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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     25252525    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        25252525    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

Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
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).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR,,,,    EN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    LA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓ    
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANY    2014201420142014    ENENENEN    
L’ÀMBIT DE “RECULL DL’ÀMBIT DE “RECULL DL’ÀMBIT DE “RECULL DL’ÀMBIT DE “RECULL D''''ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE L''''ÀREA DEÀREA DEÀREA DEÀREA DE    
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALDESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALDESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALDESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2014201420142014    DELDELDELDEL    
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””,,,,    1111R SEMESTRE DER SEMESTRE DER SEMESTRE DER SEMESTRE DE     2014201420142014

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

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

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

4444....    Un dels recursos econòmics concertables són les actuacions del règim regulador del Catàleg de 
Serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

5555....    El dia 30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014, la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona aprovà el 
Catàleg de concertació de l'any 2014, el seu Règim regulador i la convocatòria anual per a la 
concessió de recursos.

6666....    Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat    és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i Economia de 
l'Ajuntament de Granollers. Segons l’articlel’articlel’articlel’article     3333    dels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatuts, la seva finalitat és la de promoure 
el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com vetllar per la 
seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les empreses del 
municipi i de la seva àrea d’influència en matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmica ,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    turística i firalturística i firalturística i firalturística i firal ....

7777....    Cada any, el “Recull d'activitats de suport al teixit productiu” el rep Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat, però atès el 
canvi en el sistema d'adhesió a la Xarxa de Municipis que la Diputació va engegar el 2013, és a 
l'Ajuntament de Granollers a qui ha atorgat, per a aquestes accions, els següents ajutsajutsajutsajuts:

NOM DE L'ACCIÓ CODI XGL
SUBVENC

IÓ
Comunicació eficient: aprendre a convencer i emocionar 14/Y/102661 540,00
Creativitat en acció 14/Y/102658 270,00
Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 14/Y/102659 450,00
Elaboració i presentació d'ofertes atractives per a clients 14/Y/102660 435,00
Les claus per convertir una idea en negoci 14/Y/102662 540,00
Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 14/Y/102663 412,50
El millor emplaçament per ubicar el meu negoci 14/Y/102664 540,00
Vendes per a no comercials 14/Y/102665 540,00
Estratègies de comunicació on i off line



3

14/Y/102666 990,00
El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed 
networking 14/Y/102667 720,00
Un post-it sobre comptabilitat i un altre sobre fiscal 14/Y/102669 435,00
La teva empresa i els teus productes es poden vendre a 
l'exterior !! 14/Y/102761 360,00
La gestio eficaç del temps és molt rendible 14/Y/102672 435,00
Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 14/Y/102673 435,00
Com posar els preus als meus productes o serveis 14/Y/102668 412,50
Co-crea amb el teu client i fidelitza'l 14/Y/102670 270,00
Total general 7.785,00

8888....    L'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot acceptar en 
nom de Granollers Mercat, l’atorgament de subvencions per a l'execució de determinats projectes, tot 
i que l'execució la realitza l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant la Diputació de 
Barcelona.

9999....    Vist informe de data 16 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 .-.-.-.-    Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció dededede    7777....785785785785,,,,00000000    euroseuroseuroseuros,,,,    en nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercat,,,,    atorgada per la 
Diputació de Barcelona per al cofinançament de les accions del “Recull d“Recull d“Recull d“Recull d''''activitats de suport al teixitactivitats de suport al teixitactivitats de suport al teixitactivitats de suport al teixit    
empresarial”empresarial”empresarial”empresarial” , en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
1r semestre de 2014, d'acord amb el següent detall:

NOM DE L'ACCIÓ CODI XGL
SUBVENC

IÓ
Comunicació eficient: aprendre a convencer i emocionar 14/Y/102661 540,00
Creativitat en acció 14/Y/102658 270,00
Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 14/Y/102659 450,00
Elaboració i presentació d'ofertes atractives per a clients 14/Y/102660 435,00
Les claus per convertir una idea en negoci 14/Y/102662 540,00
Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 14/Y/102663 412,50
El millor emplaçament per ubicar el meu negoci 14/Y/102664 540,00
Vendes per a no comercials 14/Y/102665 540,00
Estratègies de comunicació on i off line 14/Y/102666 990,00
El networking on-line i presencial. Amb pràctica d'speed 
networking 14/Y/102667 720,00
Un post-it sobre comptabilitat i un altre sobre fiscal 14/Y/102669 435,00
La teva empresa i els teus productes es poden vendre a 
l'exterior !! 14/Y/102761 360,00
La gestio eficaç del temps és molt rendible 14/Y/102672 435,00
Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 14/Y/102673 435,00
Com posar els preus als meus productes o serveis 14/Y/102668 412,50
Co-crea amb el teu client i fidelitza'l 14/Y/102670 270,00
Total general 7.785,00

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC))))    DEDEDEDE    
LA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA SUBVENCIÓ DELA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA SUBVENCIÓ DELA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA SUBVENCIÓ DELA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA SUBVENCIÓ DE    87878787....875875875875,,,,04040404    € PER A LA REALITZACIÓ€ PER A LA REALITZACIÓ€ PER A LA REALITZACIÓ€ PER A LA REALITZACIÓ    
DEL PROGRAMADEL PROGRAMADEL PROGRAMADEL PROGRAMA    """"TREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓ""""    ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ DADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ DADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ DADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D''''ATURATURATURATUR    
BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA DBENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA DBENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA DBENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D''''INSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓ    ((((RMIRMIRMIRMI))))    AMB EXPERIÈNCIA LABORALAMB EXPERIÈNCIA LABORALAMB EXPERIÈNCIA LABORALAMB EXPERIÈNCIA LABORAL    
PRÈVIAPRÈVIAPRÈVIAPRÈVIA,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER LEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER LEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER LEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER L''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO////174174174174////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    5555    
DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY

1111.... El 12121212    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014 es publicà al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////174/2014174/2014174/2014174/2014,,,,    dededede    5555    de junyde junyde junyde juny,,,,    per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del 
programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda 
mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 destinada a entitats locals i a entitats 
sense ànim de lucre.

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

3333.... El ProgramaProgramaProgramaPrograma    """"Treball i FormacióTreball i FormacióTreball i FormacióTreball i Formació """"    adreçat a perceptors de la RMI    estableix dos tipus d'accions: 

- Accions dAccions dAccions dAccions d''''experiència laboralexperiència laboralexperiència laboralexperiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral dels participants al 
Programa mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social de 
competència municipal, i que comporta la contractació dels treballadors a jornada completacontractació dels treballadors a jornada completacontractació dels treballadors a jornada completacontractació dels treballadors a jornada completa    
durantdurantdurantdurant    6666    mesosmesosmesosmesos. 
- Accions formativesAccions formativesAccions formativesAccions formatives, adreçades al desenvolupament d'una activitat formativa ocupacional 
transversal per part dels participants als projectes d'experiència laboral, a determinar un cop 
seleccionades les persones beneficiàries. Aquesta formació ha de tenir una durada mínima dedurada mínima dedurada mínima dedurada mínima de    20202020    
hores i màxima dehores i màxima dehores i màxima dehores i màxima de     30303030, i ha de ser realitzada durant el contracte de treball dins ldins ldins ldins l ''''horari laboralhorari laboralhorari laboralhorari laboral ....

4444.... Pel que fa a les quanties subvencionadesquanties subvencionadesquanties subvencionadesquanties subvencionades , d'acord amb la Base 7 de la convocatòria:

- Per a les accions dddd''''experiència professionalexperiència professionalexperiència professionalexperiència professional, el Servei d'Ocupació de Catalunya finançarà, per a 
cada treballador contractat, un import màxim deimport màxim deimport màxim deimport màxim de    850850850850,,,,00000000    € bruts mensuals més l€ bruts mensuals més l€ bruts mensuals més l€ bruts mensuals més l''''importimportimportimport     
corresponent a dues pagues extraordinàries i les despeses de cotització empresarialcorresponent a dues pagues extraordinàries i les despeses de cotització empresarialcorresponent a dues pagues extraordinàries i les despeses de cotització empresarialcorresponent a dues pagues extraordinàries i les despeses de cotització empresarial....    No són 
subvencionables les indemnitzacions de cessaments o acabaments de contracte, ni conceptes 
tals com el vestuari, les hores extres, les dietes i els desplaçaments.
- Pel que fa a les accions formativesaccions formativesaccions formativesaccions formatives, la subvenció cobreix un cost màxim decost màxim decost màxim decost màxim de    3333    € per hora i€ per hora i€ per hora i€ per hora i    
participantparticipantparticipantparticipant .

5555.... El Programa planteja una distribució econòmica dels recursos que intenta garantir un equilibri 
territorial arreu de Catalunya. Així, el SOC ha elaborat una taula    ((((AnnexAnnexAnnexAnnex    6666    de lde lde lde l''''OrdreOrdreOrdreOrdre    
EMOEMOEMOEMO////174174174174////2014201420142014)))) on es relacionen el nombre de contractes de treball preassignats a cada municipi, 
el qual està directament relacionat amb el nombre de persones inscrites a l'oficina de treball com 
a demandants d'ocupació no ocupades i que perceben actualment la renda mínima d'inserció. En 
el cas del municipi de Granollers ,    el nombre de places preassignades enguany és deel nombre de places preassignades enguany és deel nombre de places preassignades enguany és deel nombre de places preassignades enguany és de     11111111....

6666.... El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 27272727    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014, d'acord amb l'article 3 
de l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////174174174174////2014201420142014,,,,    dededede    5555    de junyde junyde junyde juny ....

7777.... Els contractes de treball corresponents a les accions d'experiència laboral s'hauran dddd''''iniciar cominiciar cominiciar cominiciar com    
a màxim abans dela màxim abans dela màxim abans dela màxim abans del    31313131    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014 i hauran de finalitzar abans del 31 de gener de 2015. El 
Programa es considerarà iniciat amb la primera contractació de les accions d 'experiència laboral.

8888.... Ateses les propostes de projectes elaborades per part dels responsables dels diferents Serveis de 



5

l'Ajuntament de Granollers, es considera oportú engegar un projecte denominat “Foment delFoment delFoment delFoment del    
civisme en parcs i espais públicscivisme en parcs i espais públicscivisme en parcs i espais públicscivisme en parcs i espais públics”, depenent dels Serveis de Medi Ambient i Espais Verds i 
Participació Ciutadana, que pugui acollir  les 11 persones beneficiàries del Programa.

9999.... L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006 estableix, en el seu article 84, que es “garanteix 
als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats 
amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat ”. Entre aquestes 
competències, s'esmenta expressament la conservació i el manteniment dels béns de domini 
públic local, objectiu principal del projecte esmentat en el paràgraf anterior .

10101010.... LLLL''''Ajuntament de Granollers preveurà en els pressupostos dels exercicisAjuntament de Granollers preveurà en els pressupostos dels exercicisAjuntament de Granollers preveurà en els pressupostos dels exercicisAjuntament de Granollers preveurà en els pressupostos dels exercicis    2014201420142014    iiii    2015201520152015    crèditcrèditcrèditcrèdit     
suficient i necessarisuficient i necessarisuficient i necessarisuficient i necessari    per a finançar la despesa no subvencionable que es pugui generar durant el 
desenvolupament del Programa. Això inclou, entre altres, la formació en prevenció de riscos 
laborals, la despesa de roba de treball per als perfils laborals que així ho requereixin i les 
indemnitzacions de cessament o acabament dels contractes de treball .

11111111.... Vist l'informe, amb data 18181818    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014, de la responsable del Servei Local d'Ocupació de 
l'Ajuntament de Granollers - Granollers Mercat, Sra. Elisabeth Martín Saura, pel qual proposa la 
sol·licitud de l'esmentada subvenció de 87878787....875875875875,,,,04040404    €€€€    al SOC, alhora que proposa aprovar la 
contractació d'11 persones i la realització d'accions formatives en el marc del Programa Treball i 
Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d'inserció.

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 sol·licitud dAprovar la sol·licitud dAprovar la sol·licitud dAprovar la sol·licitud d''''una subvencióuna subvencióuna subvencióuna subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la 
Generalitat de Catalunya per a la realització del Programaper a la realització del Programaper a la realització del Programaper a la realització del Programa    """"Treball i FormacióTreball i FormacióTreball i FormacióTreball i Formació"""" adreçat a persones 
aturades perceptores de la renda mínima d'inserció (RMIRMIRMIRMI), motivat per llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////174174174174////2014201420142014,,,,    dededede    5555    dededede    
junyjunyjunyjuny, per un import total de    87878787....875875875875,,,,04040404    €€€€....

