l'Institut 
Nacional d'Estadística, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-      Modificar el contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la 
xarxa de centres cívics municipals de Granollers, en el sentit d'incorporar el servei d'informació i 
acollida al Centre Cívic Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, amb efectes de l' 1 de gener de 2015 
a 30 de juny de 2016, per un import total de 7.276,40 euros, exempts d'Iva, el que representa un 1,23 
% d'augment vers l'import primitiu del contracte, en la forma que a continuació s'indica:

- Les clàusules tercera i setena del contracte formalitzat en data 1 de juliol de 2012, passen a tenir el 
següent redactat:

TerceraTerceraTerceraTercera ....    Preu del contractePreu del contractePreu del contractePreu del contracte

El preu del contracte es fixa en l'import total de 596.596,40 euros , IVA exempt ,  amb la següent 
distribució:

2014 2015 2016partides
IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt)

H232.33730.2279
9

106.795,00 €* 254.660,00 €* 147.865,00 €*

H232.33730.2260
9

9.000,00 €* 40.000,00 €* 31.000,00 €*

H241.92911.2279
9

4.850,93 € 2.425,47 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 115115115115....795795795795,,,,00000000    €€€€ 299299299299....510510510510,,,,93939393    €€€€ 181181181181....290290290290,,,,47474747    €€€€

A aquest imports* els hi falta aplicar la revisió de preus, la qual es farà efectiva en el mes de juliol de 
2014, un cop es publiqui en la pàgina web de l'Institut  Nacional d'Estadística l' índex del mes de juny.

SetenaSetenaSetenaSetena....    Lloc de realització de la prestacióLloc de realització de la prestacióLloc de realització de la prestacióLloc de realització de la prestació

La prestació del servei objecte del contracte es farà en la forma que estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars incloses a l 'expedient   i la documentació aportada i valorada.

El lloc fixat per a la realització del servei objecte del contracte són els centres cívics a continuació 
indicats:

1.- Centre Cívic Can Bassa: Pl.Joan Oliver,1 08402 GRANOLLERS.

2.- Centre Cívic  Can Gili: Camí Vell de Lliçà d'Amunt,1 08403 GRANOLLERS.

3.- Centre Cívic Palou: Pg. Doctor Fàbregas s/n 08401 GRANOLLERS.

4.- Centre Cívic Jaume Oller: c/ De la Mare de Déu de Montserrat,47 08402 GRANOLLERS

5.- Centre Cívic Nord: c/ del Lladoner, 6 08402 GRANOLLERS.

6.-  Centre Cívic Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau:  c/ del Rec, 19  08401 GRANOLLERS 
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QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-Autoritzar i disposar la despesa per import de 596.596,40 euros (IVA exempt), dels quals 
589.320,00 euros, corresponen a la pròrroga del contracte  de serveis de gestió i dinamització 
sociocultural i comunitària de la xarxa de centres cívics municipals de Granollers i 7.276,40 euros 
corresponen a la modificació de contracte. Restant pendent d'aplicació la revisió de preus, d'acord 
amb els fets i fonaments de dret invocats.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de serveis de gestió i dinamització 
sociocultural i comunitària de la xarxa de centres cívics municipals de Granollers,     que s'executarà 
durant  els exercicis 2014,2015 i 2016, d'acord amb la següent distribució econòmica:

2014 2015 2016partides
IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt) IMPORT (IVA exempt)

H232.33730.2279
9

106.795,00 €* 254.660,00 €* 147.865,00 €*

H232.33730.2260
9

9.000,00 €* 40.000,00 €* 31.000,00 €*

H241.92911.2279
9

4.850,93 € 2.425,47 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 115115115115....795795795795,,,,00000000    €€€€ 299299299299....510510510510,,,,93939393    €€€€ 181181181181....290290290290,,,,47474747    €€€€

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables AD(2014) i ADFUT (2015 i 2016) amb càrrec a la les 
aplicacions pressupostàries i les anualitats indicades en el punt anterior i complimentar dits 
documents comptables en quan estigui quantificada la revisió de preus.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA    2014201420142014    IIII    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DEENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DEENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DEENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE    
LLLL''''ÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTEÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTEÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTEÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTE    
""""DESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT D''''ACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS D''''ATENCIÓATENCIÓATENCIÓATENCIÓ,,,,    INFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓ ,,,,    CAPACITACIÓ I MILLORA DECAPACITACIÓ I MILLORA DECAPACITACIÓ I MILLORA DECAPACITACIÓ I MILLORA DE    
LES PERSONES NOUVINGUDES A LA CIUTATLES PERSONES NOUVINGUDES A LA CIUTATLES PERSONES NOUVINGUDES A LA CIUTATLES PERSONES NOUVINGUDES A LA CIUTAT """"

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2014 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat l'Associació Cultural Amics d'Àfrica del Vallès Oriental, per un import de 12.330 € destinada al 
projecte "Desenvolupament d'activitats d'atenció, informació, capacitació i millora de les persones 
nouvingudes a la ciutat" , consistent en activitats que millorin la convivència, el coneixement de la 
societat d'acollida i l'autonomia de les persones immigrades, especialment aquelles que estan en 
especial situació de vulnerabilitat , a les partides següents: 

- 5.000 € de la partida H.250.23230.48602 "Conveni Amics d'Àfrica Pla d'Acollida".
- 3.900 € de la partida H.461.23110.48602 "Conveni Amics de l'Àfrica Serveis Socials".
- 2.500 € de la partida H.410.32001.48602 "Conveni  Amics de l'Àfrica Educació".
- 930 € de la partida H.403.23210.48602 “Conveni Amics de l'Àfrica Pla Igualtat d'oportunitats”.

En data  13 de maig de 2014, amb número de registre d’entrada 9131 la senyora Ester Casal Plana, 
amb DNI núm. 47810936P, en representació de  l'Associació Cultural Amics d'Àfrica del Vallès 
Oriental, amb CIF número G60286846 presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament de la 
subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Projecte/memòria de la programació general d’activitats amb una despesa prevista per a l’exercici 
2014 de 14.506 €.
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
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- Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.
- Estatuts de l'Entitat

L’informe emès pel Responsable del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 27 de maig de 2014, 
indica que s’ha valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització del 
corresponent conveni de col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per 
objecte la promoció de valors socio-culturals i formatius, que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

1111.-.-.-.- Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

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

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

2222.-.-.-.- Article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència competitiva ni 
la publicitat, en els casos següents: 
- Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l’Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l‘Ajuntament...

3333.-.-.-.- Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que diu:

1. Als efectes del què preveu l’article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l’Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l’objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l’estat de despeses del pressupost. 

2. En l’Administració general de l’Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d’ambdues, serà d’aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència .  

3. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s’imputa la subvenció, o a instància d’interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.  

En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l’acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions. 

La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d’incloure els següents extrems: 

a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb 
l’assignació pressupostària

b) Crèdit pressupostari al què s’imputa la despesa i quantia de la subvenció , individualitzada, en el 
seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos. 

c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals. 

d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats 
i bestretes, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran d’aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que 
es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès 
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Oriental, amb CIF G-60286846,  per a un import de 12.330 € per a la realització del projecte 
"Desenvolupament d'activitats d'atenció, informació, capacitació i millora de les persones nouvingudes 
a la ciutat" , consistent en activitats que millorin la convivència , el coneixement de la societat d'acollida 
i l'autonomia de les persones immigrades, especialment aquelles que estan en especial situació de 
vulnerabilitat, amb un pressupost de despesa de 14.506 €, el que representa un finançament del 85 % 
del cost de l'activitat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 12.330 € amb càrrec a 
les partides:
- 5.000 € de la partida H.250.23230.48602 "Conveni Amics d'Àfrica Pla d'Acollida", 
- 3.900 € de la partida H-461.23110.48602 "Conveni Amics de l'Àfrica Serveis Socials".
- 2.500 € de la partida H.410.32001.48602 "Conveni  Amics de l'Àfrica Educació".
- 930 € de la partida H.403.23210.48602 “Conveni Amics de l'Àfrica Pla Igualtat d'oportunitats”. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat Associació Cultural Amics de l'Àfrica, que 
regula l'atorgament d'aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

"CONVENI REGULADOR DE SUBVENCIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ASSOCIACIÓ 
AMICS DE L'ÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS D'ATENCIÓ,  
INFORMACIÓ, CAPACITACIÓ I MILLORA DE PERSONES NOUVINGUDES A LA CIUTAT PER L'ANY 2014

Granollers, 18 de juny de 2014

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en representació 
de l’Ajuntament de Granollers amb CIF número P-0809500-B, facultat per acord de la Junta de Govern Local de 
data 27 de maig de 2014 per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la secretària general, senyora 
Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, Gabriel Moto Nsa, amb NIF núm. 52155081-M, president de l’entitat Associació Amics de l'Àfrica 
del Vallès Oriental, que actua en representació d’aquesta entitat amb CIF número G-60286846, facultat per 
l’article 16 dels estatuts que regeixen l’entitat per a la formalització d’aquest acte .

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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Que l’entitat Associació Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental, en endavant l'entitat beneficiària, és una 
entitat del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus formatiu, 
sociocultural i de difusió,  tant a Granollers com fora del municipi, adreçades a acomplir els objectius  establerts 
en els seus estatuts, tal i com es detallen a continuació: 

- Afavorir el coneixement de les cultures i la relació intercultural .

- Assessorar les persones nouvingudes i afavorir la seva autonomia cultural i el coneixement de la societat 
d'acollida. 

- Fomentar la participació.

- Treballar en l'intercanvi entre diferents associacions , organismes i institucions nacionals i internacionals . 

- Promoure accions adreçades a la inserció social i laboral .

SegonSegonSegonSegon.... Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol dur a terme el projecte 
"Desenvolupament d'activitats d'atenció, informació, capacitació i millora de les persones nouvingudes a la ciutat
", consistent en accions que millorin la convivència, el coneixement de la societat d'acollida i l'autonomia de les 
persones immigrades,   especialment aquelles que estan en especial situació de vulnerabilitat, mitjançant les 
següents activitats:

– Classes de llengua catalana.
– Classes de lectoescriptura, prioritzant nivells instrumentals i aquelles persones en procés d 'alfabetització. 

– Activitats que complementin el coneixement de la ciutat , els seus trets identitaris i els seus serveis . 

– Activitats de coneixement de la xarxa associativa , que fomentin la participació i la vinculació al teixit associatiu .

– Activitats que capacitin les persones a nivell quotidià i facilitin la seva acomodació . 
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En els termes que es recullen al projecte de la programació general d’activitats presentat al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers en data 13 de maig de 2014, amb número de registre 9131 amb una despesa prevista  
per a l’exercici 2014 de 14.506 €.

TercerTercerTercerTercer .... Que l'Ajuntament de Granollers, considera molt valuosa l'aportació que realitza l’entitat beneficiària en 
les activitats de tipus sociocultural i de formació i en la vida associativa del municipi i vol fomentar, a través de 
convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats del municipi de Granollers i que 
tenen per objecte la millora en la convivència i el foment de l'autonomia de les persones immigrades que 
s'estableixen al municipi, que alhora és una finalitat pública.

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

PACTENPACTENPACTENPACTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L’activitat subvencionada és la prevista en el  la memòria de la programació general d’activitats presentada i que 
consten al punt segon de l 'apartat “Manifesten”.  

Aquestes activitats es duran a terme entre els dies  1 de gener de 2014 i 31 de desembre de 2014. 

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost total de l’activitat subvencionada és de  14.506 € corresponents a les partides següents : 

H.250.23230.48602 "Conveni Amics d'Àfrica Pla d'Acollida" per un import de 5.000,00€
H.403.23210.48602 “Conveni Amics de l'Àfrica Pla Igualtat d'oportunitats”  per un import de 930,00€

H.410.32001.48602 "Conveni Amics de l'Àfrica Educació" per un import de 2.500,00€
H.461.23110.48602 "Conveni Amics de l'Àfrica Serveis Socials" per un import de 3.900,00€

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

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari         

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització de d'activitats esmentades amb 
anterioritat és de 12.330 €, el que representa un finançament del 85 % del cost total de l’activitat, pels següents 
motius:

1- Des del 2007 l'entitat desenvolupa aquestes activitats, subvencionades per l'Ajuntament, de manera 
satisfactòria i eficient.

2- Ha quedat demostrat que l'entitat disposa de l'expertesa i dels recursos humans per a dur a terme les 
activitats.

3- A l'actualitat no existeix a  Granollers cap altra entitat que pugui desenvolupar aquestes activitats amb el 
volum d'alumnes i horaris en què es duen a terme.

Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d’altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals.

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

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

Per poder dur a terme l’activitat subvencionada, l’Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l’entitat 
beneficiària la següent infraestructura : 

– L'espai adient per a dur a terme les classes de llengua, alfabetització i coneixement d'entorn, el cost de la qual 
té consideració de subvenció indirecta, que resta reflectida en la resolució de la regidora delegada d'Educació 
Pietat Sanjuan i Trujillo. 
– Suport tècnic i l'assessorament, en la mesura de les possibilitats de l'ajuntament, en aquells aspectes que 
ambdues parts considerin convenient .