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la contractacióAprovar la contractacióAprovar la contractacióAprovar la contractació,,,,    durant 6 mesos i a jornada completa,    dddd''''11111111    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades del 
municipi perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI) amb experiència laboral prèvia, per a la 
realització del projecte d'experienciació laboral denominat “Foment del civisme en parcs i espaisFoment del civisme en parcs i espaisFoment del civisme en parcs i espaisFoment del civisme en parcs i espais    
públicspúblicspúblicspúblics ”, d'acord amb el que disposen els articles 6.1 i 7.1 de l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, i 
que suposa un cost subvencionable de 86868686....885885885885,,,,04040404    €€€€....    

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    AcollirAcollirAcollirAcollir ----se a la pròrroga de lse a la pròrroga de lse a la pròrroga de lse a la pròrroga de l''''Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscritesAcord relatiu a la contractació de persones aturades inscritesAcord relatiu a la contractació de persones aturades inscritesAcord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites    
com a demandants dcom a demandants dcom a demandants dcom a demandants d''''ocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen laocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen laocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen laocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen la    
contractació i la formació promoguts pel SOCcontractació i la formació promoguts pel SOCcontractació i la formació promoguts pel SOCcontractació i la formació promoguts pel SOC, en base a l'Acord pel Diàleg social permanent del 31 
de març de 2014,    en data 12121212    de maig dede maig dede maig dede maig de    2014201420142014 per la Federació de Municipis de Catalunya, 
l'Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, i que estableix uns salaris homogenis per a les accions d'experiència 
laboral incloses dins la convocatòria. Concretament, es fixa una retribució bruta mensual debruta mensual debruta mensual debruta mensual de    850850850850,,,,00000000    €€€€    
per personaper personaper personaper persona ,,,,    més lmés lmés lmés l ''''import corresponent a les pagues extraordinàriesimport corresponent a les pagues extraordinàriesimport corresponent a les pagues extraordinàriesimport corresponent a les pagues extraordinàries ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la realització dAprovar la realització dAprovar la realització dAprovar la realització d''''accions formatives ocupacionals transversalsaccions formatives ocupacionals transversalsaccions formatives ocupacionals transversalsaccions formatives ocupacionals transversals    per a les 11 persones 
aturades participants al Programa, que es determinarà una vegada finalitzat el procés de selecció 
d'aquests, d'acord amb el que disposen les bases 6.2 i 7.2 de l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, i 
que suposen un cost de 990990990990,,,,00000000    €€€€,,,,    corresponents a 30303030    hores de formacióhores de formacióhores de formacióhores de formació ....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Realitzar lRealitzar lRealitzar lRealitzar l''''operació comptable Aoperació comptable Aoperació comptable Aoperació comptable A,,,,    per import deper import deper import deper import de    2222....500500500500,,,,00000000    €€€€,,,,contra la partida    
HHHH160160160160....24134241342413424134....22699226992269922699    Altres despeses Treball i Formació RMIAltres despeses Treball i Formació RMIAltres despeses Treball i Formació RMIAltres despeses Treball i Formació RMI     14141414----15151515,,,,    tal de preveure el crèdit necessari 
i suficient per fer front a les despeses materials no subvencionables que es derivin de l'execució del 
programa. Això inclou: la despesa de roba de treball per als perfils laborals que així ho requereixin i 
despeses en material divers necessari per al desenvolupament del projecte .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Realitzar lRealitzar lRealitzar lRealitzar l''''operació comptable AFUToperació comptable AFUToperació comptable AFUToperació comptable AFUT,,,,    per import deper import deper import deper import de    2222....200200200200,,,,00000000    €€€€,,,,    també contra    la partida    
HHHH160160160160....24134241342413424134....22699226992269922699    Altres despeses Treball i Formació RMIAltres despeses Treball i Formació RMIAltres despeses Treball i Formació RMIAltres despeses Treball i Formació RMI    14141414----15151515,,,,    per tal de preveure el crèdit 
necessari i suficient per fer front a les despeses relatives a les indemnitzacions de cessament o 
acabament dels contractes de treball de les 11 persones participants del Programa, previstes pel mes 
de gener de 2015, les quals tampoc són subvencionables. 
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SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Que, un cop efectuades les reserves de crèdit esmentades en els punts anteriors, des    
dddd''''Intervenció sIntervenció sIntervenció sIntervenció s''''emeti un certificat on es faci constar la disposició pressupostàriaemeti un certificat on es faci constar la disposició pressupostàriaemeti un certificat on es faci constar la disposició pressupostàriaemeti un certificat on es faci constar la disposició pressupostària    per al finançament 
de la part de l'acció finançada directament per la nostra entitat, amb indicació de les partides 
pressupostàries corresponents.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE L''''ANYANYANYANY    
2013201320132013    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    PER AL PROJECTEPER AL PROJECTEPER AL PROJECTEPER AL PROJECTE    
""""OOOO----GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS """"

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

En data 28 de març de 2013, el Butlletí Oficial de la Província publicà l'anunci d'aprovació del Catàleg 
de Concertació de l'any 2013, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona.

El Catàleg de concertació és l'instrument constituït per una relació completa i ordenada de recursos 
concertables, que, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-1015", periòdicament publica la 
Diputació de Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats.

En data 23 d'abril de 2013 es va aprovar per Junta de Govern Local la sol·licitud de subvenció en el 
marc de la convocatòria descrita als punts anteriors, per a tots el projectes de les diferents Àrees de 
l'Ajuntament de Granollers.

En data 16 de juliol de 2013 i amb número de registre d'entrada 14.493, la Diputació de Barcelona va 
notificar a l'Ajuntament de Granollers la concessió dels ajuts econòmics, en el marc del règim 
regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de govern Locals 2012-2015", 
entre d'altres, el següent:

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

COST TOTAL 
PREVIST

 IMPORT 
SOL·LICITAT

 IMPORT 
ATORGAT

CODI 
SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ

oGranollers 41.000,00 24.600,00 14.760 € 13/Y/93441

Aquest projecte és un dels subvencionats per la Diputació de Barcelona dels presentats per l'Àrea de 
Planificació Estratègica i Ciutadania de l'Ajuntament de Granollers, de la resta dels quals es va 
aprovar la justificació en acord de JGL de datat 25 de febrer de 2014, excepte d'aquest projecte pel 
qual es va demanar a la Diputació, en datat 27 de novembre de 2013, pròrroga per a la seva execució 
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i justificació.

En data 23 de gener de 2013, amb número de registre d'entrades 1155, la Direcció de Serveis de 
Concertació Local de la Diputació de Barcelona, a sol·licitud de l'Ajuntament de Granollers, va atorgar 
la concessió d'una pròrroga per a l'execució del projecte "oGranollers" de fins al 30 d'abril de 2014 i 
per a la justificació del mateix de fins al  30 de juny de 2014.

Atès l'informe favorable a l'aprovació de la justificació tècnica i econòmica de l'esmentada subvenció 
del coordinador TIC (tecnologies de la Informació i Comunicació), de data 11 de juny de 2014.

 Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr....    La llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2222nnnn....    La Resolució d'Alcaldia núm. 673, de data 11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat 
sisè, lletra a), disposa que l'Alcalde delega en la Junta de Govern Local l'acceptació de les 
subvencions i l'aprovació de la seva justificació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació econòmica i tècnica de la següent subvenció atorgada per la Diputació 
de Barcelona en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla 
"Xarxa de govern Locals 2012-2015", de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de l'Ajuntament 
de Granollers, d'acord amb el detall següent:

NOM DEL PROJECTE
 IMPORT 

JUSTIFICAT
CODI 

SUBVENCIÓ

oGranollers 35.316,37 € 13/Y/93441

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER ADICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER ADICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER ADICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A    
LLLL''''EXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS ADJUDICAT A LGRANOLLERS ADJUDICAT A LGRANOLLERS ADJUDICAT A LGRANOLLERS ADJUDICAT A L''''EMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUP,,,,SA AMPLIANT LES PRESTACIONS ISA AMPLIANT LES PRESTACIONS ISA AMPLIANT LES PRESTACIONS ISA AMPLIANT LES PRESTACIONS I    
LLLL''''IMPORT FINS ALIMPORT FINS ALIMPORT FINS ALIMPORT FINS AL     31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2014201420142014

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local  que va tenir lloc el dia 17 de desembre de 2013, es 
va adjudicar a l'empresa ID GRUP, SA amb CIF A59367458 el contracte de serveis per a 
l'externalització del centre de processament de dades de l'Ajuntament de Granollers amb un termini 
d'execució d'un any  per un import de 94.950,00 euros més 19.939,50 euros en concepte d'IVA (21%), 
el que fa un total de 114.889,50 euros.

D'acord amb la clàusula IX.1 del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte pot 
ser modificable fins al 20% sobre l'import adjudicat, tant a l'alça com a la baixa en el supòsits 
establerts en el plec de clàusules administratives, entre els qual es troba " el creixement de la 
capacitat de processament de dades dels sistemes d'administració electrònica per damunt de 
l'inicialment estimat i les noves necessitats de l'Ajuntament de Granollers en quant a capacitat i 
processament de dades per oferir serveis al ciutadà o a d'altres administracions " que no comportarà 
alteracions en la prestació del servei objecte de contracte.
D'acord amb la clàusula catorzena del contracte formalitzat núm. 375/13 el 20% sobre l'import a
djudicat, representa un total màxim de 18.990,00 euros.
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Segons informe del  responsable de Sistemes d'Informació i Comunicació de data 19 de juny de 2014, 
un cop realitzat l’aprofundiment i estudi de la complexa migració de programari i base de dades Oracle 
al nou Centre de procés de Dades extern, s’ha plantejat  necessari redefinir i ampliar alguns servidors 
que pertanyen al actual contracte .

L'empresa ID GRUP,S.A. ha presentat l'acceptació de l'ampliació del contracte i un pressupost   de 
18.990,00 euros més 3.987,90 euros en concepte d'IVA 21%, el que fa un total de 22.977,90 euros 
amb registre d'entrada núm. 13468 de data 18 de juny de 2014.

Aquesta ampliació proposada pels tècnics municipals i acceptada per ID GRUP,SA, representa un 
20% d'increment sobre l'import inicialment adjudicat de 94.950,00 euros, per tant  esta al límit però no 
supera el límit establert per llei .

Com a conseqüència de la necessitat indicada i d'acord amb l'informe tècnic  favorable emès pel 
responsable del contracte de data 19 de juny de 2014  , es proposa modificar el contracte formalitzat 
en data 31 de desembre de 2013 en el sentit d'augmentar les prestacions objecte del contracte i per 
tant  augmentar  un 20% l'import primitiu del contracte segons detall a continuació indicat :

      A partir de Juny:

      1) Servidors Citrix Actuals del contracte (2)  ampliació a 4 Cpu (+2 x servidor) 

2) Servidors Citirx nous (2) d'iguals característiques dels anteriors  v4Cpu, v4Gb.
3) Ampliació línia comunicacions  a  200Mb
4) Servidors addicionals Linux amb monitorització i backup a provisionar a partir d 'Octubre
Fobos 4cpu,4Gb 40Gb disk    (migrat des del nostre CPD) 
Andromeda 2Cpu, 4Gb 40Gb   (migrat des del nostre CPD) 
Melmac 4cpu, 4Gb , 280Gb disk  (migrat des del nostre CPD) 
5) Servidors addicionals Windows amb monitorizació i backup a provisionar a partir de Juliol
 Editran  v2Cpu,4Gb 40Gb disk (w2008) 
Tramitacio v4Cpu,4Gb 50Gb disk (w2003)   (migrat des del nostre CPD)

per tant, 
-  Es modifica el contingut de l'annex I del  Plec de condicions Tècniques  que passa a ser substituït 
per l'annex I adjunt a aquest acord.
-Es modifica la clàusula  tercera del contracte formalitzat en data 31 de desembre de 2013, que passa 
a tenir el següent redactat:

El preu del contracte modificat es fixa en l'import total de 113.940,00 euros més 23.927,40 euros en 
concepte d'IVA(21%) el que fa un total de 137.867,40 euros  amb el desglos de preus unitaris per a les 
màquines establertes en l'annex I del PTT.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Articles 301 a 312 Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós de la Llei de �

contractes del sector públic pel que fa als contractes considerats de serveis .
Articles 105 a 107 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 la modificació del contracte .
clàusula IX.1 del plec de clàusules administratives particulars   �

clàusula catorzena del contracte formalitzat núm. 375/13 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 modificació del contracte de serveis per a l'externalització del centre de 
processament de dades de l'Ajuntament de Granollers adjudicat amb l'empresa ID GRUP,S.A. amb 
CIF A59367458 fins el 31 de desembre de 2014, que consisteix en l'ampliació de  les prestacions 
objecte del contracte segons detall a continuació indicat :
a partir de Juny:
1) Servidors Citrix Actuals del contracte (2)  ampliació a 4 Cpu (+2 x servidor) 
2) Servidors Citirx nous (2) d'iguals característiques dels anteriors  v4Cpu, v4Gb.
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3) Ampliació línia comunicacions  a  200Mb
a partir d'Octubre:
4) Servidors addicionals Linux amb monitorització i backup a provisionar  
Fobos 4cpu,4Gb 40Gb disk    (migrat des del nostre CPD) 
Andromeda 2Cpu, 4Gb 40Gb   (migrat des del nostre CPD) 
Melmac 4cpu, 4Gb , 280Gb disk  (migrat des del nostre CPD) 
a partir de juliol:
5) Servidors addicionals Windows amb monitorizació i backup a provisionar  
 Editran  v2Cpu,4Gb 40Gb disk (w2008) 
Tramitacio v4Cpu,4Gb 50Gb disk (w2003)   (migrat des del nostre CPD)

amb  un import  de 18.990,00 euros més 3.987,90 euros en concepte d'IVA 21%, el que fa un total de 
22.977,90 euros , el que representa un 20% de l'import primitiu del contracte, estant al límit però no 
superant el límit permès de modificació establert en la clàusula catorzena del contracte, en la forma 
que a continuació s'indica:

-  Es modifica el contingut de l'annex I del  Plec de condicions Tècniques  que passa a ser substituït 
per l'annex I adjunt a aquest acord.
-Es modifica la clàusula  tercera del contracte formalitzat en data 31 de desembre de 2013, que passa 
a tenir el següent redactat:
"El preu del contracte modificat es fixa en l'import total de 113.940,00 euros més 23.927,40 euros en 
concepte d'IVA(21%) el que fa un total de 137.867,40 euros  amb el desglos de preus unitaris per a les 
màquines establertes en l'annex I del PTT."

SEGONSEGONSEGONSEGON....  Indicar que la data d'efectes d'aquesta modificació serà a partir del mesos indicats en el 
primer punt d'aquest acord.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Regularitzar el  document comptable (AD13941) de l'any 2014, incrementat per 22.977,90 
euros amb càrrec a la partida pressupostària H260.92020.21603

QUARTQUARTQUARTQUART....    Formalitzar la modificació del contracte de serveis per a l'externalització del centre de 
processament de dades de l'Ajuntament de Granollers, en el termini de 15 dies habils a comptar des 
del següent a la data d'aquesta notificació.

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

7777).-).-).-).-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....RRRR....    SDGSDGSDGSDG,,,,    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    
DELDELDELDEL    14141414    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE     2014201420142014    A LA LA LA L''''11111111    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2014201420142014....

Les empreses  Gas Natural Servicios SDG SA i Gas Natural SUR  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 del 14 de març de 2014 a l'11 d'abril de 2014.

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 tenes 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 
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de l'obligació.

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
en data 24 d'abril de 2014 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
estat reconeguda en l'exercici en el que 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 despesa 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 retenir-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 s'adjunten a l'expedient. En concret, existeix consignació 
pressupostària en les partides:
H422.34200.22102 / H412.32120.22102 / H232.33730.22102 / H416.32110.22102 / 
H441.33721.22102  H418.32140.22102 / H419.32210.22102 / H422.34210.22102 i H314.92040.22102

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 
a aquest acord  presentades per l'empresa Gas Natural Servicios SDG, S.A. (CIF A-08431090) per un 
import de 10.175,55 euros i l'empresa  Gas Natural S.U.R  SDG,S.A. (CIF A-65067332) per un import 
de 17.256,85 euros, fent un import total de 27.432,40 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 
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d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SOL·LICITUD DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SOL·LICITUD DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SOL·LICITUD DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SOL·LICITUD D''''UNA SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DEUNA SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DEUNA SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DEUNA SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DE    
TRANSPORT PÚBLIC URBÀTRANSPORT PÚBLIC URBÀTRANSPORT PÚBLIC URBÀTRANSPORT PÚBLIC URBÀ ,,,,    AL MINISTERI DAL MINISTERI DAL MINISTERI DAL MINISTERI D ''''HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESHISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESHISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUESHISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

1. L'article 117 de de la Llei de Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014 estableix les bases 
reguladores perquè les entitats locals incloses en l'àmbit subjectiu delimitat en l'apartat dos, poden 
sol·licitar i beneficiar-se, en règim de concurrència competitiva - subvenció del transport col·lectiu urbà 
prestat per les Corporacions Locals.

2. L'article 102 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, estableix que a partir de l'1 de 
gener de 2014, la concessió de qualsevol ajuda o subvenció a les administracions autonòmiques o 
entitats locals inclosa en la Llei de pressupost general de l'estat i destinada a transport urbà o 
metroplità, es condicionarà a què l'entitat beneficiària disposi de Pla de Mobilitat Sostenible .

3. L'Ajuntament de Granollers compleix amb els requisits establerts a l'article 117 de la Llei de 
pressupostos generals de l'Estat i disposa de Pla de Mobilitat vigent. (aprovat definitavament al Ple de 
30 de juny de 2009 i publicat al BOP de 28/07/2009.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

D'acord amb la Llei de Pressupostos general de l'Estat per a l'any 2014, en relació a les bases 
reguladores per a la sol·licitud de subvencions de transport col·lectiu urbà .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda  i Administracions Públiques una subvenció per a paliar el 
dèficit dels transport urbà de la ciutat, d'acord amb les bases reguladores establertes en l'article 117 
de la Llei de Pressupostos Generals de l 'Estat per a l'any 2014.

SEGONSEGONSEGONSEGON - Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE    
MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANTMILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANTMILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANTMILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL CARRER LLEVANT

El 18 de març de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al projecte 
esmentat a l'empresa SERXAR SAU, per un import de 218.234,00 euros  més 45.829,14 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 264.063,14  euros, el que representa una baixa del 30,54% 
respecte al pressupost de licitació, establint-se com a termini d'execució 10 setmanes,  i amb càrrec a 
la partida pressupostària H330.15100.61906, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .  Formalitzant-se el contracte d'obres en data 28 de març de 2014.

El 4 d'abril de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.
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El 3 de juny de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar el projecte modificat del projecte de millora i 
ampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra 13/13 (438-UR-11)), amb un pressupost de 
375.414,48 euros, més 78.837,04 euros euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 
454.251,52 euros, que representa un increment del 19,48% del pressupost originari del projecte d'obra 
aprovat.

En data 3 de juny de 2014, amb registre d'entrada número 11437, l'empresa adjudicatària, SERXAR, 
SAU, ha presentat escrit de conformitat amb les modificacions introduïdes en el projecte aprovat i 
reflectides en el Projectes modificat redactat pels tècnics municipals d 'Obres i Projectes.

Atès que la baixa del preu en l'adjudicació del Projecte inicial és d 'un 30,54 %, l'import de l'adjudicació  
del Projecte Modificat és de 260.762,90 euros (IVA exclòs)

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Clàusula setzena del contracte formalitzat en data 28 de març de 2014 entre l'Ajuntament de 
Granollers i l'empresa SERXAR SAU, pel que fa a les modificacions contractuals.

Articles 105 i 107 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 modificacions contractuals.

Article 99 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 constitució, reposició i reajustament de garanties 

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: Adjudicar el Projecte Modificat  del contracte d'obres del projecte de millora i ampliació de la 
vorera est del carrer Llevant (obra 13/13 (438-UR-11)), per l'import de 260.762,90 € més 54.760,21 
euros en concepte del 21 % d'IVA, fent un total de 315.523,11 euros , a l'empresa SERXAR SAU, amb 
CIF A-59161158, aprovat per la Junta de Govern de data 3 de juny de 2014, i  acceptat per aquesta 
empresa , representant  un increment del 19,48 % de l'import primitiu del contracte inicial , d'acord amb 
els fets i fonaments de dret invocats.

Segon:  Reajustar la garantia definitiva dipositada per un import de 4.251,20 euros per mantenir la 
proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en 
què es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació. 
La fiança es pot presentar mitjançant aval bancari o assegurança de caució, intervingut per Notari, 
efectiu o xec bancari ,conformat a favor de l'Ajuntament de Granollers, o  amb targeta de dèbit o crèdit 
o bé transferència al comte bancari ES40-2013-0046-89-0200601574 amb indicació del número 
d'expedient o concepte.

Tercer: Complimentar el document AD16406 amb càrrec a l'aplicació H330.15100.61906 per import de 
51.459,97 euros.

Quart: Formalitzar la modificació contractual una vegada reajustada la garantia per part de 
l'adjudicatari SERXAR SAU.

Cinquè: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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10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA,,,,    DECLARAR LADECLARAR LADECLARAR LADECLARAR LA    
PLURIANUALITAT I APROVAR LA CONTRACTACIÓ DPLURIANUALITAT I APROVAR LA CONTRACTACIÓ DPLURIANUALITAT I APROVAR LA CONTRACTACIÓ DPLURIANUALITAT I APROVAR LA CONTRACTACIÓ D''''ARRENDAMENT DARRENDAMENT DARRENDAMENT DARRENDAMENT D''''UN LOCAL PER ÚSUN LOCAL PER ÚSUN LOCAL PER ÚSUN LOCAL PER ÚS    
EXCLUSIU PER OFICINES MUNICIPALS UBICAT AL CARRER SANT JAUMEEXCLUSIU PER OFICINES MUNICIPALS UBICAT AL CARRER SANT JAUMEEXCLUSIU PER OFICINES MUNICIPALS UBICAT AL CARRER SANT JAUMEEXCLUSIU PER OFICINES MUNICIPALS UBICAT AL CARRER SANT JAUME,,,,    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    16161616,,,,5555ÈÈÈÈ    
PISPISPISPIS,,,,    AMB LAMB LAMB LAMB L''''EMPRESA BADIA I ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SA AMB EFECTESEMPRESA BADIA I ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SA AMB EFECTESEMPRESA BADIA I ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SA AMB EFECTESEMPRESA BADIA I ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SA AMB EFECTES    1111    
DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2014201420142014

D'acord amb l'informe emès per el cap de l'Àrea de Territori i Ciutat, de data 5 de juny, la Direcció de 
Manteniment de Ciutat i Seguretat, exceptuant a la Policia Local, ubica les seves oficines en una part 
de la 2ª planta de l’edifici de Sant Josep, 7, espai compartit amb Tresoreria, Intervenció, Comptabilitat, 
Contractació, motivant una densitat d’ocupació massa elevada per la prestació adequada dels serveis 
i en especial, l’atenció als ciutadans amb serveis molt concorreguts ( cementiri, guals, mercats, via 
pública..). 

La no disponibilitat d’altres dependències de propietat municipal, adaptades, cèntriques i properes als 
principals edificis de gestió administrativa municipal, ha motivat la recerca de solucions en el mercat 
de lloguer. Després de valorar diverses opcions, s’han localitzat unes oficines disponibles de 215 m2 
de superfície, situades en la 5èna planta de l’edifici del carrer Sant Jaume,16 , just al costat de les 
actuals dependències de propietat municipal, on s' ubica el Servei de Medi Ambient i Espais Verds i  la 
seu de la societat municipal Granollers Promocions, SA, aconseguint així, rendibilitzar i optimitzar 
l'espai conjuntament, compartint recursos,i minimitzant l'impacte econòmic de despeses tals com 
connexió a la xarxa corporativa de fibra òptica (FO), donat el node de connexió ubicat ara ja  a la 5èna 
planta de Sant Jaume 16 i la xarxa de telèfons IP, que no necessita de cap canvi, atesa la 
disponibilitat de la FO, a més de facilitat tècnica, econòmica i rapidesa pel treball en xarxa dels 
sistemes informàtics municipals .

Per tot l'exposat, queda justificada la necessitat i idoneïtat de la contractació en modalitat 
d'arrendament de les oficines ubicades en el carrer Sant Josep, 5ena planta i per tant, i ateses les 
peculiaritats de la necessitat a satisfer i la especial idoneïtat del bé, es considera necessari 
concertar-ho de manera directe. 

Atès dit informe, s'han pactat amb la propietat els termes i condicions econòmiques, d'acord amb les 
premisses que fixa per a la contractació de lloguers l'Ajuntament de Granollers, que a continuació es 
detallen:

- El nou contracte serà vigent a partir del 1 de juliol de 2014, per un període de quatre anys, 
prorrogable quatre anys més,d'acord mutu i de forma expressa.

- La renda contractual convinguda per ambdues parts és de  MIL (1.000,00) euros mensuals.  

No obstant, durant el primer any de contracte, o sigui des de l'1 de Juliol de 2014  fins al 30 de Juny de 
2015 la renda mensual serà la de NOU CENTS (900,00) euros, durant el segon any de contracte, o 
sigui des de l'1 de Juliol de 2015  fins al 30 de Juny de 2016  la renda mensual serà la de NOU 
CENTS VINT I CINC (925,00) euros,  durant el tercer any de contracte, o sigui des de l'1 de Juliol de 
2016  fins al 30 de Juny de 2017 la renda mensual serà la de NOU CENTS CINQUANTA  (950,00) 
euros, durant el quart any de contracte, o sigui des de l'1 de Juliol de 2017  fins al 30 de Juny de 2018 
la renda mensual serà la de MIL   (1.000,00) euros .
En cas de pròrroga la renda del primer any serà de 1.050,00€ a la que, als anys posteriors se li 
aplicarà la variació percentual en els termes establerts en el contracte .