– L'accés a programes formatius de l'administració local que facin referència a temes d'immigració, per part del 
personal de l'entitat, sempre que no comportin una despesa no contemplada en el present conveni .  

– El seguiment i l'avaluació dels programes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers .

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

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat 
per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers , segons 
disponibilitat de Tresoreria.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció

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

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

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària podrà 
sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.

Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que finalitzi el 
termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del 
termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels motius exposats, 
concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

NovèNovèNovèNovè....    Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     

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

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

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

DesèDesèDesèDesè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles que ho 
haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció . 

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a l'article 30 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d 'aquest conveni. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes als 
articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment de les 
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de 
verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits per la 
mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonament la concessió de la 
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subvenció. 
g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits per la 
mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es derivi la 
impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat 
subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.

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

DotzèDotzèDotzèDotzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

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

Tanmateix, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció atorgada, sense 
perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments sancionadors aplicables en els 
supòsits previstos legalment. 

TretzèTretzèTretzèTretzè ....    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicable ....    

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

L'alcalde, El president de l'Associació Cultural Amics de
l'Àfrica,

Josep Mayoral i Antigas Gabriel Moto Nsa 

La Secretària general
Aurora Corral García"

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Indicar a l’entitat Associació Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental que el servei gestor 
de la subvenció atorgada serà el Pla d'Acollida i en concret, la persona responsable del seguiment i 
compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà la Tècnica del Pla d'Acollida, na Àngels 
Bofill i Langa. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Facultar a l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni a 
què fa referència el punt anterior.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat Associació Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental i al 
Servei de Comptabilitat Municipal. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA    2014201420142014    IIII    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ENTITAT CÀRITAS DIOCESANA PER AENTITAT CÀRITAS DIOCESANA PER AENTITAT CÀRITAS DIOCESANA PER AENTITAT CÀRITAS DIOCESANA PER A    
DESENVOLUPAR EL PROJECTEDESENVOLUPAR EL PROJECTEDESENVOLUPAR EL PROJECTEDESENVOLUPAR EL PROJECTE     """"CENTRE DCENTRE DCENTRE DCENTRE D ''''ACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XIIACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XIIACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XIIACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XII """"

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2014 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat Càritas Diocesana, per un import de 4.500 € destinada al projecte "Centre d'Acollida i 
Formació Pius XII", d'acompanyament en l'acolliment i en el procés de capacitació i fomentar 
l'autoestima personal de dones estrangeres en procés d'integració, a les partides següents: 

H250.23230.48603 "Conveni Càritas Pla d'Acollida", dotada amb 3.000 €. 
H461.23120.48001 "Subvenció càritas Pius XII" dotada amb 1.500 €.
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En data  26 de maig de 2014, amb número de registre d’entrada 10692 el senyor Salvador Obiols i 
Gras, amb DNI núm. 38393422-M, Director General de l’entitat CÀRITAS DIOCESANA DE 
TERRASSA, que actua en representació d’aquesta entitat amb CIF número R0801934A, presenta la 
següent documentació i sol·licita l’atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Projecte/memòria de la programació general d’activitats amb una despesa prevista per a l’exercici 
2014 de 26.032,92 €.
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.
- Estatuts de l'Entitat

L’informe emès pel Responsable del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 27 de maig de 2014, 
indica que s’ha valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització del 
corresponent conveni de col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per 
objecte la promoció de valors socio-culturals i formatius, que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

1111.-.-.-.- Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

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

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

2222.-.-.-.- Article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència competitiva ni 
la publicitat, en els casos següents: 
- Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l’Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l‘Ajuntament...

3333.-.-.-.- Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que diu:

1. Als efectes del què preveu l’article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l’Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l’objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l’estat de despeses del pressupost. 

2. En l’Administració general de l’Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d’ambdues, serà d’aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència .  

3. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s’imputa la subvenció, o a instància d’interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.  

En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l’acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions. 

La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d’incloure els següents extrems: 

a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb 
l’assignació pressupostària

b) Crèdit pressupostari al què s’imputa la despesa i quantia de la subvenció , individualitzada, en el 
seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos. 

c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals. 

d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats 
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i bestretes, així com el règim de garanties que, en els eu cas, hauran d’aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que 
es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts . 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Càritas Diocesana de Terrassa, amb CIF 
R0801934A, amb domicili al C Vinyals, núm. 47 de 08221 Terrassa,  per a un import de 4.500 € per a 
la realització del projecte "Centre d'Acollida i Formació Pius XII", d'acompanyament en l'acolliment i en 
el procés de capacitació i fomentar l 'autoestima personal de dones estrangeres en procés d'integració, 
amb un pressupost de despesa de 26.032,92 €, el que representa un finançament del 17,29 % del cost 
de l'activitat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 4.500 € amb càrrec a les 
partides  H250.23230.48603 "Conveni Càritas Pla d'Acollida" (3.000 €) i H461.23120.48001 "
Subvenció càritas Pius XII" (1.500 €).

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l'enitat Càritas Diocesana de Terrassa, que regula 
l'atorgament d'aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

"CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT CÀRITAS 
DIOCESANA DE TERRASSA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS QUE ES DURAN A TERME EN 
EL CENTRE D'ACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XII  PER L'ANY 2014

Granollers, 18 de juny de 2014

REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en representació 
de l’Ajuntament de Granollers amb CIF número P0809500B, facultat per acord de la Junta de Govern Local de 
data 3 de juny de 2014, per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la secretària general, senyora 
Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, Salvador Obiols i Gras, amb DNI núm. 38393422-M, Director General de l’entitat CÀRITAS 
DIOCESANA DE TERRASSA, que actua en representació d’aquesta entitat amb CIF número R0801934A, 
facultat pels estatuts que regeixen l’entitat per a la formalització d’aquest acte .

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

MANIFESTEN

Primer.    Que l’entitat CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA, en endavant l'entitat beneficiària, és una entitat que 
treballa al municipi i que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus 
socio-cultural i educatiu tant a Granollers com a fora del municipi, i en concret, al  Centre d'Acollida i Formació 
Pius XII.
Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol dur a terme tasques 
d'acompanyament en l'acolliment i en el procés de capacitació i fomentar l'autoestima  personal de dones 
estrangeres en procés d'integració en els termes que es recullen en el Projecte Centre d'Acollida i Formació Pius 
XII presentat al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 26 de maig de 2014, amb una despesa 
total prevista per a l’exercici 2014 de 26.032,92 €

Tercer. Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que realitza 
l’entitat beneficiària en les activitats de tipus socio-cultural i educatiu i en la vida associativa del municipi i vol 
fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats que treballen 
al municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció de valors socio-culturals i formatius, i que alhora és 
una finalitat pública. 

PACTEN

Primer. Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions d’atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014 a favor de l’entitat beneficiària, en el marc que disposa la Llei 
General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
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Segon. Activitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en el Projecte Centre d'Acollida i formació Pius XII presentat al Registre 
General de l'Ajuntament en data 26 de maig de 2014 i en concret, a títol de resum, la següent:

Espai d’Acollida de l’esmorzar, classes de català de dilluns a dijous de  9 a 12, de setembre a juny (curs 2013-14) 
segons calendari escolar i partint dels nivells d'alfabetització especificats a l’Annex del projecte. També es 
realitzen activitats d'ubicació i coneixement de l'entorn.

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

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de  26.032,92 € corresponents a : 

6400000 – SOUS I SALARIS..............................19.089,48 €
6420000 -  ASSEGURANCES SOCIALS.........6.943,44 €
La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte com 
al període d'execució.

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

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

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del projecte "Centre d'Acollida i 
Formació Pius XII", és de 4.500,00. €, el que representa un finançament del  17,29 % del cost de l’activitat.

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

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

Cinquè. Obligacions de l’entitat beneficiària

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

· Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .
·Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament la realització de l’activitat que determina la 
concessió de la subvenció.
· Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l’Ajuntament  així com 
qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, 
tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors.
·Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos que financin l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l’aplicació donada a la subvenció .
· Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la finalitat de 
garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
· Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, ja que 
poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
· Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei General de 
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
· Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament i amb la Seguretat Social .
· Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament .
El logotip de l’Ajuntament s’ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a l’entitat pel servei 
municipal corresponent.

Sisè. Pagament de la subvenció
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De conformitat  amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança General de Subvencions de Granollers i atesa la 
naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de la mateixa 
sense un suport econòmic previ i suficient, i per a la finalitat social d'alt interès públic que satisfà, es realitzarà el 
pagament de la bestreta de la subvenció per l 'import del 100 %.

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat 
per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l’Ajuntament, segons disponibilitat 
del Servei de Tresoreria Municipal.

Setè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de la subvenció atorgada a la Junta de Govern Local de 
l'Ajuntament abans del dia 28 de febrer de 2015 adjuntant la següent documentació:

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

- Relació subscrita pel representant legal de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les despeses i 
inversions derivades de la realització de l'activitat subvencionada, degudament desglossades i detallades 
acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost de 
l'activitat subvencionada.

- Declaració signada pel representant legal de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres subvencions 
o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels 
ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada , amb indicació de l’import i procedència.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària podrà 
sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.

Aquesta sol·licitud haurà de presentar -se al Registre General de l'Ajuntament abans que finalitzi el termini previst 
en aquest pacte i s'hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del termini previst. La 
Junta de Govern Local de l'Ajuntament, a la vista dels motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud 
d'ampliació.

Vuitè. Modificació de la subvenció

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

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

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

Novè. Renúncia a la subvenció

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

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

Desè. Reintegrament de la subvenció.

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles que ho 
haguessin impedit.
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b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció .
f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits per la 
mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s 'ha de realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la 
subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits per la 
mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es derivi la 
impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat 
subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, estatal, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.

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

Onzè. Vigència

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

No obstant, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció atorgada , sense 
perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments sancionadors aplicables en els 
supòsits previstos legalment.

Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable .

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

L'alcalde, El Representat legal de 
Càritas Diocesana de Terrassa

Josep Mayoral i Antigas Salvador Obiols i Gras

La Secretària general,

Aurora Corral García "

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Indicar a l’entitat Càritas Diocesana que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el Pla 
d'Acollida i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes del conveni de 
col·laboració serà la Tècnica del Pla d 'Acollida, na Àngels Bofill i Langa. 

TercerTercerTercerTercer ....---- Facultar a l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni a 
què fa referència el punt anterior.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat Càrtias Diocesana de Terrassa i al Servei de Comptabilitat 
Municipal. 
CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,    SSSS....AAAA....I GASI GASI GASI GAS    
NATURAL SNATURAL SNATURAL SNATURAL S....UUUU....R SDGR SDGR SDGR SDG,,,,    SSSS....AAAA....    PEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS,,,,    DEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODE    
DEDEDEDE    22222222    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE     2013201320132013    ALALALAL    13131313    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE     2014201420142014....
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Les empreses  Gas Natural Servicios SDG SA i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.  han presentat en les 
dates indicades en la relació annexa a aquest acord, les factures que es relacionen  pel concepte de 
subministrament de gas durant el període de que s'específica en la mateixa relació.

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses 
d'exercicis anteriors a 2014 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el 
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb 
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ 
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari 
de l'obligació.

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
en data 2 de juny de 2014 en el qual s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
estat reconeguda en l'exercici en què s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguit 
el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la factura ha estat 
efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

- L'Ajuntament de Granollers no té subscrit contracte amb cap empresa comercialitzadora per aquest 
subministrament.

- D'acord amb la Directiva Europea de mercat interior, l'1 de juliol de 2009 es va liberalitzar la 
distribució i comercialització d'energia. Fins a aquesta data el consumidor només podia contractar el 
subministrament amb una empresa distribuïdora de la seva zona.

 - La plaça de gestor energètic no s'ha creat en la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers 
fins l'any 2014; la manca d'aquesta figura dificultava el poder treballar en la preparació dels plecs 
tècnics per licitar aquest tipus de subministrament .

 - En aquestes dates l'Ajuntament de Granollers està treballant en l'elaboració dels plecs 
administratius per treure a concurs o adherir-se a l'Acord Marc de la Generalitat per aquest tipus de 
subministrament.

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o reternir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per l'altra banda, el mateix 
informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures 
indicades.