- Aniran a càrrec de l'arrendatari les despeses ordinàries de comunitat, les quals s'actualitzaran 
anualment i es pagaran directament a Fincas Forcadell SLU,administrador de finques de la comunitat, 
i a càrrec de l'arrendador l' Impost de Bens Inmobles. 

- Les parts contractants convenen que a partir del segon any de la  pròrroga del contracte, la renda 
s’ajustarà anualment, a la variació percentual experimentada per l’Índex General Nacional del Sistema 
d’Índexs de Preus de Consum que fixi l’Institut Nacional d’Estadística (o l’Organisme que el 
substitueixi) i s’aplicarà sobre l’esmentada renda el percentatge que representi la diferència existent 
entre els índexs que corresponguin al període de revisió .

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostaria a la partida  H311.16001.20200 per fer front a 
la despesa derivada d'aquesta contractació que té caràcter plurianual.
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En conseqüència, es proposa formalitzar el contracte d'arrendament     la contractació de l'arrendament 
d'un bé inmoble situat al carrre Sant Jaume,16,5èna planta,porta nº9 de Granollers, per ús d'oficines 
municipals, propietat de l'empresa BADIA I ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SA , amb CIF 
A-59126995, amb efectes 1 de juliol de 2014.

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

1.- Els articles 29 a 35 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, pel que fa a la 
possibilitat d'arrendar bens inmobles per a ús diferent de la vivenda.

2.- L'article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, pel que fa al pagament 
dels costos generals i els serveis individuals de l 'inmoble objecte de l'arrendament.

3.- L'article 36.6 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, redactat dins la 
disposició final quarta de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos de l'Estat per l'any 
2011, pel que fa a l' exempció de constitució de fiances, per part de les Administracions Públiques i les 
entitats públiques que d' elles depenguin.

 4.- L'article 4.1.p) del Real Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, estableix que els contractes d' arrendament tenen caràcter privat i es 
regiran per la legislació patrimonial .

5.- L'article 124 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, 
pel que fa al procediment per l'arrendament d' immobles.

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 i disposar la despesa del contracte d'arrendament d'un local per a ús d'oficines 
municipals al carrer Sant Jaume, número 16,5 pis , per un import màxim de 47.553,03 euros 
corresponent a les despeses d'arrendament, a favor de l'empresa BADIA I ASOCIADOS 
CORREDURIA DE SEGUROS SA  , amb CIF A-59126995, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
H311.16001.20200, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Declarar la plurianualitat de la despesa del contracte d' arrendament  del local despatx situat 
al carrer Sant Jaume, número 16,de Granollers, per a oficines municipals de Granollers, amb la 
següent distribució:

- A càrrec de l'exercici 2014 i la partida H311.16001.20200 la quantitat màxima de 7.376,31 euros, 
dels quals 6.534,00 euros corresponen a despeses arrendament i 842,31 euros despeses de 
comunitat.
- A càrrec de l'exercici 2015 i la partida H311.16001.20200 la quantitat màxima de 14.950,96 
euros., dels quals 13.249,50 euros corresponen a despeses d'arrendament i 1.701,45 euros despeses 
de comunitat.
- A càrrec de l'exercici 2016 i la partida  H311.16001.20200 la quantitat màxima de 15.330,97 
euros, dels quals 13.612,50 euros corresponen a despeses d'arrendament i 1.718,47 euros despeses 
de comunitat.
- A càrrec de l'exercici 2017 i la partida  H311.16001.20200 la quantitat màxima de 15.892,66 
euros,dels quals 14.157,00 euros corresponen a despeses d'arrendament i 1.735,66 euros despeses 
de comunitat.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Aprovar la contractació de l'arrendament d'un bé inmoble situat al carrer Sant Jaume 
número 16,5è, porta 9 de Granollers, propietat de l'empresa BADIA I ASOCIADOS CORREDURIA DE 
SEGUROS SA  , amb CIF A-59126995,  amb les següents condicions econòmiques, d'acord els fets i 
fonaments de dret invocats:

- El nou contracte serà vigent a partir del 1 de juliol de 2014, per un període de quatre anys, 
prorrogable quatre anys més,d'acord mutu i de forma expressa.
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- La renda contractual convinguda per ambdues parts és de  MIL (1.000,00) euros mensuals.  

No obstant, durant el primer any de contracte, o sigui des de l'1 de Juliol de 2014  fins al 30 de Juny de 
2015 la renda mensual serà la de NOU CENTS (900,00) euros, durant el segon any de contracte, o 
sigui des de l'1 de Juliol de 2015  fins al 30 de Juny de 2016  la renda mensual serà la de NOU 
CENTS VINT I CINC (925,00) euros,  durant el tercer any de contracte, o sigui des de l'1 de Julio de 
2016  fins al 30 de Juny de 2017 la renda mensual serà la de NOU CENTS CINQUANTA  (950,00) 
euros, durant el quart any de contracte, o sigui des de l'1 de Juliol de 2017  fins al 30 de Juny de 2018 
la renda mensual serà la de MIL   (1.000,00) euros .
En cas de pròrroga la renda del primer any serà de 1.050,00€ a la que, als anys posteriors se li 
aplicarà la variació percentual en els termes establerts en el contracte .

- Aniran a càrrec de l'arrendatari les despeses ordinàries de comunitat, les quals s'actualitzaran 
anualment i es pagaran directament a Fincas Forcadell SLU, administrador de finques de la comunitat,  
i a càrrec de l'arrendador l' Impost de Bens Inmobles.

- Les parts contractants convenen que a partir del segon any de la  pròrroga del contracte, la renda 
s’ajustarà anualment, a la variació percentual experimentada per l’Índex General Nacional del Sistema 
d’Índexs de Preus de Consum que fixi l’Institut Nacional d’Estadística (o l’Organisme que el 
substitueixi) i s’aplicarà sobre l’esmentada renda el percentatge que representi la diferència existent 
entre els índexs que corresponguin al període de revisió .

QUARTQUARTQUARTQUART.... Confeccionar els documents comptables AD i ADFUT, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària i els imports indicats en el punt primer d 'aquest acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a l'aplicació indicada    en el primer punt.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Designar com a responsable del contracte el Sr Ricard Ros i Puig, Cap de l'àrea de Territori i 
Ciutat de l'Ajuntament de  Granollers.
 
SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu en el termini de 10 dies a comptar 
de la recepció de la notificació de l 'acord d'adjudicació.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Notificar a l'àrea econòmica,

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DEATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DEATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DEATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE    
CONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE L''''ANYANYANYANY    2013201320132013    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    PER APER APER APER A    
LLLL''''ACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADA    """"ESTUDI DEL PERFIL DE LESTUDI DEL PERFIL DE LESTUDI DEL PERFIL DE LESTUDI DEL PERFIL DE L''''ACTIVITAT ECONÒMICA I DE LESACTIVITAT ECONÒMICA I DE LESACTIVITAT ECONÒMICA I DE LESACTIVITAT ECONÒMICA I DE LES    
INFRAESTRUCTURES DE LINFRAESTRUCTURES DE LINFRAESTRUCTURES DE LINFRAESTRUCTURES DE L ''''EIX DE LA CEIX DE LA CEIX DE LA CEIX DE LA C ----17171717""""

1r L'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts 
i la formalització de diverses actuacions derivades d 'aquest Pla.

2n En data 27 de juny de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va resoldre 
parcialment resolució parcial de la convocatòria d'ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013 i del 
seu règim regulador, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" i, entre altres, va 
aprovar la concessió dels ajuts econòmics relacionats al punt segon de l'esmentat acord, els quals 
s'han d'executar en el període comprès entre l'1 de gener  i el 31 de desembre de 2013.

Que entre les actuacions que s'ha concedit l'ajut econòmic hi ha l'actuació següent que serà 
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executada des de l'Àrea de Territori i Ciutat de l'Ajuntament de Granollers:

SUPORTS ECONÒMICSSUPORTS ECONÒMICSSUPORTS ECONÒMICSSUPORTS ECONÒMICS
AJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICSAJUTS ECONÒMICS

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Desenvolupament Econòmic LocalÀrea de Desenvolupament Econòmic LocalÀrea de Desenvolupament Econòmic LocalÀrea de Desenvolupament Econòmic Local

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ Import ajut Codi XGL

Estratègies per 
al 

desenvolupame
nt econòmic 

local

Estudis de 
desenvolupament 

econòmic i territorial

Estudi del perfil de 
l'activitat econòmica i 
de les infraestructures 
de l'eix de la C-17

11.130,00 13/Y/92052

Termini d'execució: des de ldes de ldes de ldes de l ''''1111    de gener fins alde gener fins alde gener fins alde gener fins al     31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2013201320132013
Centre GestorCentre GestorCentre GestorCentre Gestor :::: Oficina Tècnica dOficina Tècnica dOficina Tècnica dOficina Tècnica d ''''Estratègies per al Desenvolupament EconòmicEstratègies per al Desenvolupament EconòmicEstratègies per al Desenvolupament EconòmicEstratègies per al Desenvolupament Econòmic

L'Ajuntament de Granollers va acceptar l'esmentada subvenció mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de data 30 de juliol de 2013,

3r  Que les actuacions objecte de suport econòmic s'han d'executar en el període comprès entre l'1 
de gener i el 31 de desembre de 2013, i cal justificar-les com a termini màxim fins el 31 de març de 
2014, mitjançant la presentació dels models normalitzats de justificació de les despeses, de 
conformitat amb el que estableix l'article 27 del règim regulador de la convocatòria pública del Catàleg 
de serveis 2013.

En data 12 de desembre de 2013, l'Ajuntament de Granollers va demanar a la Diputació de Barcelona 
una pròrroga del termini d'execució i de la seva justificació de despeses de l'actuació subvencionada, 
davant l'impossibilitat de complir els terminis establerts per l'esmentat article per a dur a bo terme 
l'actuació Estudi del perfil de lEstudi del perfil de lEstudi del perfil de lEstudi del perfil de l''''activitat econòmica i de les infraestructures de lactivitat econòmica i de les infraestructures de lactivitat econòmica i de les infraestructures de lactivitat econòmica i de les infraestructures de l''''eix de la Ceix de la Ceix de la Ceix de la C----17171717 (codi 
XGL 13/Y/92052).

Que el diputat delegat per a la Cooperació Local, en data 28 d'abril de 2014, ha dictat un decret (reg. 
12613/2013) pel qual s'aprova una pròrroga del termini màxim d'execució fins al 30 d'abril de 2014 i 
del de justificació fins al    30303030    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014 de l'ajut econòmic per a l'actuació abans esmentada, 
atorgat en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 203 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015".

4t Que de l'actuació Estudi del perfil de lEstudi del perfil de lEstudi del perfil de lEstudi del perfil de l''''activitat econòmica i de les infraestructures de lactivitat econòmica i de les infraestructures de lactivitat econòmica i de les infraestructures de lactivitat econòmica i de les infraestructures de l''''eix de laeix de laeix de laeix de la    
CCCC----17171717, objecte de suport econòmic en el marc del Catàleg de serveis 2013, Codi XGL 13/Y/92052, 
l'Ajuntament de Granollers:
- Ha reconegut les obligacions relacionades en la Justificació de despeses (C404), que han estat 

destinades íntegrament a les actuacions referides, la qual s’ha realitzat d'acord amb el Règim 
regulador del Catàleg de l'any 2013 i amb els termes de l’acte de concessió i ha tingut un cost 
total d'execució de 21212121....420420420420,,,,33333333    euroseuroseuroseuros    ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs)))), dels quals s'ha imputat un total de 21.420,33 
euros.

- Aquestes despeses de l’actuació subvencionada s’han realitzat abans del 30 d'abril de 2014 i 
per tant dins del període d’execució prorrogat establert.

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

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

- L'esmentada relació de despeses (C404) per un cost total imputat de  21.420,33 euros implica 
una justificació total de l’ajut rebut.

Cal justificar davant de la Diputació de Barcelona la relació de despeses d’acord amb els formularis 
normalitzats del Catàleg 2013: C401. Justificació de despeses. Formulari principal, modalitat 
"execució individual" i  C404. Justificació de despeses. Formulari associat.  Així com la documentació 
tècnica Memòria descriptiva de l 'actuació subvencionada.