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
els documents comptables que d'adjunten a l'expedient. En concret, existeix consignació 
pressupostària en les partides:

H422.34200.22102 / H412.32120.22102 / H416.32110.22102 / H232.33730.22102 / 
H314.92040.22102 / H413.32315.22102 / H422.34210.22102 / H430.33000.22102 / 
H403.23000.22102 / H419.32210.22102 / H418.32140.22102 i H441.33721.22102 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen en la relació annexa 
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a aquest acord i  presentades per les empreses Gas Natural Servicios SDG , SA per un import de 
42.110,10 euros  i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.  per un import de 64.025,35 euros, fent un import total 
de 106.135,45 euros.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a relació annexa a aquest 
acord, amb càrrec a les partides del Pressupost 2014 que s'indiquen en la mateixa relació.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a Gas Natural Servicios SDG, S.A.   i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- 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 TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARIS

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

Per aquest motiu, els següents interessats han sol·licitat el traspàs de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
10219 47 1a 2 1r Francesca Baulenas Vilardell Maria Teresa Canal Baulenas 37639933L Filla
02848 28 3a 6 2n Joan Pla i Riu Francesc Xavier Pla i Castellsagué 35038488N Fill
05675 12 3a 14 4t José Querol Pedreguer Maria Isabel Querol Torrent 37278830Q Filla
02694 212 3a 5 4t Dolores Martín González Manuel Pastor Martín 77052094R Fill
02548 143 3a 6B 3r Juan Garriga Vergés Josep Garriga Vivet 77086713M Fill
05678 14 3a 14 3r Francisca García Parra Francesca Montserrat Parra García 52153678M Filla
04449 173 3a 12 2n Francisca García Parra Juan Francisco Parra García 77085592B Fill
02582 166 3a 5 4t Carmen Madueño Wals María del Valle Jiménez Madueño 38938898J Filla
01291 25 3a 6B 1r Carmen Madueño Wals María del Valle Jiménez Madueño 38938898J Filla
01437 311 3a 4 4t Maria Fatjó Oliveras Mercè Cot Vallcorba 77083405D Neboda
02038 38 3a 8A 2n Maria Fatjó Oliveras Irieix Vallcorba Belsa 38136257A Nét
01680 5 3a 7 2n Gregorio Mateo Zambrano José Mateo Zambrano 40273793B Germà
10207 35 1a 2 1r Magdalena Canals Salomó Eva Canal Canals 35037467A Filla

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar els traspassos de les concessions dels drets funeraris següents :
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RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
10219 47 1a 2 1r Maria Teresa Canal Baulenas 37639933L Filla 51,50 €
02848 28 3a 6 2n Francesc Xavier Pla i Castellsagué 35038488N Fill 12,30 €
05675 12 3a 14 4t Maria Isabel Querol Torrent 37278830Q Filla 12,30 €
02694 212 3a 5 4t Manuel Pastor Martín 77052094R Fill 12,30 €
02548 143 3a 6B 3r Josep Garriga Vivet 77086713M Fill 12,30 €
05678 14 3a 14 3r Francesca Montserrat Parra García 52153678M Filla 12,30 €
04449 173 3a 12 2n Juan Francisco Parra García 77085592B Fill 12,30 €
02582 166 3a 5 4t María del Valle Jiménez Madueño 38938898J Filla 12,30 €
01291 25 3a 6B 1r María del Valle Jiménez Madueño 38938898J Filla 12,30 €
01437 311 3a 4 4t Mercè Cot Vallcorba 77083405D Neboda 12,30 €
02038 38 3a 8A 2n Irieix Vallcorba Belsa 38136257A Nét 12,30 €
01680 5 3a 7 2n José Mateo Zambrano 40273793B Germà 12,30 €
10207 35 1a 2 1r Eva Canal Canals 35037467A Filla 51,50 €

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
37639933L Maria Teresa Canal Baulenas 257,25 31,35 288288288288,,,,60606060
35038488N Francesc Xavier Pla i Castellsagué 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
37278830Q Maria Isabel Querol Torrent 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
77052094R Manuel Pastor Martín 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
77086713M Josep Garriga Vivet 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
52153678M Francesca Montserrat Parra García 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
77085592B Juan Francisco Parra García 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
38938898J María del Valle Jiménez Madueño 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
38938898J María del Valle Jiménez Madueño 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505
77083405D Mercè Cot Vallcorba 133,76 31,35 165165165165,,,,11111111
38136257A Irieix Vallcorba Belsa 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
40273793B José Mateo Zambrano 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
35037467A Eva Canal Canals 257,25 31,35 288288288288,,,,60606060

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D'acord amb aquest Reglament, la senyora María Helmenegilda Mateo Sánchez, amb NIF 27052816D 
i domicili al passeig de la Muntanya, 131 1r F de Granollers, ha sol·licitat en data 12 de maig de 2014, 
amb núm. de registre d'entrada 8962, el traspàs de la concessió a favor del seu fill Alfredo Pérez 
Mateo, amb NIF 27167487W i domicili al paseig de la Muntanya, 141 1r 4a de Granollers, del nínxol 
del Cementiri Municipal:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
40 1a 18 1r 10436

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar el traspàs de la concessió del dret funerari següent:

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
10436 40 1a 18 1r Alfredo Pérez Mateo 27167487W Fill 51,50 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de Alfredo Pérez Mateo, de 
conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, que puja 257,25.- 
euros    i    la liquidació de l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol, que puja    31,35.- euros, sumant doncs un 
total de 288288288288,,,,60606060.-.-.-.-    euroseuroseuroseuros....

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
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exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora María Helmenegilda Mateo Sánchez i al senyor Alfredo 
Pérez Mateo.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS,,,,    
INTERVIUSINTERVIUSINTERVIUSINTERVIUS

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

D'acord amb aquest Reglament, el senyor José Barroso Sanmartín, amb NIF 38936606K i domicili al 
carrer d'Aragó, 21 1r de Granollers, ha sol·licitat en data 3 de juny de 2014, amb núm. de registre 
d'entrada 11345, el traspàs de la concessió a favor de la seva filla Noemi Barroso Pérez, amb NIF 
52152214J i domicili al carrer de Galceran de Requesens, 12 porta 7 de Calonge, del nínxol del 
Cementiri Municipal:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
345 3a 19 1r 06956

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

D'acord amb allò que disposa l'article 10 del Reglament del Cementiri Municipal, a la seva secció 
tercera, de la transmissió del dret funerari, que diu: "S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret 
funerari sobre sepultures, per actes intervius a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat 
fins al quart grau i afinitat fins el segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència 
mínima amb el titular dels cinc anys immediatament anteriors a la transmissió. També les que es 
defereixin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les 
lleis."
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L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i segon 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 
tercer grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. 
Els traspassos entre parents a partir de quart grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels 
drets assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar el traspàs de la concessió del nínxol núm. 345, classe 3a, quarter 19, pis 1r, 
referència 06956, a favor de la senyora Noemi Barroso Pérez, amb NIF 52152214J.

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor José Barroso Sanmartín i a la senyora Noemi Barroso 
Pérez.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ,,,,    RENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DE    
RESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA D ''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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

Per aquest motiu, la senyora Concepción Sillero Jiménez, amb NIF 36424237B i domicili al Camí Vell 
de Lliçà d'Amunt, 2 5è 2a de Granollers, ha sol·licitat en data 3 de juny de 2014, amb núm. de registre 
d'entrada 11465 i 11468, el traspàs de la concessió al seu favor:

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
03719 78 3a 5A 4t Manuel Álamos Silleros Concepción Sillero Jiménez 36424237B Mare

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

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

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

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

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'epígraf 7è. Traspassos de concessions. Punt 1. Els traspassos entre 
parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats 
a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran 
el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els traspassos entre parents a partir de 4rt grau de 
consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar els traspàs de la concessió dels drets funeraris següent :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
03719 78 3a 5A 4t Manuel Álamos Silleros Concepción Sillero Jiménez 36424237B Mare

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 78, 
classe 3a, quarter 5A, pis 4t, referència 03719, del Cementiri Municipal,  que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comunaa la fossa comunaa la fossa comunaa la fossa comuna    
del Cementiri Municipaldel Cementiri Municipaldel Cementiri Municipaldel Cementiri Municipal .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.
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QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Concepción 
Sillero Jiménez, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 
3. Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54,08 euros, i l'epígraf 7è. Traspassos de 
concessions, que puja 49,28 euros, sumant doncs un total de 103103103103,,,,36363636    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 78, classe 3a, del quarter 5A, per import de 364364364364,,,,62626262    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Concepción Sillero Jiménez, amb NIF 36424237B, en aplicació de la fórmula aprovada per la 
Comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria 
de despeses del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1971197119711971)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
4.000 Ptes / 24,04 € 1,20 € 704,00 € 729,24 € 364,62 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            364364364364,,,,62626262    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Concepción Sillero 
Jimémez, amb NIF 36424237B, l'import de 261261261261,,,,26262626    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Concepción Sillero Jiménez, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIBUIXAPROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIBUIXAPROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIBUIXAPROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DIBUIX    
SOBRE EDUCACIÓ VIÀRIASOBRE EDUCACIÓ VIÀRIASOBRE EDUCACIÓ VIÀRIASOBRE EDUCACIÓ VIÀRIA        ----    CURSCURSCURSCURS    2013201320132013----2014201420142014,,,,    ORGANITZAT PER LA POLICIA LOCAL DEORGANITZAT PER LA POLICIA LOCAL DEORGANITZAT PER LA POLICIA LOCAL DEORGANITZAT PER LA POLICIA LOCAL DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Ara ja fa 47 anys que durant el curs escolar, de forma ininterrompuda des del curs 67/68, la Policia 
local de Granollers imparteix cursos d'Educació Viària entre els nens i joves de les escoles de la 
nostra ciutat, de diferents nivells.

Com cada any, per tal de clausurar el curs d’Educació Viària del curs escolar 2013-2014, impartit pels 
monitors de la Policia Local, es convoca el XXVIII Concurs de Dibuix sobre Educació Viària. 

El jurat estarà format per la regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Sra.  Maria del Mar 
Sánchez Martínez, quatre regidors/es en representació de cada formació política amb presència a 
l'Ajuntament, el cap de Policia Local, Sr Lluís Colomer i Carbonell i el promotor de l'Educació Viària a 
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Granollers, Francesc Campaña i Olivan.

El dia 13 de juny, el jurat efectuarà la selecció de 10 dibuixos entre els finalistes del total de dibuixos 
participants en una categoria, i 2 dibuixos del total dels presentats pels alumnes del Centre d'Educació 
Especial Montserrat Montero, en l'altra categoria, de la qual cosa n'aixecarà l'acta corresponent.

Els dibuixos premiats restaran exposats al públic durant els  dies 16,17 i 18 de juny d'enguany a la 
sala d’actes de la Policia Local de Granollers , situada al carrer de la Princesa, 55.

El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 19 de juny de 2013, a les 17.30 hores a la sala d'actes de la 
comissaria de la Policia local .          

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la convocatòria i les bases del XXVIII concurs d'Educació Viària, curs 2013-14, 
organitzat per la Policia Local de Granollers , que a continuació literalment es transcriuen:

""""BASESBASESBASESBASES

1. Podran participar-hi tots els alumnes que durant l’any escolar 2013/2014 cursin 5è de Primària 
en qualsevol centre escolar de Granollers i també, en concurs a part, els alumnes del Centre 
d'Educació Especial Montserrat Montero.

2. Els dibuixos hauran d’estar relacionats amb els continguts de l’Educació Viària impartida a 
l’escola.

3. Resta obert el Concurs des de la data d’aquesta convocatòria fins el dia 11 de juny a les 14:00 
hores. Durant aquest termini es podran lliurar els dibuixos a les dependències de la Policia Local de 
Granollers, a qualsevol hora de qualsevol dia, sempre que es lliuri a l'atenció de l'equip de Monitors 
d’Educació Viària. També es podran lliurar directament als nostres monitors a l 'escola.

4. Els dibuixos es podran fer sobre qualsevol mena de paper de mida full de dibuix, i en un o 
diferents colors, a tinta, llapis, aquarel·la, etc.

5. Al peu del dibuix hauran de figurar escrits amb claredat: el nom complet de l’alumne/a, curs al 
què pertany i el Centre Escolar al què assisteix.

6. Els dibuixos restaran en propietat de la Policia Local, la qual els podrà utilitzar com cartells, 
il·lustracions, etc.

7. Els dibuixos seran originals, no entraran en concurs els que siguin còpia de qualsevol il·lustració 
o imatge de qualsevol lloc.

8. La participació en el concurs pressuposa l’acceptació de totes les bases. Seran automàticament 
exclosos aquells dibuixos que no s'ajustin a les bases.

CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES ::::

S’estableixen dues categories.

SELECCIÓSELECCIÓSELECCIÓSELECCIÓ::::

Es convidarà a formar part del Jurat  a un regidor/a representant de cada formació política amb 
presència a l'Ajuntament, per a fer la selecció de 10 dibuixos entre els finalistes del total de dibuixos 
participants en una categoria i 2 dibuixos del total dels presentats pels alumnes del Centre d'Educació 
Especial Montserrat Montero en l'altra categoria.

El dia 13 de juny, el jurat que més avall es detalla, n'efectuarà la selecció, de la qual cosa n'aixecarà 
l'acta corresponent.
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Els dibuixos premiats restaran exposats al públic durant els dies 16, 17 i 18 de juny d'enguany a la 
sala d’actes de la Policia Local de Granollers , situada al carrer de la Princesa, 55.