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins la 
convocatòria 'ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013 en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", per l'actuació de l'àmbit de Desenvolupament Econòmic Local, mitjançant la 
presentació del model normalitzat de Justificació de les despeses (C401 i C404), d'acord amb el detall 
següent:

CodiCodiCodiCodi    
XBMQXBMQXBMQXBMQ

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

Import  totalImport  totalImport  totalImport  total
imputatimputatimputatimputat

13/Y/92052
Estudi del perfil de lEstudi del perfil de lEstudi del perfil de lEstudi del perfil de l''''activitat econòmica i de lesactivitat econòmica i de lesactivitat econòmica i de lesactivitat econòmica i de les    
infraestructures de linfraestructures de linfraestructures de linfraestructures de l ''''eix de la Ceix de la Ceix de la Ceix de la C ----17171717 11.130,00€ 21.420,33€

SegonSegonSegonSegon:::: Trametre a la Diputació de Barcelona aquest acord i la documentació justificativa de la 
subvenció, mitjançant la presentació dels formularis C401. Justificació de despesa (formulari 
principal), C404. Justificació de despesa (formulari associat), i de la documentació tècnica Memòria 
descriptiva de l'actuació -2013 "Estudi del perfil de l'activitat econòmica i de les infraestructures de 
l'eix de la C-17" dins la convocatòria del Catàleg 2013.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DELDELDELDEL    
PLAPLAPLAPLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

1r L'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts 
i la formalització de diverses actuacions derivades d 'aquest Pla.

2n En data 5 de febrer de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2014, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 

3r Que Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i 
Economia de l'Ajuntament de Granollers.  Segons l'article 3 dels seus Estatuts, la seva finalitat és la 
de promoure el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com 
vetllar per la seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les 
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empreses del municipi i de la seva àrea d'influència en matèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmica,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    
turística i firaturística i firaturística i firaturística i fira l.

Que l'Ajuntament, com a ens aglutinador de les administracions locals, va sol·licitar en nom de 
Granollers Mercat les subvencions per a l'exercici de determinats projectes, tot i que l'execució la 
realitzarà l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant de la Diputació de Barcelona .

4t L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acords de la Junta de Govern Local en sessió celebrades 
els dies 18 de març de 2014, modificat per acord de data 1 d'abril, i el dia 8 d'abril de 2014, es va 
acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament de recursos en el marc del Catàleg de 
concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", i va trametre les sol·licituds 
per a la concertació dels recursos econòmics, tècnics i materials a través del Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa , abans del 20 de març de 2014.

5è En data 11 de juny de 2014, amb registre d'entrada número 12751, la Diputació de Barcelona 
comunica aquesta corporació que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 de 
maig de 2014, va adoptar l'acord relatiu a la resolució de la convocatòria per a la concessió d'ajuts 
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".  

En aquest acord es detallen els ajuts econòmics atorgats als ens locals de la província de Barcelona 
segons el termini d'execució de les actuacions (anual: de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2014, 
i pluriennal: de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015); les sol·licituds desestimades per 
menor valoració i manca de recursos i les sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits o 
desistiment de l'ens sol·licitant.  

També aprova el model tipus de conveni per al recurs "Projectes de cooperació al desenvolupament", 
gestionat per l'oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, 
el text del qual es transcriu literalment a l'acord desè aprovat en l'esmentat acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona.

El 4 de juny de 2014 es publica en el  Butlletí Oficial de la Província el detall dels ajuts atorgats, així 
com les sol·licituds desestimades i el resultat de la valoració o motiu de la desestimació.

6è Que a l'Ajuntament de Granollers li ha atorgat els ajuts econòmics per a les actuacions que es 
detallen seguidament i que serà executada per la pròpia corporació:

AAAA)))) Relació dels ajuts econòmics que sRelació dels ajuts econòmics que sRelació dels ajuts econòmics que sRelació dels ajuts econòmics que s''''han dhan dhan dhan d''''executar en el període comprès entre lexecutar en el període comprès entre lexecutar en el període comprès entre lexecutar en el període comprès entre l''''1111    de generde generde generde gener    
fins alfins alfins alfins al     31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014    desglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestores

1111.... Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Estratègies per al 
desenvolupament 

econòmic local

Gestió i 
planificació 
estratègica 
territorial

Oficina Tècnica del II Pla 
Estratègic de Granollers 

2014
45.000,00 25.000,00 20202020....000000000000,,,,00000000 14/Y/104044

Cooperació 
internacional
 i projecció 

exterior

Educació 
per al 

Desenvolupament

Per cada mina 
una flor

10.000,00 5.000,00 5555....000000000000,,,,00000000 14/Y/105773

Cooperació 
internacional
 i projecció 

exterior

Ajuts econòmics

Conferència de 
ciutats per la Pau

a la Mediterrània. Reunió de 
seguiment

5.000,00 3.500,00 3333....500500500500,,,,00000000 14/Y/107477

Acció 
comunitària, 
participació, 

igualtat i joventut

Finançament de 
l'àmbit d'igualtat i 

ciutadania

"4 projectes de 
l'àmbit de l'acció 

Comunitària, participació, 
igualtat i joventut 2014"   (*)

362.050,00 136.250,00 34343434....883883883883,,,,24242424 14/Y/105773

(*) Aquesta actuació inclou, tal i com indica el seu propi nom, quatre projectes de l'àmbit de l'acció comunitària, 
participació, igualtat i joventut, proposats per l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania però que es 
desenvoluparan per diferents Serveis de l 'Ajuntament, els quals van haver de ser presentats de manera unificada 
sota el nom d'un únic projecte per exigència de la normativa que regula aquesta convocatòria de subvencions, 
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conseqüentment la subvenció atorgada, 34.883,24 € s'ha de distribuir entre tots quatre. Els quatre projectes 
inclosos són:

Programa:             Acció comunitària, participac ió, igualtat i joventut
Recurs:                  Finançament de l'àmbit d'i gualtat i ciutadania

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
COST TOTAL 

PREVIST
IMPORT 

SOL·LICITAT
SERVEI  O ENS 
PROPOSANT

1 Oficina de recursos per l'emancipació juvenil, cultural i 
del temps lliure

83.800,00 38.000,00 JOVENTUT

2 Desenvolupament i implementació de les Polítiques 
d'Igualtat de Gènere

67.750,00 18.250,00 PLA D'IGUALTAT

3 Programa d'Acció en Participació Ciutadana 2014 140.500,00 60.000,00

4 Pla d'Actuació Municipal pel Civisme i la Convivència 
2014

70.000,00 20.000,00

PARTICIPACIÓ
I RELACIONS 
CIUTADANES

2222.... Àrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i Ciutat

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Implantació de 
mesures de 

gestió sostenible 
ambiental i 
econòmica

Millora de l'eficiència 
energètica del recinte Roca 

Umbert de Granollers a 
partir de la telegestió dels 

consums elèctrics

15.625,07 6.250,00 6.250.00 14/Y/103999

Sensibilització, 
participació i 

divulgació 
ambiental

Activitats de 
sensibilització i 

educació 
ambiental

Maquetació, producció de 
vinils i producció de 

material complementari de 
l'exposició itinerant "L'aigua 

per Viure"

7.113,65 5.000,00 1.689,00 14/Y/106063

Avaluació i gestió 
ambiental

Adquisició de 
sonòmetres, 

estudis de soroll i 
adequació 

acústica de locals

Modelització de les dades 
per a l'actualització dels 

mapes de soroll i capacitat 
acústica del municipi de 

Granollers

7.774,00 6.939,60 5.143,00 14/Y/106011

Activació 
temporal d'espais 

sense ús

Adequació i 
activació d'espais 
buits per a usos 

temporals

Adequació d'un solar públic 
per la implantació d'horts 

col·lectius al Lledoner
12.935,00 6.000,00 6.000,00 14/Y/105727

3333.... Àrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la Persona

Servei dServei dServei dServei d ''''EducacióEducacióEducacióEducació

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST TOTAL 
PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITA

T 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Centres i serveis 
educatius 
municipals

Funcionament 
d'escoles i 

serveis 
municipals de 
música i arts

Funcionament de l'Escola 
de Música Municipal “Josep 

Maria Ruera”
464.743,00 50.000,00 16.894.00 14/Y/107677

ed Centres i 
serveis educatius 

municipals

 Funcionament 
d'escoles bressol 

municipals

 Funcionament de les 
escoles bressol municipals 

de Granollers
1.149.984,93  50.000,00 17.844,00 14/Y/107676

Servei dServei dServei dServei d ''''EsportsEsportsEsportsEsports

 IMPORT 
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PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST TOTAL 
PREVIST 

SOL·LICITA
T 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Escoles esportives 
municipal (El club a 

l'escola)  
25.000,00 12.000,00

Activitat física per la gent 
gran

18.000,00 9.000,00

Esport Local: 
Activitats 

Esportives

Dinamització 
programes 

esportius locals
Activitat física 

i Salut
8.000,00 3.000,00

2.849,00 14/Y/104370

Diada de la
Bicicleta

5.000,00 2.500,00

Cursa nocturna 
de les torxes

12.000,00 6.000,00
Esport Local: 

Activitats 
Esportives

Esdeveniments 
esportius de 

caràcter puntual i 
participació 

oberta Mitja marató (organització 
municipal)

35.000,00 5.000,00

4.632,00 14/Y/104369

Esport Local: 
Activitats 

Esportives

Esport adaptat i 
cicles de 

passejades  per a 
la gent gran

A cent cap els cent 5.000,00 2.500,00 1.000,00 14/Y/104368

Esport Local: 
Activitats 
Esportives

Esport per 
prevenir el ris 

d'exclusió

Beques per a la promoció 
esportiva 15.000,00 10.000,00 10.000.00 14/Y/104367

Servei de CulturaServei de CulturaServei de CulturaServei de Cultura

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST TOTAL 
PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITA

T 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Museus I 
Patrimoni Cultural 

Moble

Activitats de la 
xarxa de museus 

locals

Programació del Museu de 
Granollers any 2014, 

exposicions i activitats
100.000,00 30.000,00 12.600,00 14/Y/107619

Desenvolupament 
Cultural Local

Suport a projectes 
culturals per a 
municipis i ens 

supramunicipals 
de més de 20.000 

habitants

Teixim cultura a la ciutat: 
confiança, 

corresponsabilitat i 
projectes compartits any 

2014

271.250,00 50.000,00 25.000,00 14/Y/1072222

Difusió artística 
als municipis

Festivals artístics Obert x vacances 20.150,00 4.030,00 2.200,00 14/Y/107124

Servei Benestar SocialServei Benestar SocialServei Benestar SocialServei Benestar Social

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Salut Pública Promoció 
de la Salut

Programa de promoció de 
la salut

130.000,00 60.000,00 23.933,14 14/Y/106284

Salut Pública Seguretat 
alimentària

Programa de seguretat 
alimentària

93.438,00 46.000,00 46.000,00 14/Y/106282

Salut Pública Sanitat ambiental

Activitats de sanitat 
ambiental (control de 
plagues, control de 

legionel·la, control d'aus 
urbanes)

57.602,00 28.000,00 14.782,50 14/Y/106283

Animals de 
companyia

Animals de 
companyia 

(gossos i gats)

Programa de protecció dels 
animals 34.000,00 17.000,00 11.245,0014/Y/106285

Consum
Serveis 

municipals
de consum

Oficina municipal d'atenció 
en consum 45.000,00 22.500,00 12706,00 14/Y/106966

BBBB)))) Relació dels ajuts econòmics dRelació dels ajuts econòmics dRelació dels ajuts econòmics dRelació dels ajuts econòmics d''''execució pluriennalexecució pluriennalexecució pluriennalexecució pluriennal,,,,    amb període damb període damb període damb període d''''execució de lexecució de lexecució de lexecució de l''''1111    de gener dede gener dede gener dede gener de    
2014201420142014    alalalal    31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2015201520152015    desglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestores ::::
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Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers
PROGRAMA DE CONCERTACIÓ Cooperació internacional i projecció exterior

NOM DEL RECURS Projectes de cooperació al desenvolupament
Projecte de col·laboració i assistència 
per a la millora de les competències 

en governança i la planificació 
estratègica de la comunitat de Sidi 

Rahal (Marroc)

21.430,00 15.000,00 13.500,00 1.500,00 15151515....000000000000,,,,00000000 14/Y/107522

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
COST 
TOTAL 

PREVIST

 IMPORT 
SOL·LICITAT

CONCEDIT 
2014

CONCEDIT 
2015

 IMPORT 
TOTAL 

ATORGAT
 CODI XGL

* Termini màxim de justificació parcial de les despeses corresponents a les actuacions desenvolupades 
durant el 2014: 31313131    de març dede març dede març dede març de     2015201520152015

* Termini màxim de justificació final: 31313131    de març dede març dede març dede març de     2016201620162016

Que aquesta actuació subvencionada, inclosa en el recurs "Projectes de cooperació al 
desenvolupament, gestionat per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de 
Relacions Internacionals, serà regulada mitjançant el model de conveni aprovat per l'adopció de 
l'acord desè de la resolució de la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics en el marc del 
Catàleg 2014, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29 de maig de 
2014.