El jurat : 
Regidora: Sra.  Maria del Mar Sánchez Martínez
Regidors/es: pendents de confirmació
Cap de Policia: Sr Lluís Colomer i Carbonell
Promotor de l'Educació Viària a Granollers: Francesc Campaña i Olivan

El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 19 de juny de 2014, a les 17.30 hores i comptarà amb la 
presència de l'Il·lustre alcalde de Granollers, Josep Mayoral i Antigas i amb la resta de membres del 
Jurat.
                       
PREMISPREMISPREMISPREMIS::::    una bicicleta amb casc i onze aparells tecnològics digitals ( dues tauletes digitals, quatre 
MP4, quatre càmeres fotogràfiques digitals  i un telescopi d'observació terrestre). El primer classificat 
tindrà opció a triar entre tots els premis i així fins l 'últim accèssit.
1111rrrr
2222nnnn
3333rrrr
7777    accèssitsaccèssitsaccèssitsaccèssits
1111rrrr    ((((Centre dCentre dCentre dCentre d ''''Educació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat Montero ))))
2222nnnn    ((((Centre dCentre dCentre dCentre d ''''Educació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat MonteroEducació Especial Montserrat Montero ))))

* Posteriorment, serà publicada la llista de premiats al  9 NOU, o a qualsevol altre mitjà de comunicació 
que decideix col·laborar-hi."

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Delegar l'adjudicació dels premis a la regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, M. 
del Mar Sánchez Martínez.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Donar publicitat d'aquestes bases mitjançant inserció al web municipal . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A  MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A  MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A  MODIFICAR L''''ENCÀRREC REALITZAT A GRANOLLERSENCÀRREC REALITZAT A GRANOLLERSENCÀRREC REALITZAT A GRANOLLERSENCÀRREC REALITZAT A GRANOLLERS    
PROMOCIONS SPROMOCIONS SPROMOCIONS SPROMOCIONS S....A PEL SERVEI DE DIPÒSITA PEL SERVEI DE DIPÒSITA PEL SERVEI DE DIPÒSITA PEL SERVEI DE DIPÒSIT,,,,    CUSTÒDIACUSTÒDIACUSTÒDIACUSTÒDIA,,,,    TRAMITACIÓ I ASSEGURANÇA ENTRAMITACIÓ I ASSEGURANÇA ENTRAMITACIÓ I ASSEGURANÇA ENTRAMITACIÓ I ASSEGURANÇA EN    
30303030    PLACES DPLACES DPLACES DPLACES D''''APARCAMENT IAPARCAMENT IAPARCAMENT IAPARCAMENT I,,,,    UN ESPAI PER A MOTOCICLETES I CICLOMOTORS AUN ESPAI PER A MOTOCICLETES I CICLOMOTORS AUN ESPAI PER A MOTOCICLETES I CICLOMOTORS AUN ESPAI PER A MOTOCICLETES I CICLOMOTORS A    
LLLL''''APARCAMENT SUBTERRANI CAN COMASAPARCAMENT SUBTERRANI CAN COMASAPARCAMENT SUBTERRANI CAN COMASAPARCAMENT SUBTERRANI CAN COMAS,,,,    PELS VEHICLES RETIRATS DE LA VIA PÚBLICAPELS VEHICLES RETIRATS DE LA VIA PÚBLICAPELS VEHICLES RETIRATS DE LA VIA PÚBLICAPELS VEHICLES RETIRATS DE LA VIA PÚBLICA    
AMB GRUA MUNICIPALAMB GRUA MUNICIPALAMB GRUA MUNICIPALAMB GRUA MUNICIPAL,,,,    A FAVOR DE LA POLICIA LOCAL DE LA FAVOR DE LA POLICIA LOCAL DE LA FAVOR DE LA POLICIA LOCAL DE LA FAVOR DE LA POLICIA LOCAL DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ....

 Per acord de Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2014, es va aprovar l'encàrrec de gestió  
a l'empresa municipal GRANOLLERS PROMOCIONS S.A pel servei de dipòsit, custòdia, tramitació i 
assegurança en 30 places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors de l'aparcament 
subterrani Can Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal , a favor de la Policia 
Local de l'Ajuntament de Granollers, atès  el benefici que reporta al ciutadà titular d'un vehicle retirat 
de la via pública, la recuperació d'aquest al parquing de Can Comas, en termes de mobilitat i 
comoditat.

GRANOLLERS PROMOCIONS S.A és una empresa mercantil amb capital íntegrament municipal que 
es va constituir a la dècada dels 90 per acord plenari. 

El punt segon d'aquest acord estableixia que Granollers Promocions  lliurarà dins dels 20 dies hàbils 
següents al mes vençut, l'empresa lliurarà a la Tresoreria municipal tots els ingressos corresponents a 
la retirada de vehicles, el seu pupil·latge, operacions d'enganxament i altres ingressos conseqüència 
de les funcions realitzades mitjançant transferència bancària . 

D'acord amb l'informe emès per l'inspector en cap de la Policia Local emès en data 10 de juny de 
2014, es necessari modificar aquest punt en el sentit següent:
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Granollers Promocions presentarà mensualment la documentació següent:1.
El llistat de serveis per dia amb el detall de l'import de cada retirada de vehicle, �

enganxament i pupil·latge reflectit al Llibre de Registre .
- Còpia del document d'ingrés bancària del mes facturat, amb el detall de l'import total �

ingressat.
- Llistat mensual amb el detall del número de serveis diaris i franges horàries en que s'han �

realitzat.
- Relació documental de despeses descomptades dels ingressos bruts, per raó de �

cobrament amb targeta (TPV).

2. L'Ajuntament de Granollers aprovarà trimestralment la liquidació a Granollers Promocions dels 
ingressos recaptats en concepte de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER,,,,---- L'article 188 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals ,

SEGONSEGONSEGONSEGON,,,,---- L'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

TERCERTERCERTERCERTERCER,,,,---- L'article 24.6 del RD 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic....

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-      Modificar l'encàrrec de gestió realitzat a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. pel servei de 
dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i 
ciclomotors a l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua 
municipal, a favor de la Policia Local de l'Ajuntament de Granollers,  aprovat per acord de Junta de 
Govern Local de data 21 de gener de 2014, en el sentit següent:

Granollers Promocions presentarà mensualment la documentació següent:1.
El llistat de serveis per dia amb el detall de l'import de cada retirada de vehicle, �

enganxament i pupil·latge reflectit al Llibre de Registre .
- Còpia del document d'ingrés bancària del mes facturat, amb el detall de l'import total �

ingressat.
- Llistat mensual amb el detall del número de serveis diaris i franges horàries en que s'han �

realitzat.
- Relació documental de despeses descomptades dels ingressos bruts, per raó de �

cobrament amb targeta (TPV).

2. L'Ajuntament de Granollers aprovarà trimestralment la liquidació a Granollers Promocions dels 
ingressos recaptats en concepte de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Notificar aquest acord a Granollers Promocions SA i al Servei de Comptabilitat

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 LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS RECAPTATS EN    
CONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATSCONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATSCONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATSCONCEPTE DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS    
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICADEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICADEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICADEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA    ((((SERVEI DE GRUASERVEI DE GRUASERVEI DE GRUASERVEI DE GRUA) -) -) -) -        MESOS DEMESOS DEMESOS DEMESOS DE    
GENER A A MARÇGENER A A MARÇGENER A A MARÇGENER A A MARÇ     ----        2014201420142014
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PRIMER.- La Junta de Govern Local de data 24 d'octubre de 2006, es va acordar realitzar el servei de 
retirada de vehicles de la via pública amb grua municipal mitjançant gestió directa a partir del dia 1 de 
gener de 2007.

SEGON.-  Per acord de Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2014, s'encarregava a 
Granollers Promocions els serveis de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places 
d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can Comas, pels 
vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de l'Ajuntament de 
Granollers.

TERCER.-  D'acord amb el punt tercer de la part dispositiva de l'acord de data 21/01/14, Granollers 
Promocions lliurarà a l'Ajuntament els ingressos corresponents a la retirada de vehicles, el seu 
pupil·latge, operacions d'enganxament i altres ingressos conseqüència de les funcions realitzades .

 QUART.- En data   6 de maig de 2014,  l'inspector en cap de la Policia Local ha emès informe relatiu 
als ingressos  declarats per Granollers Promocions corresponents als mesos de gener, febrer i març 
de 2014, i contrastats amb les BBDD de la policia local i les obrants als llibres de registre del servei de 
retirada de vehicles amb grua:

Mes
Enganxament

s Turismes
Motociclete

s
Furgonete

s

Pupil·latge 
(diferents 
imports 
segons 

Ordenances 
Fiscals 2013) Total

Gener 18 157 0 0 649,10 € 18.590,10 €

Febrer 81 337 2 0 730,80 € 41.281,80 €

Març 80 339 1 0 1.113,90 € 41.790,90 €

TOTAL 179 833 3 0 2.493,80 € 99.169,00 €

preu 46,00 € 109,00 € 46,00 € 147,00 €
101.662,80 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 2.8 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública i per retirada de béns mobles de la via pública

De conformitat amb l'acord de Junta de Govern de data 21 de gener de 2014,  relatiu a encarregar a 
GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. dels serveis de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 
places d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can 
Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de 
l'Ajuntament de Granollers: "Tercer.- Granollers Promocions lliurarà a l'Ajuntament els ingressos 
corresponents a la retirada de vehicles, el seu pupil·latge, operacions d'enganxament i altres 
ingressos conseqüència de les funcions realitzades."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-   Aprovar la liquidació dels ingressos recaptats en concepte de retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Servei de grua)- gener a 
març de 2014 - d'acord amb el detall següent:
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Mes
Enganxament

s Turismes
Motociclete

s
Furgonete

s

Pupil·latge 
(diferents 
imports 
segons 

Ordenances 
Fiscals 2013) Total

Gener 18 157 0 0 649,10 € 18.590,10 €

Febrer 81 337 2 0 730,80 € 41.281,80 €

Març 80 339 1 0 1.113,90 € 41.790,90 €

TOTAL 179 833 3 0 2.493,80 € 99.169,00 €

preu 46,00 € 109,00 € 46,00 € 147,00 €
101.662,80 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Imputar  aquest drets reconeguts en l'aplicació d'ingressos del presssupost:  
2014.H320.32600 - Taxa per retirada de vehicles

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar aquest acord a Granollers Promocions SA i al  Servei de Comptabilitat . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

17171717).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR INICIALMENT UN PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR INICIALMENT UN PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR INICIALMENT UN PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR INICIALMENT UN PROJECTE D''''URBANITZACIÓ DELURBANITZACIÓ DELURBANITZACIÓ DELURBANITZACIÓ DEL    
PAUPAUPAUPAU    124124124124,,,,    DDDD''''AQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTAT,,,,    ENTRE ELS CARRERS DE JORDI CAMPENTRE ELS CARRERS DE JORDI CAMPENTRE ELS CARRERS DE JORDI CAMPENTRE ELS CARRERS DE JORDI CAMP,,,,    41414141----43434343    I DE LA CONCAI DE LA CONCAI DE LA CONCAI DE LA CONCA    
DEL BESÒSDEL BESÒSDEL BESÒSDEL BESÒS,,,,    25252525----27272727

En data  29 de novembre de 2013, amb registre d'entrada núm. 22028, el senyor Esteve Castellà Cors, 
amb DNI núm. 37568585-V, en la seva condició de president de la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL 
POLÍGON D'ACTUACIÓ NÚMERO 124 DE GRANOLLERS, amb NIF núm. V-65779803 i domicili a 
l'av. del Parc, 5, 4t-3a, de Granollers, ha presentat el Projecte d'Urbanització del PAU  124 de 
Granollers, per a la seva tramitació. 

En data 10 de juny de 2014 aporta certificat on consta que en l'ordre del dia de l'Assemblea General 
de propietaris d'aquesta Junta de Compensació, celebrada en data 28 de novembre de 2013, a la qual 
van assistir propietaris que representaven més del 50% de la superfície de l'àmbit, va adoptar-se 
unànimement l'acord d'aprovar la versió del Projecte d'Urbanització del PAU 124 del POUM de 
Granollers, d'octubre de 2013, facultant àmpliament al President de l'entitat perquè el sotmetés a 
tràmit administratiu fins aconseguir la seva aprovació definitiva .

Després d’examinar la documentació presentada, l'arquitecte de l'Oficina  de Gestió del POUM de 
l'Ajuntament de Granollers, en data 26 de febrer de 2014, informa favorablementinforma favorablementinforma favorablementinforma favorablement el Projecte 
d’Urbanització del polígon d’actuació PAU 124, per tal de procedir a la seva aprovació inicial .

L'article 89.6 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer estableix que l'Ajuntament aprova inicial i 
definitivament els Projectes d'Urbanització seguint la tramitació que estableix l'art. 119.2 del mateix 
cos legal. Tanmateix, l'audiència a les persones interessades només és perceptiva en el cas de 
projectes d'iniciativa privada. Un cop aprovat inicialment el projecte, s'ha de demanar un informe als 
organismes públics i establir un termini d'un mes perquè les empreses de subministrament de serveis 
afectades es pronunciïn sobre el projecte.

Atès allò que estableix el punt 2) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11 de 11 de juny, quan a la 
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competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació d'instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d'urbanització, així com de les seves modificacions

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar  inicialment el projecte d'urbanització del del PAU 124 de Granollers, presentat pel 
senyor el senyor Esteve Castellà Cors, amb DNI núm. 37568585-V, en la seva condició de president 
de la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ NÚMERO 124 DE GRANOLLERS, 
amb NIF núm. V-65779803 i domicili a l'av. del Parc, 5, 4t-3a, de Granollers, d'acord amb l'informe 
favorable de l'Arquitecte de l'Oficina de Gestió del POUM.

SegonSegonSegonSegon....    Sotmetre a informació pública pel termini d' UN MES l'acord anterior amb publicacions en el 
Butlletí Oficial de la Província i en un diari provincial, d'acord amb allò que disposa l'art. 119.2 del Text 
refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i donar audiència a les persones interessades, amb citació 
personal.

TercerTercerTercerTercer .... Sol·licitar un informe als organismes públics corresponents i notificar a les empreses de 
subministrament de serveis afectades per tal que es pronunciïn sobre el projecte en el  termini d'UN 
MES, d'acord amb el que disposa l'art. 89.6 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DOBRES DOBRES DOBRES D''''EXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DEL    
PROJECTE DEPROJECTE DEPROJECTE DEPROJECTE DE    
TANCAMENT DEL LÍMIT NORD DEL PARC TORRAS VILLÀ DE GRANOLLERSTANCAMENT DEL LÍMIT NORD DEL PARC TORRAS VILLÀ DE GRANOLLERSTANCAMENT DEL LÍMIT NORD DEL PARC TORRAS VILLÀ DE GRANOLLERSTANCAMENT DEL LÍMIT NORD DEL PARC TORRAS VILLÀ DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del dia 1 d'abril de 2014 va aprovar la memòria valorada pel tancament del 
límit nord del parc Torras Villà de Granollers amb un pressupost de 62.344,41 euros més la quantitat 
de 13.092,33 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 75.436,74 euros, redactat pels 
tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes on queda determinat en precisió la idoneïtat, 
naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir -se mitjançant el corresponent contracte.

El 21 de maig de 2014, mitjançant resolució de regidor delegat núm. 954 / 2014 es va aprovar iniciar 
expedient  licitatori, aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars per la contractació d'obres d'execució del projecte de tancament del límit nord del  
parc Torras Villà de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària (Exp. 18/14) amb un pressupost de 62.344,41 euros més la quantitat de 13.092,33 
euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 75.436,74 euros

Amb data 21 de maig de 2014 s'ha convidat a les empreses següents:

- FEGARI SL
- TALLER DE MANYERIA ANDREU SL  
- TALLERS MATAMALA 

Tallers Matamala en data  27 de maig de 2014 mitjançant correu electrònic comunica que no es 
presentarà oferta. 

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici 
de valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), l'arquitecte tècnic de serveis 
municipals i manteniment de l'Ajuntament de Granollers, ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa 
com a oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l'empresa FEGARI SL amb CIF: 
B-60114071 per un import de 57.045,14 euros més 11.979,48 euros d'IVA, el que fa un total de 
69.024,62 euros, que representa una baixa del 8,50% respecte al preu de licitació, per a l'adjudicació 
del contracte d'obres d'execució del projecte de tancament del límit nord del parc Torras Villà de 
Granollers , d'acord amb la puntuació següent :
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A.- Valoració de la proposta tècnica (49 punts màxim)

A.1 Proposta constructiva, pla de treball, organització de l’obra i el seu seguiment:
1.- FEGARI SL:  Replanteig previ per preparar material a taller i començar les obres amb les 

tanques preparades. Execució en dues fases de 80 ml. Mantenir sempre l’accés de 
vianants al parc. Tanca protecció obres pels dos costats il·luminades i senyalitzades de 
nit. Diagrama adequat en dues fases.

 2.- TALLER DE MANYERIA  ANDREU SL: Es crearà un calendari on s’especificaran els 
períodes i les tasques a realitzar. Tanques provisionals a l’obra i malla ocultació verda. 
Diagrama en partides d’obra.

A.2 Manteniment de les obres:
1.- FEGARI SL:  Verificació de l’estat de les obres cada 2 mesos per 2 anys de garantia, amb 

el compromís de reparar qualsevol desperfecte que es pugui verificar . Taller propi proper.
2.- TALLER DE MANYERIA  ANDREU SL:  Es seguirà un pla de manteniment cada 6 mesos 

durant 2 anys, una revisió de l’obra un cop detectades les anomalies es procedirà a 
reparar-les. A les portes es comprovarà el seu funcionament, l’alineació de les fulles, 
s’engreixaran els perns i panys. Previ avís de la propietat es realitzarà una visita, i 
després de la reparació una altra visita per comprovar la intervenció .

A.3 Millores del projecte:
1.- FEGARI SL:  No presenta.
2.- TALLER DE MANYERIA  ANDREU SL:  Placa informativa amb nom del Parc.

A.4 Resolució anomalies:
1.- FEGARI SL: Compromís a solucionar qualsevol tipus de desperfecte que es pugui 

verificar dins del període de garantia responent a qualsevol avís de la propietat. Resposta 
en 24 h. Telèfon mòbil servei 24 h.

2.- TALLER DE MANYERIA  ANDREU SL:  Telèfon i correu electrònic per comunicar avaria o 
incidència. Resposta immediata. Es destinaran els recursos necessaris per resoldre 
l’anomalia.

A.5 Reposició materials:
1.- FEGARI SL:  Reposició immediata de qualsevol material per reparacions a l’obra 

executada.
2.- TALLER DE MANYERIA  ANDREU SL: Disposició d’estoc de material utilitzat a l’obra en 

taller propi. Disposició immediata.

A.6 Pla autocontrol qualitat obra:
1.- FEGARI SL:  Supervisió diària per un tècnic titulat i control de totes les garanties exigides 

dels materials.
2.- TALLER DE MANYERIA  ANDREU SL: Supervisió de l’obra realitzada pe l’administrador 

de l’empresa..

Puntuació total  CRITERI A:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 FEGARI SL 6,00 2,00 0,00 3,00 1,00 1,00 13,00

2 TALLER DE MANYERIA 
ANDREU SL 3,00 2,00 1,50 3,00 2,00 0,50 12,00

B.- Valoració del preu de licitació (46 punts màxim)

Import de licitació sense IVA : 62.344,41  €

Aplicant la corba de puntuació que doni més punts a l’oferta més econòmica i menys punts 
proporcionalment a l’oferta més cara, segons el coeficient (46 punts x mínima oferta)/ (oferta licitador) ; 
en  resulta:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
%%%%    

baixabaixabaixabaixa
TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS

46464646    p màximp màximp màximp màxim

1 FEGARI SL 57.045,14 € 8,50 46,00
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2 TALLER DE MANYERIA ANDREU SL 61.035,18 € 2,10 42,99

46 p * min/oferta

mitjana ofertes 59.040,16 € 5,30

C.- Valoració termini d’execució (5 punts màxim):
TERMINI EXECUCIÓ: 2 mesos
Aplicant la corba de puntuació que doni més punts a l’oferta més econòmica i menys punts 
proporcionalment a l’oferta més cara, segons el coeficient (5 punts x mínima oferta)/ (oferta 
licitador) ; en  resulta:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TerminiTerminiTerminiTermini     
mesosmesosmesosmesos

TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS     
5555    p màximp màximp màximp màxim

1 FEGARI SL 2,00 5,00
2 TALLER DE MANYERIA ANDREU SL 2,00 5,00

5 p * min/oferta
mitjana ofertes 2,00

Valoració global de les empreses:
Amb el conjunt de dades s’obté sobre un total possible de 100 punts com màxim:

  AAAA BBBB CCCC TOTALTOTALTOTALTOTAL    100100100100    pppp

1 FEGARI SL 13,00 46,00 5,00 64,00

2 TALLER DE MANYERIA ANDREU SL 12,00 42,99 5,00 59,99

En data 3 de juny de 2014, s'ha requerit electrònicament a l'empresa FEGARI SL amb  CIF: 
B-60114071 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. El mateix dia, l'empresa 
l'ha recepcionat.

en data 12 de juny l'empresa FEGARI SL ha presentat la documentació requerida amb caràcter previ a 
l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, i  la cap 
del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte d'obres d'execució del projecte de 
tancament del límit nord del Parc Torras Villà de Granollers a l'empresa FEGARI SL amb CIF 
B-60114071 per un import de 57.045,14 euros , més 11.979,48 euros d'IVA , el que fa un total de 
69.024,62 euros, el que representa una baixa del 8,50 % respecte al preu de licitació.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa FEGARI SL amb CIF: B-60114071, el contracte d'obres  d'execució 
del projecte de tancament del límit nord del Parc Torras Villà de Granollers, per un import de 
57.045,14 euros , més 11.979,48 euros d'IVA , el que fa un total de 69.024,62 euros, el que representa 
una baixa del 8,50 % respecte al preu de licitació,  amb aplicació al codi pressupostari H 
330.15100.60905, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments de 
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dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 19 )

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l 'Àrea de Govern i Economia 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
19191919).-).-).-).-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 DE LES OBRES DEL PROJECTE DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D''''INSTALINSTALINSTALINSTAL....LACIÓLACIÓLACIÓLACIÓ    
DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA A GRANOLLERSDE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA A GRANOLLERSDE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA A GRANOLLERSDE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA A GRANOLLERS    ,,,,    AAAA    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ URGENTADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ URGENTADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ URGENTADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ URGENT

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2014, es va aprovar inicialment el 
Projecte d' instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda  (obra 22/14), així com 
l'estudi bàsic de seguretat i salut, d'aquesta ciutat, amb un pressupost estimat de 366.531,02 euros 
més 76.971,51 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 443.502,53 euros, redactat pels 
tècnics municipals del servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, on queda determinat 
en precisió la idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el 
corresponent contracte.

Aquest projecte té caràcter d'obra local ordinària, d'acord amb allò que disposa l'art. 6 i 122 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i reuneix tots els requisits de l'art. 1 del Reial Decret 
-Llei 9/2008, de 28 de novembre, i d'acord amb allò que disposa l'art.9.3 del Decret 179/1995 de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l'art. 89 del RDL 
781/1987, de 18 d'abril pel que fa relació a l'art. 234 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya .

Ateses les característiques del Projecte d' instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font 
Verda , es considera com a procediment més adequat, el procediment obert, i d'acord amb l'art. 157 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, oferta amb varis criteris d'adjudicació i  s'ha 
procedit a redactar el Plec de clàusules econòmic - administratives que regiran aquesta contractació.

D'acord amb l'informe emès per el Cap de l'Àrea de Territori i Ciutat, de data 13 de juny de 2014, els 
usuaris del Camp de futbol de la Font Verda són escoles i clubs de la ciutat, on la pràctica de l'esport 
es realitza majoritàriament durant el curs escolar, seria convenient procedir a l'execució de les obres, 
durant el període estival (agost-setembre), quan les activitats esportives encara no han començat. Per 
la qual cosa, es proposa la tramitació urgent d'aquest procés licitatori, per tal de crear els menys 
inconvenients possibles als usuaris . 

Es condiciona l'adjudicació del contracte d'obres a  l'aprovació definitiva del projecte. L'aprovació 
inicial es va publicar al DOGC número 6626, de 20 de maig de 2014, i al BOP en data 22 de maig de 
2014.

L'existència de consignació pressupostaria del codi  H420.34000.60908 de l'anualitat 2014, resta 
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pendent del seu finançament mitjançant l'obtenció d'un crèdit bancari, que en aquests moments està 
en procés de tramitació, per la qual cosa es proposa condicionar l'adjudicació d'aquest contracte a 
l'obtenció de finançament per part de l'entitat bancària per a finançar les obligacions derivades del 
contracte.

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

Article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del Sector Públic, pel que fa a la qualificació dels contractes d'obres.

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 d'un/a 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 112 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 urgent.

Articles 157 a 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.

Atès allò que estableix el punt 4 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de  11 de juny, quan a la �

competència de la Junta de Govern Local en la contractació d'obres quan el seu import no superi 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les 
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Iniciar la licitació per adjudicar mitjançant el sistema de procediment obert i tramitació urgent, 
el Projecte d' instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda  (obra 22/14)  amb un 
pressupost de 366.531,02  euros més 76.971,51 euros en concepte d' IVA (21%),el que fa un total de 
443.502,53 euros, redactat pels tècnics municipals del servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de 
Granollers, on queda determinada en precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que 
hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte.

SegonSegonSegonSegon....     Autoritzar la despesa de 366.531,02 euros més 76.971,51 euros en concepte d' IVA (21%) per 
a l'adjudicació del Projecte  d' instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda  (obra 
22/14) , a càrrec a l'aplicació pressupostària H420.34000.60908.