7è Que a l'Ajuntament de Granollers li ha atorgat els ajuts econòmics per a les actuacions que es 
detallen seguidament i que serà executada i justificada per Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat, com a entitat pública 
empresarial local adscrita a l 'Àrea de Govern i Economia de l'Ajuntament de Granollers:

GRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCAT

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Polítiques del 
teixit Productiu. 

Accions de suport 
als Polígons 

d'activitat 
Econòmica.

Dinamització dels Polígons 
d'activitat econòmica de 

Granollers
57.335,72 34.401,43 28.001,14 14/Y/104170

Estratègies per el 
desenvolupament 
econòmic local

Iniciatives 
territorials 

innovadores per 
al 

desenvolupament 
econòmic

Dinamització de la Xarxa 
público-privada de l'eix 
productiu de la C-17

43.442,14 26.065,28 20.852,00 14/Y/104045

Polítiques de 
teixit productiu

Centres locals de 
serveis a les 

empreses (CLSE)

Centres locals 
de serveis a les empreses 

(CLSE)
 "Can Muntanyola"

180.000,00 108.000,00 86.400,00 14/Y/104171

Polítiques de 
teixit productiu

Projectes 
singulars 

Pimes exemplars 60.000,00 36.000,00 28.800,00 14/Y/104169

Desenvolupament 
del Teixit 
comercial urbà

Actuacions per a 
la dinamització 
comercial d'un 

centre comercial 
urbà

 Actuacions per 
a la dinamització comercial 

de Granollers
34.628,75 10.000,00 6.000,00 14/Y/105332

Desenvolupament 
del Teixit 
comercial urbà

Gestió de la 
dinamització en 

un centre 
comercial urbà

 Gestió de la dinamització 
Gran Centre Granollers

30.000,00 4.500,00 4.500,00 14/Y105330

Desenvolupament 
del Teixit 
comercial urbà

Gestió de la 
dinamització en 

un centre 
comercial urbà

Gestió de la dinamització 
Comerç 
de Dalt

9.000,00 3.000,00 3.000,00 14/Y/105331

Desenvolupament 
de mercats i fires

Accions de 
foment de fires 

locals

Jugarxjugar-concurs 
internacional de jocs 

de Granollers
48.000,00 10.000,00 3.000,00 14/Y/105572

Desenvolupament 
de mercats i fires

Accions de 
foment de fires 

locals

Mostra Gastronòmica - Fira 
de l'Ascensió 35.000,00 10.000,00 3.000,00 14/Y/105573
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8è Que els diferents informes tècnics emesos per les àrees i serveis gestors de l'ajuntament 
proposen acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg 
2014 per a les actuacions subvencionades desglossades en la relació de l'apartat 6è, i especifiquen 
les aplicacions d'ingressos del Pressuposts de la corporació per a l'exercici 2014 a les que 
s'imputaran els ajuts econòmics.

9è Que el 17 de juny de 2014, el director de Granollers Mercat ha emès informe on proposa 
acceptar per part de l'Ajuntament de Granollers, en nom de Granollers Mercat els ajuts econòmics 
atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg 2014 per a les actuacions 
subvencionades relacionades en el punt 7è, que s'imputaran a l'aplicació d'ingressos del Pressupost 
2014 de Granollers Mercat.

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

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament.  Publicat al BOPB de 
data 5 de febrer de 2014.

Que a l'article 23.4. de l'esmentat règim regulador del Catàleg de serveis 2014, relatiu a les 
especialitats de resolució i acceptació d’ajuts econòmics, exposa que "L’ajut s’entendrà acceptat pels 
ens destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció de la notificació, no 
han manifestat expressament la seva renuncia, sense perjudici que, en el cas de convenis específics, 
sigui necessari procedir a la seva signatura."

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer: Acceptar l'ajut econòmicajut econòmicajut econòmicajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria 
del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" per a les actuacions 
atorgades a l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la relació de les actuacions subvencionades 
desglossada a l'apartat sisè de la part expositiva, que s'imputaran a les aplicacions d'ingressos del 
Pressupost de l'exercici 2014 corresponents que consten en els informes emesos que s'annexa a 
l'expedient, de conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar l'ajut econòmicajut econòmicajut econòmicajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria del 
Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" per a les actuacions atorgades 
a l'Ajuntament de Granollers i que serà executada i justificada per Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat, entitat pública 
empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i Economia de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb 
la relació de les actuacions subvencionades desglossada a l'apartat setè de la part expositiva, que 
s'imputaran a les aplicacions d'ingressos del Pressupost de l'exercici 2014 de Granollers Mercat, 
d'acord amb el e conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

TercerTercerTercerTercer :::: Aprovar l'esborrany del Conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Granollers per a l'execució de l'actuació subvencionada "Projecte de col·laboració i assistència per a 
la millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi 
Rahal (Marroc)" (codi XGL 14/Y/107522),  inclosa en el recurs "Projectes de cooperació al 
desenvolupament" en el marc del Catàleg 2014, que es transcriu literalment:

"CONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFIC
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Dades identificativesDades identificativesDades identificativesDades identificatives
Codi XGL 14/Y/107522
Ens destinatari  Ajuntament de Granollers
NIF P-0809500-B
Actuació Projecte de col·laboració i assistència per a la millora de les 

competències en governança i la planificació estratègica de la 
comunitat de Sidi Rahal (Marroc)

Tipus de recurs Recurs econòmic
Classe de recurs Ajut econòmic

Aportació any 2014 Aportació any 2015 Aportació total
Aportació de la Diputació 13.500 euros 1.500 euros 15.000 euros
Aportació de l'ens destinatari 6.430 euros
Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
Centre gestor Oficina de Cooperació al Desenvolupament

ENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, Exc. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2014, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència 
d’aquesta corporació de 11/12/2013 (núm. 11876/13), publicat al BOPB de 23/12/2013; assistit pel 
secretari delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 
20/1/2014.

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, representat pel seu Alcalde, Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, 
assistit per la secretària de l’ens, Sra. Aurora Corral García, degudament autoritzats.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 30 de gener de 2014, va aprovar, en el marc del 
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el Catàleg de serveis 2014, el 
seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos .

II. L’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació d’un 
ajut econòmic per a l’actuació “Projecte de col·laboració i assistència per a la millora de les 
competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi Rahal  (Marroc)”.

III. La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data 29 de maig de 2014, en el marc de la resolució 
de la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis  2014, va concedir un ajut econòmic a 
l’Ajuntament de Granollers, d’import 15.000 euros, i va aprovar el text del conveni tipus mitjançant 
el qual aquest ajut s’ha de formalitzar.

IV. El municipi de Sidi Rahal disposa de diversos equipaments socials i culturals que no depenen 
directament de la municipalitat, sinó de diferents ministeris, per la qual cosa no els gestionen 
directament ni en decideixen les polítiques. Actualment el Marroc viu un procés de 
descentralització municipal i les comunitats locals han de ser capaces de gestionar tots els 
aspectes del seu municipi. Per assolir aquest objectiu cal millorar les competències estratègiques 
dels electes i dotar de competències tècniques els funcionaris municipals perquè puguin 
respondre millor a les necessitats de la població, d'acord amb la nova orientació dels municipis 
marroquins.

V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTESPACTESPACTESPACTES
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1111.... Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni

1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a 
l’actuació següent:

Actuació a realitzar
Projecte de col·laboració i assistència per a la millora de les 
competències en governança i la planificació estratègica de la 
comunitat de Sidi Rahal (Marroc).

Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals

1.2. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens destinatari i de 
la Diputació de Barcelona:

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són objecte 
d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta 
Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals .

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació d’assistència i cooperació envers 
els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer -la efectiva.

2222.... Obligacions de les partsObligacions de les partsObligacions de les partsObligacions de les parts

Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents:

**** Per part de la DiputacióPer part de la DiputacióPer part de la DiputacióPer part de la Diputació

La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, donarà suport a les 
polítiques locals de cooperació al desenvolupament, finançant el projecte esmentat en el Pacte 1, 
d’acord amb la següent programació:

Classe de
recurs  Aportació de la Diputació

Aportació
de l’ens

destinatari

Aplicació
pressupostària

Aportació 
any 2014

Aportació 
any 2015 Aportació totalAjut 

econòmic
 13.500 euros 1.500 euros 15.000 euros

6.340 eurosG/10400/146A0/462
50

La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, també prestarà suport 
tècnic consistent en l’assessorament i la coordinació per a l’elaboració
i l’execució de les actuacions previstes en aquest conveni .

**** Per part de l’ens destinatariPer part de l’ens destinatariPer part de l’ens destinatariPer part de l’ens destinatari

L’aportació de la quantitat de 6.430 euros per al cofinançament de l’actuació objecte del conveni i la 
gestió i de les actuacions que s’hi preveuen.

3333.... Vigència del conveniVigència del conveniVigència del conveniVigència del conveni

La vigència del conveni s’estendrà des de la seva signatura per les parts fins que l’ens destinatari 
presenti la documentació justificació final de despeses de l’actuació, la Diputació de Barcelona realitzi 
el pagament i, finalment, l’ens acrediti que ha realitzat la transferència a la contrapart, d’acord amb la 
forma i els terminis establerts en el present conveni .

4444.... Execució i justificacióExecució i justificacióExecució i justificacióExecució i justificació

4.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el 
període comprés de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2015.

4.2. S’estableixen dos terminis de justificació de les despeses de les actuacions pluriennals :
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- Termini de justificació parcial: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents a les 
actuacions desenvolupades durant el primer any no més tard del 31 de març de 2015, mitjançant la 
presentació del model normalitzat de justificació de despeses .
- Termini de justificació final: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents a les actuacions 
desenvolupades durant el segon any no més tard del 31 de març de 2016, mitjançant la presentació 
del model normalitzat de justificació de despeses.

4.3. L’ens destinatari haurà de realitzar, com a mínim, una justificació parcial corresponent al 50 per 
cent de l’import consignat per aquell any. La manca o insuficiència d’aquesta justificació parcial podrà 
comportar la revocació de l’ajut o la reducció del seu import, procedint, si s’escau, a efectuar el 
corresponent reintegrament dels imports abonats.

4.4. Els imports no justificats corresponents a l’aportació del primer any d’execució, sempre que es 
compleixi amb l’establert en el paràgraf anterior, podran ser justificats per l’ens destinatari dins del 
termini de justificació final .

4.5. Per justificar les despeses, caldrà que l’ens destinatari presenti el model normalitzat de 
justificació de despeses C411, disponible a la Seu Electrònica corporativa, en el sí del Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions  , en l’espai de la Xarxa de Governs Locals.

4.6. La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de depeses dels 
ens destinataris. Del capítol 1 no seran elegibles les despeses de personal tècnic de l’ens sol·licitant 
dedicat al projecte, a excepció dels projectes de municipis de menys de 20.000 habitants els quals 
podran imputar fins a un màxim del 20% de l’aportació de la Diputació. Del capítol 2 no seran elegibles 
les despeses de personal extern contractat per a la identificació i conceptualització del projecte, a 
excepció dels projectes de municipis de menys de 20.000 habitants els quals podran imputar fins a un 
màxim del 10% de l’aportació de la Diputació. Del capítol 4 com a mínim el 60% de l’aportació de la 
Diputació s’haurà de transferir al municipi del Sud contrapart del projecte .

4.7. La contrapart del projecte, municipi del sud, haurà de justificar a l’ens destinatari despeses de 
personal i despeses corrents en béns i serveis realitzades dins del període d’execució, per un import 
mínim al transferit, i de les quals n’informarà l’ens destinatari en la documentació de justificació de 
despeses que presenti a la Diputació.

4.8. De l’objecte d’aquest ajut, s’exclouen els projectes d’emergència, ajut alimentari i reconstrucció. 
No s’admetran les despeses vinculades a la compra de terrenys i construccions, infraestructures, 
compra de béns inventariables, ajut humanitari o d’emergència.

4.9. El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les desviacions que 
s’hagin produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui 
experimenti una desviació a la baixa superior al 75 per cent respecte del cost que es va informar en la 
sol·licitud, el centre gestor podrà proposar, previ informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut 
o la reducció a la baixa.

4.10. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades 
durant el període d'execució establert.

4.11. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a 
l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 
dies des de l’entrada de la justificació a la Diputació de Barcelona, enviarà un escrit a l’ens destinatari 
per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una justificació complementària .

4.12. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre gestor, en el 
termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació a la Diputació de Barcelona, informarà a 
l’ens destinatari dels defectes observats, demanant-li, si escau, l’emissió d’una justificació rectificativa .

4.13. En cas que, d’acord amb les condicions específiques de cada recurs, l’ajut s’hagi concedit en 
referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut que es pagarà es calcularà aplicant 
la mateixa proporció sobre el cost , que en cap cas serà superior a l’aprovada.
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4.14. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de 
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció 
operada.

4.15. Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes imputades.

4.16. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectiu el seus pagaments .

5555.... PagamentPagamentPagamentPagament

5.1. La Diputació farà un pagament inicial i per avançat “a justificar”, a partir de la signatura del 
conveni per les parts, equivalent a l’import total concedit per al primer any.

5.2. El pagament de l’import restant de l’ajut es realitzarà contra presentació de la justificació final de  
tota l’actuació. Aquest pagament restarà condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici  2015.

5.3. L'avançament del pagament es justifica perquè les activitats dels projectes de cooperació al 
desenvolupament es porten a terme en municipis del Sud i necessiten de finançament extern per a 
poder-les iniciar. Els ens destinataris tenen recursos econòmics limitats destinats a la cooperació i 
poca liquidesa per poder iniciar les activitats previstes en el conveni .

5.4. En el termini màxim de tres mesos a comptar des del pagament de l’import total de l’ajut per 
part de la Diputació de Barcelona a l’ens destinatari, aquest haurà de lliurar a la Diputació el 
corresponent comprovant (fotocòpia de la transferència bancària o document equivalent i rebut de la 
contrapart) que acrediti que ha efectuat la/les transferència/es corresponents a la contrapart del Sud 
que ha executat el projecte. La manca d’acreditació pot ser causa de revocació.

6666.... Documentació tècnicaDocumentació tècnicaDocumentació tècnicaDocumentació tècnica

Juntament amb la justificació final, l’ens destinatari haurà d’aportar a la Direcció de Relacions 
Internacionals memòria normalitzada de realització de l’actuació, disponible a 
http://www.diba.cat/web/ri.

7777.... Identificació i senyalitzacióIdentificació i senyalitzacióIdentificació i senyalitzacióIdentificació i senyalització

Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca 
corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la 
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació .

8888.... ModificacionsModificacionsModificacionsModificacions

8.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació previstos, l’ens 
destinatari haurà de comunicar-ho al centre gestor.

8.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en l’actuació 
objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que quedi recollida en el clausulat .

8.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i 
degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens destinatari presentada a la 
Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període d’execució, i, en tot cas, 
s’aplicarà el que preveu en el Règim regulador del Catàleg de serveis  2014.

8.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de 
les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.

9999.... IncomplimentIncomplimentIncomplimentIncompliment
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9.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució.

9.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.

9.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

10101010....    Formes d’extincióFormes d’extincióFormes d’extincióFormes d’extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència .
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que 

siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i 
de cooperació.

11111111.... Marc normatiuMarc normatiuMarc normatiuMarc normatiu

11.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” i les disposicions que el desenvolupen, així com el Catàleg de serveis de 
l’any 2014 i el seu règim regulador, constitueixen la llei del present conveni .

11.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada per 
instrument de 20 de gener de 1988.

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals de Catalunya (ROAS).
- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic.
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, amb caràcter 

supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12121212.... Jurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.

13131313.... Relacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiques

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud 
corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos ens els 
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això 
sigui preceptiu.

14141414.... Responsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercers

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades 
del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions.
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15151515.... Protecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dades

15.1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre 
protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), específicament, en allò 
relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la 
condició de “responsables dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les 
actuacions.

15.2. L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, per 
subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que siguin necessaris i que 
tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat, així 
com també, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte
del recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat 
amb el subcontractista respectant les obligacions fixades a l’art . 12 de la LOPD.

15.3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el subcontractista 
per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subcontractista i els tractaments 
subcontractats.

15.4. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) i la 
Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició d’encarregat del tractament i que 
disposa de l’ autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’art. 12 de 
la LOPD per al subencàrrec a la Diputació.

15.5. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:

· Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la 
realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a la realització 
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts .

· La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que 
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el compliment del 
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del 
tractament de les dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD.

· Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o 
destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs 
realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre l’empresa o empreses subcontractades. 

· No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no proporcionin un nivell 
de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar prèviament de la corresponent autorització 
del director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

15.6. Respecte dels recursos econòmics atorgats, els ens destinataris facilitaran les dades 
necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en aquest règim de concertació 
i en els formularis corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al 
seguiment i control de l’execució de l’ajut.

15.7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents originals 
que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o ampliar la 
informació a efectes de la justificació de la despesa.

15.8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les 
dades i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut .

15.9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer “Gestió 
econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla 
Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la 
Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).
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I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen el present conveni, per duplicat, en el 
lloc i data que s'assenyalen."

QuartQuartQuartQuart:::: Restar assabentada de la desestimació per menor valoració i manca de recursos o per 
incompliment dels requisits o desistiment de l'ens sol·licitant de les següents sol·licituds, presentades 
en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015, exposats en els acords tercer y quart de l'acord pres per la Junta de 
Govern de la Diputació de 29 de maig de 2014: 

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM 
DEL RECURS

NOM ACTUACIÓ
DEMANADA

 COST TOTAL 
PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 SERVEI O ENS 
PROPOSANT

Polítiques de teixit 
productiu

Projectes singulars de 
dinamització del teixit 

productiu
Projecte estratègic negocis smart 45.000,00 27.000,00

Servei de  
PROCESSOS 

ESTRATÈGICS I 
SOCIETAT DEL 
CONEIXEMENT

Desenvolupament 
de mercats i fires 

locals

Accions de foment de 
fires locals

Realització del projecte per a 
l'activitat recreativa de Fira 
d'atraccions per l'Ascensió

5.674,68 2.837,34

Desenvolupament 
de mercats i fires 

locals

Accions de foment de 
mercats de venda no 

sedentària

Programari adquirit pel control 
dels mercats setmanals 1.032,74 516,37

MANTENIMENT 
DE CIUTAT I 
SEGURETAT

Politiques del 
mercat de treball

Ocupació al sistemes 
productius locals

Certifica't i ocupa't 42.500,00 25.500,00 EDUCACIÓ

Polítiques de 
mercat de treball

Finançament 
d'accions per al 

foment de l'ocupació

Sensibilització i informació a 
empreses sobre contractació i 
bonificacions 

30.000,00 18.000,00
GRANOLLERS 

MERCAT

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, al Servei de Comptabilitat, a les 
Àrees de l'Ajuntament de Granollers i a Granollers Mercat. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE MENJADOR I MANTENIMENT DE LDEL SERVEI DE MENJADOR I MANTENIMENT DE LDEL SERVEI DE MENJADOR I MANTENIMENT DE LDEL SERVEI DE MENJADOR I MANTENIMENT DE L''''EQUIP DE CUINA DE LES ESCOLESEQUIP DE CUINA DE LES ESCOLESEQUIP DE CUINA DE LES ESCOLESEQUIP DE CUINA DE LES ESCOLES    
BRESSOL MUNICIPALS TORTUGA I CONGOST DE GRANOLLERSBRESSOL MUNICIPALS TORTUGA I CONGOST DE GRANOLLERSBRESSOL MUNICIPALS TORTUGA I CONGOST DE GRANOLLERSBRESSOL MUNICIPALS TORTUGA I CONGOST DE GRANOLLERS,,,,    EN EL SENTIT DEN EL SENTIT DEN EL SENTIT DEN EL SENTIT D''''AMPLIARAMPLIARAMPLIARAMPLIAR    
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER INCREMENT DE MENÚS DE LLA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER INCREMENT DE MENÚS DE LLA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER INCREMENT DE MENÚS DE LLA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER INCREMENT DE MENÚS DE L ''''ESCOLA BRESSOL CONGOSTESCOLA BRESSOL CONGOSTESCOLA BRESSOL CONGOSTESCOLA BRESSOL CONGOST

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 16 
de juliol de 2013, es va adjudicar a l'empresa TRES MES EDUCA ACTIVA S.L amb CIF B-65228447 
el contracte de serveis per a la prestació de servei de menjador i manteniment de l'equip de cuina de 
les escoles bressol municipals Congost i Tortuga de Granollers,per el curs 2013-2014,per un import 
màxim de 47.125,10 euros més 4.712,51 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 
51.837,61 euros, d'acord amb els preus unitaris proposats (preu dinar 5,55 €+ IVA i preu berenar 0,55 
€+ IVA) amb la distribució d'imports  a continuació indicada:

           
- EEBB TORTUGA : Amb càrrec a la partida pressupostària  H416.32112.22703, la quantitat total 
màxima de 29.279,25 euros més 2.927,93 euros,en concepte d' IVA,fent un total de 32.207,18 euros, 
amb la següent distribució:
- Anualitat 2013 (setembre a desembre): la quantitat total màxima de 10.646,70 euros més 1.064,67 
euros,en concepte d' IVA, fent un total de 11.711,37€.
- Anualitat 2014 (gener a juliol): la quantitat total màxima de 18.632,55 euros més 1.863,26 euros,en 
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concepte d' IVA, fent un total de 20.495,81€.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- D'acord amb l'informe emès per la cap del servei d'educació, es necessari ampliar el 
contracte de serveis per la prestació del servei de menjador i manteniment de l'equip de cuina de 
l'escola bressol Congost de Granollers, atès que:

- La previsió inicial de menús per l'escola bressol Congost, recollida en el Plec de Clàusules 
Administratives, era de 272 menús mensuals. El promig de l'any 2013 can ser 319 menus mensuals i 
al 2014, de 433 menús mensuals (gener-maig 2014).

-  A l'AD  núm. 9082 de la partida  H416.32114.22703, Servei de menjador Escola bressol Congost, 
resten 1.399,68€ i ja no s'ha pogut pagar la factura del mes de maig per un import de 3.296,32€.. 
Falten 1.896,64€ 

- La factura de l'any anterior que va ser de 2.910€ entre els mesos de juny i juliol  

- A la partida  H416.32114.22703, Servei de menjador Escola bressol Congost, hi ha disponibilitat 
pressupostària per ampliar en 4.712, 51 € més el 10% d'IVA, el que fa un total de 5.183,76 euros,  l'AD  
núm. 9082 .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    A la clàusula dotzena del contracte formalitzat en data 24 de juliol de 2013,  es podrà 
modificar d'acord amb els termes i forma establerts en els articles  105 i 107 del TRLCSP.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    A la clàusula setena del plec de prescripcions tècniques,àpats a subministrar,    a l’escola 
bressol Congost el nombre estimat anual es de 2992 dinars i 2255 berenars, amb un promig mensual 
de 272 dinars i 205 berenars.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- L'empresa TRES MES EDUCA ACTIVA S.L, el dia 18 de juny de 2014, va presentar 
instància telemàtica amb número de registre 2014000884, mostrant la seva acceptació amb la 
modificació, per increment de menús a l'escola bressol Congost.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Com a conseqüència de la necessitat d'augmentar la prestació del nombre de menús a servir a 
l'escola bressol Congost, d'acord amb l'informe tècnic emès per la cap del servei d'Educació de  data 
11 de juny de 2014, es proposa modificar el contracte formalitzat en data 23 de juliol de 2013, en el 
sentit d'augmentar  un 10 % l'import primitiu del contracte , suposant un import d'augment de 4.712,51 
euros més 471,25 euros en concepte d'IVA , fent un total de 5.183,76 euros, en la forma que s'indica a 
continuació:

- Clàusula setena del Plec de Condicions Tècniques , passa a tenir el següent redactat:

ÀPATS A SUBMINISTRARÀPATS A SUBMINISTRARÀPATS A SUBMINISTRARÀPATS A SUBMINISTRAR
Els menus poden sofrir variacions al llarg del curs depenen de la mensualitat .
Escola Bressol CongostEscola Bressol CongostEscola Bressol CongostEscola Bressol Congost
A l’escola bressol Congost el nombre estimat per l 'any 2014 de 3.031 dinars i 1.435 berenars, amb un
promig mensual de 433 dinars  i 205  berenars.

- Clàusula tercera del contracte formalitzat en data 23 de juliol de 2014, passa a tenir el següent 
redactat:

----    Preu contractePreu contractePreu contractePreu contracte

El preu del contracte es fixa en l'import màxim  de 51.837,60 euros més 5.183,76 euros en concepte 
d'IVA (10%), el que fa un total de 57.021,36 euros, d'acord amb els preus unitaris proposats:

• Preu dinar : 5,55 € + IVA
• Preu berenar: 0,55 € + IVA.
•
  amb la  següent distribució:

- EEBB TORTUGAEEBB TORTUGAEEBB TORTUGAEEBB TORTUGA : Amb càrrec a la partida pressupostària  H416.32112.22703, la quantitat total 
màxima de 26.551,98 euros més 2.655,20 euros,en concepte d' IVA,fent un total de 29.207,18 euros, 
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amb la següent distribució:
- Anualitat 2013 (setembre a desembre): la quantitat total màxima de 7.919,43 euros més 791,94 
euros,en concepte d' IVA, fent un total de 8.711,37€.
- Anualitat 2014 (gener a juliol): la quantitat total màxima de 18.632,55 euros més 1.863,26 euros,en 
concepte d' IVA, fent un total de 20.495,81€.