TercerTercerTercerTercer ....    Condicionar  l'adjudicació contractual a l'obtenció de finançament  mitjançant  crèdit bancari, 
que es troba en procés de tramitació per tal d'atendre les despeses que es derivin d'aquesta 
contractació, així com a l'aprovació definitiva del projecte.

QuartQuartQuartQuart....    .Aprovar els plecs de clàusules econòmic- administratives particulars que hauran de regir la 
tramitació de l'expedient per a l'adjudicació de les obres d'execució del projecte esmentat en el punt 
anterior, i que s'adjunten a aquest acord.

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

SisèSisèSisèSisè.... Designar com a responsable del contracte al senyor Jesús Rey Dapena , d'acord amb l'article 52 
del TRLCSP.

SetèSetèSetèSetè.  Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, Departament de Comptabilitat. 
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APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DEL    
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTRE

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Casal del Mestre, per un import de 4.200,00 € destinada a Transferències Casal del Mestre.

En data 17 de març de 2014 amb número de registre d'entrada 5144 la senyora Lluïsa Salvador, 
presidenta de l'entitat Casal del Mestre, presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de 
la subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Programació general d'activitats amb una despesa prevista per a l'exercici 2014 de 21.700,00 €.
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

L'informe emès en data 29 de maig de 2014 per la cap del Servei d'Educació indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la formació permanet 
del col·lectiu docent i el debat a l'entorn de l'educació de tota la comunitat educativa, que alhora és 
una finalitat pública.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

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

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l'Ajuntament o en �

modificacions de crèdit aprovades per l 'Ajuntament. ...

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

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

1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són 
subvencions previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les 
Comunitats Autònomes o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació 
pressupostària i beneficiari apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del 
pressupost.

2. En l’Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics 
vinculats o depenents d'ambdues, serà d’aplicació a aquestes subvencions, en defecte de 
normativa específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de 
subvencions i aquest reglament, llevat en el que afecti a l'aplicació dels principis de publicitat i 
concurrència.
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3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor 
del crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà 
amb la resolució de concessió o el conveni.

En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions. 
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Casal del Mestre amb NIF G08781858, per 
un import de 4.200,00 € destinada a subvencionar part de la despesa que genera el conjunt de 
l'actividat, amb un pressupost de despesa de 21.700,00 €, el que representa un finançament del 19,35 
% del cost de l'activitat.

SEGON.    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 4.200,00 € amb càrrec a 
la partida H410.32314.48900 del vigent Pressupost.

TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat Casal del Mestre que regula l'atorgament 
d'aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

"Granollers, xxxx de xxx  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, Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l'Ajuntament de Granollers amb NIF número P0809500B,  facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data ............... per a la formalització d'aquest acte, amb l'assistència de la secretària 
general, senyora Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part Lluïsa Salvador  amb DNI 37568369P  Presidenta de l'entitat Casal del mestres que actua en 
representació d'aquesta entitat amb NIF G08781858 facultat per l'article 21 dels estatuts que regeixen 
l’entitat per a la formalització d'aquest acte.

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

M A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E N

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Que l'entitat Casal del Mestre, en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat del municipi que en 
els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus formatiu i participatiu adreçat al 
col·lectiu docent i a la comunitat educativa en general tant a Granollers com a fora del municipi .

SegonSegonSegonSegon.... Que l'entitat beneficiària dins de l'àmbit de la seva activitat ordinària, vol continuar desenvolupant la 
seva programació d'activitats adreçades a aquest col·lectiu .

L'entitat beneficiaria  ha presentat la seva programació , que inclou les següents activitats :
 
1. Activitat d'acollida de nous i noves  mestres  a Granollers
2. Acte inaugural del curs
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3. Conferències
4. Escola d'estiu a l juliol
5. Participació en l'organització de les Jornades del PEE
6. Curs d'acció tutorial
7. Fem un llibre gegant.

Aquesta programació ha estat entregada en data 17 de març de 2014, amb el núm. 5144, amb una despesa 
prevista de 21.700,00€.

TercerTercerTercerTercer .... Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l'entitat beneficiària en les activitats de tipus formatiu i en la vida associativa del municipi i vol 
fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats del 
municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció de la formació permanent del professorat, de la 
participació i del debat a l'entorn de l'educació a la nostra ciutat i al nostre país, que alhora és una finalitat 
pública.

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

PACTENPACTENPACTENPACTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en el Projecte general d'activitats presentat al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 17 de març de 2014 i amb núm de registre 5144 i en concret, a títol de 
resum, les següents activitats:

Activitat d'acollida de nous i noves  mestres  a Granollers Mes de setembre
Acte inaugural del curs Mes de setembre
Conferències Pendent concreció
Escola d'estiu al juliol Mes de juliol
Participació en l'organització de les Jornades del PEE 26 de febrer 
Curs d'acció tutorial Febrer-abril
Fem un llibre gegant 30 de maig

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

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l'activitat subvencionada és de 21.700,00 € corresponents a: 

- Sou secretaria 10.500€
- Professorat Escola d'Estiu- 2014 3.000€
- Professorat Escola d'hivern-2014 3.000€
- Gestoria 1.000€
- Impostos IRPF model 111 1.100€
- Organització de l'escola d'estiu- 2014 1.600€
- Material fungible i altres 1.500€

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

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari

La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la realització de l'activitat ordinària és de 
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4.200,00€, el que representa un finançament del  19,35 % del cost de l'activitat (21.700,00€).

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l ''''activitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionada

Per poder dur a terme l'activitat subvencionada, l'Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l'entitat 
beneficiària la següent infraestructura :

Espai de 25,90 mt2, en qualitat despatx a la segona planta de l' Edifici de Can Puntes, (edifici administratiu 
on estan ubicats el Servei d'Esports i el Servei d'Educació) Santa Elisabet, 16.

Tenint com referència  el mercat del preu del lloguer, el lloguer promig es situa en 7,15€ per metre quadrat i 
mes. Si apliquem aquest preu el cost quew representa la cessió d'aquest espai és de 2222....222222222222,,,,22222222€ anuals€ anuals€ anuals€ anuals    
(25,90mt x 7,15€ és igual a 185,18 euros mensuals).

SisèSisèSisèSisè....    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària

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

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

Justificar davant de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat �

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

Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors .
Comunicar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres subvencions, �

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

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

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

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

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

El logotip de l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a �

l'entitat pel servei municipal corresponent . 

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l'Ajuntament de 
Granollers per un import de 4.200,00 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

VuitéVuitéVuitéVuité....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
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L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
31 de març de 2014 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 

- Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada.
- Comptes de l'entitat ( balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha 
efectuat) corresponent a l'exercici 2014.
- Relació subscrita pel legal representant de l 'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les despeses i  
inversions derivades de la realització de l'activitat subvencionada degudament desglossades i detallades 
acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost de 
l'activitat subvencionada.
- Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, indicació 
expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i 
procedència.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.

Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

NovéNovéNovéNové....        Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     

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

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

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi instat per la �

pròpia entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la 
resolució corresponent. 

DesèDesèDesèDesè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    

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

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

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

DotzèDotzèDotzèDotzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

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

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s'hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment .

TretzèTretzèTretzèTretzè ....    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicable ....

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

QUART. Indicar a l'entitat Casal del Mestre que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
Servei d'Educació i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes del 
conveni de col·laboració serà la senyora Libo Luna Márquez, la cap del Servei d'Educació.

CINQUÈ. Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració .

SISÈ. Notificar aquest acord a l'entitat Casal del Mestre i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS    
CONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS EDUCATIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LACONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS EDUCATIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LACONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS EDUCATIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LACONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS EDUCATIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A    
PROJECTES EDUCATIUS PER A LPROJECTES EDUCATIUS PER A LPROJECTES EDUCATIUS PER A LPROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de la data que s'indica a continuació, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
Granollers va atorgar les subvencions a les entitats que s 'indiquen a continuació:

Data Import
aprovació 

JGL
Entitat NIF Actuació

concedit

14/05/13 Escola Ponent Q5856218B 25è aniversari 600,00 €

14/05/13 Escola Fàtima Q5855792G Projecte Hygia: salut, alimentació i esport 500,00 €

14/05/13 Escola Pereanton Q5855908I Projecte: Emocions i sentiments 500,00 €

14/05/13 IES Carles Vallbona Q5856319H L'hort ecològic/Joves voluntaris 358,00 €
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14/05/13 Escola S.Espriu Q5856066E Projecte: Medi Ambient 612,00 €

14/05/13 Escola Lledoner Q0801475E Grups interactius 612,00 €

21/05/13 Escola Pau Vila Q5855829G L'hort escolar/Fem teatre 918,00 €

21/05/13 Escola Mestres Montaña Q5856045I Xerrades pedagògiques 500,00 €

14/05/13 AMPA Granullarius G-59492967 Fi de curs sostenible 720,00 €

14/05/13 AMPA Anna Mogas G-58663428 Cross Anna Mogas 633,00 €

21/05/13 AMPA Lledoner G-63881189 Vine a la mediateca 720,00 €

28/05/13 AMPA S.Llobet G-59154856 La força de les famílies 1.188,00 €

23/07/13 AMPA S.Espriu G-59651398 Rua Carnaval/ Biblioteca 1.000,00 €

08/10/13 AMPA A. Cumella G-59737791 Teatre al Cumella 513,00 €

08/10/13 AMPA C.Bellera G-60613924 Activitats esportives 720,00 €

08/10/13 AMPA M.Montaña G-58345786 Nendo Dango/Biblioteca 950,00 €

26/11/13 AMPA EMT G-58639436 Activitat esportives/Tècniques d'estudi 1.162,00 €

21/05/13 AGEVO G-60827961 Aules universitàries 648,00 €

TOTAL 12.854,00 €

La base desena de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En les dates i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer de la part dispositiva 
d'aquest acord totes les entitats beneficiàries de les subvencions indicades han presentat la 
justificació requerida.

D'acord amb els informes emesos en data 19 de maig de 2014 per la cap del Servei d'Educació, que 
justifiquen la procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat 
perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de 
l'actuació subvencionada i acredita la correcta execució de les actuacions subvencionades de 
conformitat amb les condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat 
primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

- Article 10 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de gener de 2013, pel que fa 
al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de les subvencions atorgades a diferents entitats educatives per acord 
de la Junta de Govern Local de les dates indicades en el marc de la convocatòria del servei 
d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2013 en els termes 
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que s'indiquen a continuació:

Data / Import Import
núm. RGE

Entitat NIF Actuació
concedit justificat

28-02-14
núm.3860

Escola Ponent Q5856218B 25è aniversari 600,00 € 666,90 €

27-02-14
núm. 3720

Escola Fàtima Q5855792G Projecte Hygia: salut, alimentació 
i esport

500,00 € 1.637,84 €

28-02-14
núm.3887

Escola Pereanton Q5855908I Projecte: Emocions i sentiments 500,00 € 504,63 €

27-02-14
núm.3767

IES Carles Vallbona Q5856319H L'hort ecològic/Joves voluntaris 358,00 € 768,43 €

27-02-14
núm.3708

Escola S.Espriu Q5856066E Projecte: Medi Ambient 612,00 € 1.645,50 €

27-02-14
núm.3734

Escola Lledoner Q0801475E Grups interactius 612,00 € 1.152,28 €

14-02-14
núm.2748

Escola Pau Vila Q5855829G L'hort escolar/Fem teatre 918,00 € 1.804,44 €

28-02-14
núm.3871

Escola Mestres 
Montaña

Q5856045I Xerrades pedagògiques 500,00 € 643,89 €

27-02-14
núm.3776

AMPA Granullarius G-59492967 Fi de curs sostenible 720,00 € 1.698,51 €

21-02-14
núm. 3271

AMPA Anna Mogas G-58663428 Cross Anna Mogas 633,00 € 1.729,91 €

27-02-14
núm. 3710

AMPA Lledoner G-63881189 Vine a la mediateca 720,00 € 728,70 €

27-02-14
núm.3791

AMPA S.Llobet G-59154856 La força de les famílies 1.188,00 € 1.365,06 €

27-02-14
núm. 3801

AMPA S.Espriu G-59651398 Rua Carnaval/ Biblioteca 1.000,00 € 1.030,81 €

26-02-14
núm.3669

AMPA A. Cumella G-59737791 Teatre al Cumella 513,00 € 600,00 €

26-02-14
núm. 3693

AMPA C.Bellera G-60613924 Activitats esportives 720,00 € 2.000,00 €

27-02-14
núm. 3732

AMPA M.Montaña G-58345786 Nendo Dango/Biblioteca 950,00 € 1.246,30 €

28-02-14
núm.3828

AMPA EMT G-58639436 Activitat esportives/
Tècniques d'estudi

1.162,00 € 3.090,00 €

27-02-14
núm.3707

AGEVO G-60827961 Aules universitàries 648,00 € 4.900,00 €

TOTAL 12.854,00 € 27.213,20 €

SEGON. Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat beneficiària i a Intervenció .

TERCER.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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA    
CELEBRACIÓ DEL XV TORNEIG INTERNACIONAL DCELEBRACIÓ DEL XV TORNEIG INTERNACIONAL DCELEBRACIÓ DEL XV TORNEIG INTERNACIONAL DCELEBRACIÓ DEL XV TORNEIG INTERNACIONAL D''''HANDBOL BASE GRANOLLERS CUPHANDBOL BASE GRANOLLERS CUPHANDBOL BASE GRANOLLERS CUPHANDBOL BASE GRANOLLERS CUP    
DDDD''''EXECUCIÓ PUNTUAL PER CONCESSIÓ DIRECTE SEGONS EL PLA XARXA DE GOVERNSEXECUCIÓ PUNTUAL PER CONCESSIÓ DIRECTE SEGONS EL PLA XARXA DE GOVERNSEXECUCIÓ PUNTUAL PER CONCESSIÓ DIRECTE SEGONS EL PLA XARXA DE GOVERNSEXECUCIÓ PUNTUAL PER CONCESSIÓ DIRECTE SEGONS EL PLA XARXA DE GOVERNS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS    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 
un ajut consistent en suport econòmic per activitats esportives realitzades a la ciutat de Granollers, en 
aquest cas la Granollers Cup, 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 
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valedor com a coorganitzador.

En data 16 de juliol de 2013 mitjançant decret (ref. Reg. 6178/13) la Diputació de Barcelona va 
concedir a l'Ajuntament de Granollers un ajut econòmic per import de 6.000,00 euros per a la 
celebració del Torneig Internacional d'handbol Base Granollers CUP, organitzat pel Club Balonmano 
Granollers.

En data 24 de setembre de 2013  la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va acceptar 
la subvenció.

La relació de l'ajut concedit a l'Ajuntament de Granollers mitjançant el Pla Xarxa de Governs 
2012-2015 ha estat el següent:

Concepte Import/euros Codi XBMQ

Granollers CUP 6.000,00 € 13/Y/96237

La Diputació de Barcelona farà efectiu el pagament dels ajuts concedits contra presentació de la 
justificació de les despeses.  

S'han reconegut obligacions suficients destinades íntegrament a l'actuació objecte d'ajut. En 
particular, s'han realitzat, per part de l'Ajuntament i  dins el període d'execució establert, entre d'altres, 
la despesa següent:

transport i lloguer de material: 
taules, cadires,... 2.393,04 €

Serveis de la brigada 1.497,22 €

ambulàncies i 1rs auxilis 4.943,00 €
tiquets pel transport urbà 
municipal 4.840,00 €

consums Palau d'Esports 1.955,57 €

treballs extraordinaris personal 1.166,20 €

total subvencions 15.000,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL    31313131....795795795795,,,,03030303    €€€€

En data 17 de juny de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació de les subvencions 
concedides al Club Balonmano Granollers el qual va presentar factures per l'import que es detalla a 
continuació:

Nom proveïdor NIF Descripció Import 
subvenció

Import 
justificat/eur

Data 
pagament

Fundació BM 
Granollers

G-62079991 Subvenció Granollers 
CUP  2013

5.000,00€ 7.465,00€ 02.09.13

Club Balonmano 
Granollers

G-08947293 Subvenció extraordinària 
Granollers CUP  2013

10.000,00€ 10.178,79€

L'Ajuntament de Granollers ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, 
que han estat destinades integrament a l'actuació referida, la qual s'ha realitzat en els termes de l'acte 
de concessió i ha tingut un cost total de 31.795,03 euros.

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

La quantia de la aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament 
de l'actuació, no supera el cost total.

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

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

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

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 la Diputació de Barcelona que ha concedit a 
l'Ajuntament de Granollers per a la celebració del XV torneig Internacional d'Handbol Base Granollers 
CUP d'execució puntual per concessió directe segons el Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i 
corresponent a l'exercici de 2013, d'acord amb el següent:

Concepte Import/euros Import justificat Codi XBMQ

Torneig Internacional d'handbol base 
Granollers CUP

6.000,00€ 6000,00 € 13/Y/98237

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
 

23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA    
FUNDACIÓ BM GRANOLLERS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DFUNDACIÓ BM GRANOLLERS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DFUNDACIÓ BM GRANOLLERS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DFUNDACIÓ BM GRANOLLERS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''ESPORTSESPORTSESPORTSESPORTS    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de data 14 de maig de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar una subvenció a la Fundació BM Granollers segons el que s 'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Granollers CUP 5.000,00€
Viatges Camp. Espanya 2.500,00€
Sectors Campionats 1.500,00€

 Fundació BM Granollers G-62079991

Trobada Mini HB 1.000,00€
TOTAL 10.000,00€

La base desena de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En la data i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer de la part dispositiva 
d'aquest acord, l'entitats beneficiària de la subvenció indicada ha presentat la justificació requerida .

Vist l'informe emès en data 12 de maig de 2014 pel cap del Servei d'Esports que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha 
verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

- Article 10 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de gener de 2013, pel que fa 
al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 14 de maig de 2013 en el marc de la convocatòria del servei d'Esports per a la concessió de 
subvencions per a projectes esportius per a l 'any 2013 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Granollers CUP 5.000,00€ 7.465,00€
Viatges Camp. Espanya 2.500,00€ 2.974,00€
Sectors Campionats 1.500,00€ 7.000,00€

28.2.14/
3862

Fundació BM 
Granollers

G-62079991

Trobada Mini HB 1.000,00€ 8.782,69€
TOTAL 10.000,00€ 26.221,69€

SEGON. Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat beneficiària i a Intervenció .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA AL CLUB BALONMANO GRANOLLERS PER COL·LABORAR ENEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA AL CLUB BALONMANO GRANOLLERS PER COL·LABORAR ENEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA AL CLUB BALONMANO GRANOLLERS PER COL·LABORAR ENEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA AL CLUB BALONMANO GRANOLLERS PER COL·LABORAR EN    
EL DESENVOLUPAMENT DELEL DESENVOLUPAMENT DELEL DESENVOLUPAMENT DELEL DESENVOLUPAMENT DEL    15151515    ANIVERSARI DEL TORNEIG GRANOLLERS CUP CELEBRATANIVERSARI DEL TORNEIG GRANOLLERS CUP CELEBRATANIVERSARI DEL TORNEIG GRANOLLERS CUP CELEBRATANIVERSARI DEL TORNEIG GRANOLLERS CUP CELEBRAT    
ELS DIESELS DIESELS DIESELS DIES    26262626    ALALALAL    30303030    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2013201320132013

En sessió de data 24 de setembre 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar una subvenció extraordinària al Club Balonmano Granollers segons el que s'indica a 
continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Balonmano Granollers G08947293 Celebració 15è aniversari 
Granollers CUP

10.000,00€

TOTAL 10.000,00€

La base desena de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.
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En la data i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer de la part dispositiva 
d'aquest acord, l'entitats beneficiària de la subvenció indicada ha presentat la justificació requerida .

Vist l'informe emès en data 10 d'abril de 2014 pel cap del Servei d'Esports que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

- Article 10 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de gener de 2013, pel que fa 
al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció extraordinària atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 24 de setembre de 2013 en el marc de la convocatòria del servei d'Esports per 
col·laborar en el desenvolupament del 15 aniversari del Torneig Granolles CUP celebrat els dies 26 al 
30 de juny de 2013 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

3859
28-02-14

BM Granollers G08947293 Celebració 15 aniversari 
Granollers CUP

10.000,00 € 10.178,79 €

TOTAL 10.000,00 € 10.178,79 €

SEGON. Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat beneficiària i a Intervenció .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PREUS PÚBLICS PER PARTICIPAR ALS TALLERS IDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PREUS PÚBLICS PER PARTICIPAR ALS TALLERS IDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PREUS PÚBLICS PER PARTICIPAR ALS TALLERS IDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS PREUS PÚBLICS PER PARTICIPAR ALS TALLERS I    
CURSOS ORGANITZATS PER AL SEGON  SEMESTRE DEL PROGRAMA  “CURSOS ORGANITZATS PER AL SEGON  SEMESTRE DEL PROGRAMA  “CURSOS ORGANITZATS PER AL SEGON  SEMESTRE DEL PROGRAMA  “CURSOS ORGANITZATS PER AL SEGON  SEMESTRE DEL PROGRAMA  “ ++++    RECICLARECICLARECICLARECICLA''''TTTT    2014201420142014””””

En data 26 de maig de 2014, la responsable de programes del servei de Joventut i amb el vist i plau 
del cap d'àrea de serveis a la persona, van emetre un informe favorable aprovant el programa 



52

d'activitats pel segon semestre de “+ Recicla't 2014”; una programació que compren, cursos, 
monogràfics o tallers adreçats a joves i relacionats amb diferents àmbits professionals i de lleure. 

És interès de l'Ajuntament promoure aquesta formació relacionada amb tots els àmbits formatius, i no 
només lúdica, apostant per crear uns tallers on els joves puguin desenvolupar les seves aficions, 
potenciar la seva creativitat i descobrir noves habilitats, tot en un context més rigorós i externs. Tot 
això amb l'objectiu principal que els joves puguin accedir a una formació que, tot i no ser reglada, 
puguin aprofitar per enriquir els seus currículums acadèmic, professional i personal. Així, part dels 
cursos que es realitzen donen accés a alguna de les titulacions reconegudes per la Generalitat de 
Catalunya i també són convalidables per crèdits de lliure elecció a la universitat.

El Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers té interès en realitzar a les instal·lacions del GRA:

CURS DE DIRECTOR/A DE LLEURE,  adreçat a joves a partir de 18 anys i que tinguin el títol oficial 
de Monitors/es d'educació en el lleure. El curs consta de 134 h presencials, 66 h no presencials (25 h 
per a la realització de la memòria i 41 h de formació virtual) i 120 h de pràctiques.

CURS DE MONITOR/A ESPORTIU/VA, adreçat a joves a partir de 16 anys amb la finalitat que 
adquireixi els coneixements i habilitats que s'ocupa del desenvolupament inicial de les capacitats 
físiques de les persones i del seguiment directe de la pràctica esportiva dels entrenaments. ( 12h 
presencials)

Ambdós cursos s'impartiran mitjançant la contractació del servei externament. El cost dels cursos es 
basen en les ofertes presentades per les empreses que donaran els cursos. 
El cost per la conducció i gestió del curs de Directors/es de lleure  variarà en funció del nombre 
d'inscrits al mateix, amb un mínim i màxim d'inscrits establert, i amb un cost per alumne de 300€. Per 
contra el de Monitor/a esportiu/va, han presentat una oferta amb un cost fix independentment als 
inscrits, amb un cost total per la conducció de les 12 h de curs de 180€. ( exempt d'IVA ambdós 
casos)
 
Atesa la naturalesa del servei prestat i tenint en compte el cost de la gestió i impartició del curs, 
l'Ajuntament proposa establir els següents preus públics per participar als cursos organitzats per al 
segon semestre del Programa  “+ Recicla't 2014”:

Curs Cost màxim 
curs o taller *

Mínim 
assistents

Màxim 
assistents

Cost estimat mínim 
per assistent 

Directors/es de Lleure 7.500,00 € 20 25 300,00 €

Monitor/a Esportiu 180,00 € 10 25 28,00 €

 Els esmentats preus estan exempts d'IVA, de conformitat a l'article 20.Ú.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost 
sobre el valor  afegit

Que a les ordenances fiscals per l'exercici 2014 de l'Ajuntament de Granollers, concretament a 
l'epígraf; 3. Lloguer d'instal·lacions en equipament i espais Culturals i socioculturals   dins el punt;  5
.GRA. Equipament Juvenil , no s'inclou els preus públic per participar a cursos i tallers organitzats pel 
mateix servei. Es proposa incloure apartat f) amb aquests preus públics prevists.
 
Els preus públics s'han calculat amb la voluntat de facilitar l'accés dels joves als esmentats cursos, i 
en el ben entès que es tracta d'un dels sectors més afectats per la situació actual de crisi econòmica, 
s'estableixen  unes reduccions del preu per als joves fins a 30 anys i empadronats al Vallès Oriental, 
de manera que puguin accedir a cursos a uns preus assequibles. Aquests cursos els poden ajudar 
curricularment i, per tant, a estar més formats de cara facilitar-los l'accés al mercat laboral. És per 
aquests motius que des de l'Ajuntament es vol bonificar els preus públics als cursos per tal que el seu 
cost no sigui un impediment d'accés per als joves de la comarca i per tal de garantir la igualtat 
d'oportunitats entre els joves i complint amb l'article 44 de la Llei d'hisendes locals que estableix que 
per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat pot fixar preus 
públics per sota del cost del servei prestat. 

Així doncs l'import de l'ajut concedit  amb la finalitat de minorar l'import de matriculació es concreta en 
el curs de directors de Lleure amb una reducció del 10% del preu total per als alumnes fins a 30 anys 
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d'edat i que acreditin la residència dins del Vallès Oriental. 

En el cas dels curs de Monitor/es Esportiu/va s'ha fixat el preu comparant amb algun altra curs 
anteriorment programat pel servei de joventut i semblant pel que fa a la tipologia, temàtica i hores. En 
aquest cas s'ha agafat el curs de Pre-monitors de lleure de 18 h corresponent a la campanya 
+Recicla't   del 1r semestre de l'any en curs i que es va fixar el preu per alumne de 42€ per residents a 
VO. (2,33h/alumne). El resultat s'ha ajustat a 28€ per alumne i s'ha vist adient fixar per aquest curs de 
Monitor/es esportiu/va.

Els preus públics esmentats s'ingressaran en concepte de matriculació al curs o taller amb caràcter 
previ a la seva impartició mitjançant autoliquidació al compte associat a l'aplicació pressupostària 
d'ingrés H441 34002 Preu públic per cursos infància i joventut.

Vist l'informe emès per la responsable de programes del servei de joventut i amb el vist i plau del cap 
d'Àrea de serveis a la Persona 

Fonaments de dret:

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

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

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

IV. Normes reguladores de preus públics, aprovada per l'Ajuntament Ple del dia 29 d'octubre de 2013

De conformitat amb el que disposa l'acord de Ple de 5 de juliol de 2011, en què es delega en la Junta 
de Govern Local, entre d'altres atribucions, l'aprovació dels preus públics que es meritin en la 
prestació de serveis i activitats. 

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

PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 127, en relació amb l'article 41 del Reial 
decret 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
els preus públics per la matriculació als cursos organitzats per al segon semestre del Programa “+ 
Recicla't 2014” segons les ordenances fiscals per l'exercici 2014 de l'Ajuntament de Granollers, 
concretament a l'epígraf; 3. Lloguer d'instal·lacions en equipament i espais Culturals i socioculturals   
dins el punt;  5.GRA. Equipament Juvenil , incloure apartat f) amb conformitat al detall següent:

f) Cursos de formació: 
curs de Directors/es de lleure , per alumne 300€ 
curs de Monitor/a esportiu/va , per alumne   28€

En el cas del curs de Directors de Lleure, s'aplicarà una reducció del 10% en el preu pels alumnes fins 
a 30 anys d'edat i que acreditin la residència al Vallès Oriental.
Els esmentats preus estan exempts d'IVA, de conformitat a l'article 20.Ú.9 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.

SEGON.- Fixar l'import d'aquests dos cursos amb la quantitat de 300 € pel curs de Directors/es de 
lleure i 28 € pel de Monitor/a esportiu/va ( exempts d'IVA) . Aquest preu públic serà d'aplicació des del 
moment de la seva aprovació.

TERCER.- Notificar aquest acord al cap de servei de Gestió Tributària.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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L'Alcalde proposa la inclusió per urgència d 'un nou punt a l'ordre del dia amb el següent títol:

DICTAMEN RELATIU A ACORDAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, EL 
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU  I L'ENTITAT GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL A LA 
PRÒRROGA DE L'ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS 
ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL A L'EMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA (EXP. 2012/01)

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

26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACORDAR LDICTAMEN RELATIU A ACORDAR LDICTAMEN RELATIU A ACORDAR LDICTAMEN RELATIU A ACORDAR L''''ADHESIÓ DE LADHESIÓ DE LADHESIÓ DE LADHESIÓ DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    ELELELEL    
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU  I LPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU  I LPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU  I LPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU  I L''''ENTITAT GRANOLLERS AUDIOVISUALENTITAT GRANOLLERS AUDIOVISUALENTITAT GRANOLLERS AUDIOVISUALENTITAT GRANOLLERS AUDIOVISUAL,,,,SL A LASL A LASL A LASL A LA    
PRÒRROGA DE LPRÒRROGA DE LPRÒRROGA DE LPRÒRROGA DE L''''ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALSACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALSACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALSACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS    
ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PELENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PELENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PELENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL    
DESENVOLUPAMENT LOCAL A LDESENVOLUPAMENT LOCAL A LDESENVOLUPAMENT LOCAL A LDESENVOLUPAMENT LOCAL A L''''EMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDGEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDGEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDGEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,SASASASA    ((((EXPEXPEXPEXP....    
2012201220122012////01010101))))

1.- Per a l'exercici de les seves activitats d'àmbit públic, l'Ajuntament de Granollers, el Patronat 
Municipal del Museu  i l'entitat GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL han de contractar necesàriament el 
subministrament de gas natural amb una comercialitzadora autoritzada i amb uns preus adequats al 
mercat. 
Actualment  L'Ajuntament de Granollers i els seus ens municipals no tenen subscrit un contracte 
global amb cap comercialitzadora del mercat lliure per al subministrament de gas.  Es preveu tramitar 
un expedient per la licitació d'aquest subministrament al més aviat possible i mentrestant, es 
considera l'adhesió al contracte de subministrament de gas de la Comissió Executiva del Consorci 
Català del Desenvolupament Local, com a millor manera per disposar d¡'una forma ràpida d'un 
contracte amb una comercialitzadora del mercat lliure al llarg del període de tramitació de l'expedient 
propi.

2.- En sessió del 30 d'octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques de l'Acord marc del subministrament d'energia elèctrica i gas natural amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Ex. 2012/01) que resten integrats en l'expedient d'aquest 
contracte derivat com a documents contractuals.

3.- L'11 de juny de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va 
adjudicar el subministrament de gas natural, destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 
Consorci (Exp. 2012/01), a l'empresa Gas Natural Servicios SDG,SA, amb una durada d'un any, des 
de l'1 de juliol de 2013 fins al 30 de juny de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es 
detallen:

SublotsSublotsSublotsSublots Preu tarifaPreu tarifaPreu tarifaPreu tarifa
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 57,508
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 50,789
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 53,762
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 50,757

4.- En data 29 d'abril de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la tramitació de l'expedient de 
prorroga pel període de sis mesos, des de l'1 de juliol de 2014 al 31 de desembre de 2014, del 
contracte pel subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya, formalitzat 
en data 1 de juliol de 2013  entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l'empresa Gas 
Natural Servicios SDG,SA amb la corresponent actualització de preus, tal com disposa la clàusula 
vint-i-sisena del Plec de l'Acord Marc.
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5.- L'import màxim estimat d'aquesta contractació de subministrament de gas natural per a 
l'Ajuntament de Granollers, el Patronat Municipal del Museu i l'entitat GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL,SL  es calcula en un total màxim de 108.721,04 euros més 22.831,42 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 131.552,46 euros, d'acord amb la següent distribució:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500-B
2014SUBLOT

Import IVA 21% Import Total
1 ( 3.1) 533,13 111,96 645,09
2  (3.2) 8.360,81 1.755,77 10.116,58
3  (3.3) 19.786,76 4.155,22 23.941,98
4  (3.4) 74.426,49 15.629,56 90.056,05
TOTAL AJUNTAMENT 103.107,19 21.652,51 124.759,70

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506-H
2014SUBLOT

Import IVA 21% Import Total
2  (3.2) 1.221,73 256,56 1.478,29
TOTAL MUSEU 1.221,73 256,56 1.478,29

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL CIF: B65237877
2014SUBLOT

Import IVA 21% Import Total
3  (3.3) 1.414,47 297,04 1.711,51
4  (3.4) 2.977,65 625,31 3.602,96
TOTAL GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL,SL

4.392,12 922,35 5.314,47

amb càrrec a les partides pressupostàries de l'Ajuntament de Granollers i el Patronat Municipal del 
Museu a continuació indicades i al pressupost 2014 de l'entitat GRANOLLERS AUDIVISUAL,SL:

EnsEnsEnsEns Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària     2014201420142014 ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS H200.92070.22102 454,44

H232.33730.22102 5.965,94
H314.92040.22102 11.357,67
H403.23000.22102 2.251,37
H412.32120.22102 46.266,80
H413.32315.22102 110,22
H416.32110.22102 7.407,66
H418.32140.22102 5.577,23
H419.33210.22102 7.675,90
H422.34200.22102 11.236,99
H422.34210.22102 22.071,52
H430.33000.22102 2.122,51
H441.33721.22102 2.261,46

TOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENT 124124124124....759759759759,,,,70707070
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU H435.33320.22102 1.478,29

TOTAL MUSEUTOTAL MUSEUTOTAL MUSEUTOTAL MUSEU 1111....478478478478,,,,29292929
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL TOTAL GRANOLLERS AUDIOVISUALTOTAL GRANOLLERS AUDIOVISUALTOTAL GRANOLLERS AUDIOVISUALTOTAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL 5555....314314314314,,,,47474747

6.- El responsable del contracte serà  el Sr.   Joan Carles Cejalvo Avila, enginyer tècnic del Servei de 
Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers, d'acord a l'art. 52  del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
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Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l'Acord marc del �

subministrament d'energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 
2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.

Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l'Acord marc del �

subministrament d'energia elèctrica i  gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya 
(Exp.2012/01) en quan a l'adjudicació i formalització dels contractes derivats de l 'Acord marc.

Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.

Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.�

Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei �

municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim local 
que regulen el funcionament i competències de l'Ajuntament.

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.

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....-    Adherir-se a l'Acord marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals de 
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG,SA (Exp. 2012/1) , per un termini de sis mesos, des de l'1 de juliol de 2014 al 31 de 
desembre de 2014, amb les següents condicions econòmiques:

SublotsSublotsSublotsSublots Preu tarifaPreu tarifaPreu tarifaPreu tarifa
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 57,508
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 50,789
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 53,762
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 50,757

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de la pròrroga de l'Acord Marc de subministrament de gas natural 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa GAS NATURAL SERVICIOS, 
SDG,SA per un import màxim   de 108.721,04 euros més 22.831,42 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 131.552,46 euros, d'acord amb la següent distribució:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500-B
2014SUBLOT

Import IVA 21% Import Total
1 ( 3.1) 533,13 111,96 645,09
2  (3.2) 8.360,81 1.755,77 10.116,58
3  (3.3) 19.786,76 4.155,22 23.941,98
4  (3.4) 74.426,49 15.629,56 90.056,05
TOTAL AJUNTAMENT 103.107,19 21.652,51 124.759,70

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506-H
2014SUBLOT

Import IVA 21% Import Total
2  (3.2) 1.221,73 256,56 1.478,29
TOTAL MUSEU 1.221,73 256,56 1.478,29
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GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL CIF: B65237877
2014SUBLOT

Import IVA 21% Import Total
3  (3.3) 1.414,47 297,04 1.711,51
4  (3.4) 2.977,65 625,31 3.602,96
TOTAL GRANOLLERS 
AUDIOVISUAL,SL

4.392,12 922,35 5.314,47

amb càrrec a les partides pressupostàries de l'Ajuntament de Granollers i el Patronat Municipal del 
Museu a continuació indicades i al pressupost 2014 de l'entitat GRANOLLERS AUDIVISUAL,SL:

EnsEnsEnsEns Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària     2014201420142014 ImportImportImportImport     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS H200.92070.22102 454,44

H232.33730.22102 5.965,94
H314.92040.22102 11.357,67
H403.23000.22102 2.251,37
H412.32120.22102 46.266,80
H413.32315.22102 110,22
H416.32110.22102 7.407,66
H418.32140.22102 5.577,23
H419.33210.22102 7.675,90
H422.34200.22102 11.236,99
H422.34210.22102 22.071,52
H430.33000.22102 2.122,51
H441.33721.22102 2.261,46

TOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENTTOTAL AJUNTAMENT 124124124124....759759759759,,,,70707070
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU H435.33320.22102 1.478,29

TOTAL MUSEUTOTAL MUSEUTOTAL MUSEUTOTAL MUSEU 1111....478478478478,,,,29292929
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL TOTAL GRANOLLERS AUDIOVISUALTOTAL GRANOLLERS AUDIOVISUALTOTAL GRANOLLERS AUDIOVISUALTOTAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL 5555....314314314314,,,,47474747

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura amb l'empresa 
Gas Natural Servicios SDG,SA del contracte derivat de l'Acord marc abans esmentat i a realitzar totes 
quantes actuacions siguin necessàries pel desplegament i execució del present acord

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Nomenar com a responsable del contracte per part d'aquest Ajuntament als efectes 
d'interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l'empresa Gas Natural Servicios 
SDG,SA per la realització de gestions i resolució d'incidències en l'execució del contracte al Sr.   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 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que 
aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-  Assabentar d'aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007 Barcelona).

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord a Gas Natural Servicios SDG,SA com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l'Acord marc de subministrament de gas natural per tal que en un termini màxim 
de vint dies hàbils formalitzi el document de condicions particulars on hi consta la corresponent relació 
de CUPS objecte dels subministraments, així com al PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU i a 
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-    Confeccionar els documents comptables AD  corresponents a nom de l'empresa adjudicatària 
pels imports indicats en el segon punt i notificar-ho a l'Àrea de Govern i Economia, departament de 
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comptabilitat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i quinze minuts 
i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

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