-    EEBB CONGOSTEEBB CONGOSTEEBB CONGOSTEEBB CONGOST    :Amb càrrec a la partida pressupostària  H416.32114.22703, la quantitat total 
màxima de 25.285,64 euros més 2.528,56 euros, en concepte d'IVA, fent un total de 27.814,20 euros, 
amb la següent distribució:
- Anualitat 2013 (setembre a desembre): la quantitat total màxima de 9.216,67 euros més 921,67 
euros,en concepte d' IVA, fent un total de   10.138,34 €.
- Anualitat 2014 (gener a juliol): la quantitat total màxima de 16.068,96 euros més 1.606,90 euros,en 
concepte d' IVA, fent un total de 17.675,86 €.

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

Article 105 i 107 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 dotzena del contracte formalitzat en data 24 de juliol de 2013 amb l'empresa TRES MES �

EDUCA ACTIVA S.L pel que fa al límit de modificació del contracte.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Modificar el contracte de serveis de menjador i manteniment de l'equip de cuina de les 
escoles bressol municipals Congost i Tortuga de Granollers,per el curs 2013-2014,  formalitzat amb 
l'empresa   TRES MES EDUCA ACTIVA S.L amb CIF B-65228447, en el sentit d'augmentar la 
prestació del nombre de menús a servir a l'escola bressol Congost, per un import de 4.712,51 euros 
més 471,25 euros en concepte d'IVA, fent un total de 5.183,76 euros , el que representa un 10 % de 
l'import primitiu del contracte, no superant el límit permès de modificació ,en la forma que a 
continuació s'indica:
- Clàusula setena del Plec de Condicions Tècniques , passa a tenir el següent redactat:

ÀPATS A SUBMINISTRARÀPATS A SUBMINISTRARÀPATS A SUBMINISTRARÀPATS A SUBMINISTRAR

Els menus poden sofrir variacions al llarg del curs depenen de la mensualitat .

Escola Bressol CongostEscola Bressol CongostEscola Bressol CongostEscola Bressol Congost

A l’escola bressol Congost el nombre estimat per l 'any 2014 de 3.031 dinars i 1.435 berenars, amb un
promig mensual de 433 dinars  i 205  berenars.

- Clàusula tercera del contracte formalitzat en data 23 de juliol de 2014, passa a tenir el següent 
redactat:

----    Preu contractePreu contractePreu contractePreu contracte

El preu del contracte es fixa en l'import màxim  de 51.837,60 euros més 5.183,76 euros en concepte 
d'IVA (10%), el que fa un total de 57.021,36 euros, d'acord amb els preus unitaris proposats:

• Preu dinar : 5,55 € + IVA
• Preu berenar: 0,55 € + IVA.
•
  amb la  següent distribució:

- EEBB TORTUGAEEBB TORTUGAEEBB TORTUGAEEBB TORTUGA : Amb càrrec a la partida pressupostària  H416.32112.22703, la quantitat total 
màxima de 26.551,98 euros més 2.655,20 euros,en concepte d' IVA,fent un total de 29.207,18 euros, 
amb la següent distribució:

- Anualitat 2013 (setembre a desembre): la quantitat total màxima de 7.919,43 euros més 791,94 
euros,en concepte d' IVA, fent un total de 8.711,37€.
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- Anualitat 2014 (gener a juliol): la quantitat total màxima de 18.632,55 euros més 1.863,26 euros,en 
concepte d' IVA, fent un total de 20.495,81€.

-    EEBB CONGOSTEEBB CONGOSTEEBB CONGOSTEEBB CONGOST    :Amb càrrec a la partida pressupostària  H416.32114.22703, la quantitat total 
màxima de 25.285,64 euros més 2.528,56 euros, en concepte d'IVA, fent un total de 27.814,20 euros, 
amb la següent distribució:

- Anualitat 2013 (setembre a desembre): la quantitat total màxima de 9.216,67 euros més 921,67 
euros,en concepte d' IVA, fent un total de   10.138,34 €.

- Anualitat 2014 (gener a juliol): la quantitat total màxima de 16.068,96 euros més 1.606,90 euros,en 
concepte d' IVA, fent un total de 17.675,86 €.

SegonSegonSegonSegon.... Indicar que la data d'efectes d'aquesta modificació serà a partir del dos de maig de 2014.

TercerTercerTercerTercer .... Regularitzar els documents comptables de l'any 2014 , complimentar l'AD 9082 en 
5.183,76 euros, amb càrrec a l'aplicació H416.32114.22703.
QuartQuartQuartQuart.... Formalitzar la modificació del contracte de serveis  de menjador i manteniment de l'equip 
de cuina de les escoles bressol municipals Congost i Tortuga de Granollers, en el termini de 15 dies 
hàbils a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR I MANTENIMENT DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR I MANTENIMENT DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR I MANTENIMENT DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR I MANTENIMENT DE L''''EQUIPAMENT DE CUINA DEEQUIPAMENT DE CUINA DEEQUIPAMENT DE CUINA DEEQUIPAMENT DE CUINA DE    
LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSLES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSLES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSLES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS    ((((EL TELEREL TELEREL TELEREL TELER,,,,    TORTUGA I GIRAVOLTESTORTUGA I GIRAVOLTESTORTUGA I GIRAVOLTESTORTUGA I GIRAVOLTES)))),,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 15 d'abril de 
2014, es  va iniciar l'expedient licitatori, es va autoritzar la despesa del contracte  i  es van aprovar els 
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la 
contractació  del servei de menjador i manteniment de l'equipament de cuina de les escoles bressol 
municipals El Teler, Tortuga i Giravoltes, a executar en els exercicis 2014 a 2016, declarant-ne la seva 
plurianualitat, per un import màxim  de licitació de 178.717,00 euros més 17.871,70 euros en concepte 
d'IVA (10%), el que fa un total màxim de 196.588,70 euros,  amb el preus unitaris a continuació 
indicats:

Preu unitari màxim per menús (infants i adults) 5,50 euros/u + 10% d'IVA�

Preu unitari màxim per berenars 0,55 euros/u + 10% d'IVA�

a adjudicar  mitjançant procediment obert , no subjecte a regulació harmonitzada però subjecte a 
recurs especial de contractació i tramitació ordinària.

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

Plica Empresa Data Registre Num. registre entrada
1 ADARA SENIORS SERVICE, SL 16.05.2014 9678
2 EUREST COLECTIVIDADES, SL 19.05.2014* 9839

*La plica num. 2 ha estat enviada per Correus dins del termini establert.

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica),  la tècnica del Servei d'Educació ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa a la Mesa 
de Contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa ADARA SENIORS 
SERVICE, SL amb CIF B62504105  per un import màxim de 178.717,00 euros més 17.871,70 euros 
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en concepte d'IVA (10%), el que fa un total màxim de 196.588,70 euros,  amb els preus unitaris a 
continuació indicats:

Preu unitari per menús (infants i adults) 5,38 euros/u + 10% d'IVA�

Preu unitari per berenars 0,53 euros/u + 10% d'IVA�

el que representa una baixa respecte al preu unitari de licitació del 2,2% per als menús i de 3,6% per 
als berenars, amb un termini d'execució de 24 mesos, amb efectes:

Escoles Bressol Giravoltes i Tortuga: del 24/07/2014 al 14/07/2016�

Escola Bressol El Teler: del 15/07/2014 al 14/07/2016�

d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor . (. (. (. (fins afins afins afins a     49494949    puntspuntspuntspunts))))
A.1 Programació i nivell de qualitat dels menús (fins a 26 punts)

A1.1 Proposta de dinars per edats, necessitats nutricionals especials, sortides, excursions i 
festes ( fins a 5 punts)
A1.2 Proposta de berenars per edats atenent criteris nutricionals ( fins a 5 punts)
A1.3 Fitxes tècniques de composició dels menús detallant gramatges, ingredients, valoració 
nutricional i les instruccions de treball  ( fins a 5 punts)
A1.4 Gestió i qualitat de les matèries primeres dels productes  ( fins a 7 punts)
A1.5 Percentatge de proveïdors vinculats a la producció local o comarcal  ( fins a 2 punts)
A1.6 Percentatge de proveïdors vinculats a la producció ecològica  ( fins a 1 punt)
A1.7 Percentatge de proveïdors vinculats al moviment de comerç just  ( fins a 1 punt)

A.2  Instal·lacions, materials i productes (fins a 4 punts)
A2.1 Percentatge de productes que es subministren amb envasos secundaris/de transport (a 
granel) o en envasos amb continguts elevats en materials reciclats  ( fins a 2 punts)
A2.2  Utilització de coberteries, vaixelles, cristalleries i tovalles i tovallons reutilitzables ( fins a 1 
punt)
A2.3 Utilització de productes de paper de cuina o tovallons de paper, fabricats amb fibra 
reciclada o fibra verge de gestió sostenible, ecològics ( fins a 1 punt)

A.3 Neteja  (fins a   4 punts)
A3.1 Proposta d'organització de la neteja dels espais de cuina i les estances  ( fins a 2 punts)
A3.2 Procediments de treball per dur a terme el servei de cuina i neteja d'una forma ecològica   
(fins a 1 punt)
A3.3 Recollida selectiva i gestió dels residus produïts durant la prestació del servei, d'acord amb 
el sistema de recollida establert per l'Ajuntament de Granollers, que inclou les fraccions 
orgànica, vidre, paper, envasos i rebuig. Formació del personal en aquest efecte ( fins a 1 punt)

A.4 Organització i formació del personal ( fins a 5 punts)
A4.1 Recursos humans necessaris per a la prestació del servei així com la proposta de 
cobertura de baixes ( fins a 3 punts)
A4.2  Pla de formació del personal que executa el servei ( fins a 2 punts)

A.5 Control, seguiment i valoració ( fins a 3 punts)
A5.1 Coordinació amb el centre, supervisió, seguiment i avaluació del servei ( fins a 3 punts)

A.6 Altres millores proposades per l 'empresa sese cost per l'Ajuntament ( fins a 7 punts)
A6.1 Millora proposada per l'empresa en l'aportació d'utillatge i maquinària de la cuina-menjador 
( fins a 4 punts)
A6.2 Proposta d'activitats complementaires (tallers, sortides, jornades) ( fins a 1 punt)
A6.3 Propostes per a la prevenció de residus generats durant la prestació del servei (envasos i 
embalatges, altres) (fins a 1 punt)
A6.4 Procediments de treball i adopció de mesures especifiques per estalviar aigua, energia i 
emissions durant la prestació del servei (proveïment/transport de productes i preparació 
d'aliments) i neteja ( fins a 1 punt)

Criteris avaluables amb judici de valorPli
ca

Empresa
A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A2.1A2.2 A2.3 A3.1A3.2 A3.3 A4.1A4.2 A5.1 A6.1 A6.2 A6.3 A6.

Punt
s
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4

1 ADARA 3,5 3,5 2 6 1,5 1 0 1 0,75 0,75 2 1 0,75 2,75 1,5 2,25 2 0,25 0 0,5 33

2 EUREST 3,1 3,1 1,7
5

3 1,5 0,25 0 0,04 0,5 0 2 1 1 1,4 1,5 1 1 0,5 1 1 24,64

Les motivacions d'aquesta valoració es poden trobar en l'informe tècnic adjunt a aquest acord.

BBBB))))    Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica . (. (. (. (fins afins afins afins a     51515151    puntspuntspuntspunts))))
B.1. Oferta preu unitari menú. (fins a 35 punts) 

 Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica: 
Preu unitari menú diari de l'oferta amb més baixa

B1 (menus) = 35 x ------------------------------------------------------------------------------
                                          Preu unitari menú diari de l'oferta a valorar

B.2 Oferta preu berenar. ( fins a 16 punts)
 Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica: 

Preu unitari berenar diari de l'oferta amb més baixa
B1 (berenars) = 16 x ------------------------------------------------------------------------------
                                          Preu unitari berenar diari de l'oferta a valorar

B1 (menus) B2 (berenars)Empresa
Preu/unitari
 (IVA exclòs)

Baixa Preu/unitari
(IVA exclòs)

Baixa
TOTALTOTALTOTALTOTAL    
PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

1 ADARA SENIOR SERVICE,SL 5,38 2,2% 0,53 3,6% 51
2 EUREST COLECTIVIDADES,SL 5,39 2% 0,55 0% 50,35

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

Criteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valor Criteris matemàticsCriteris matemàticsCriteris matemàticsCriteris matemàticsEmpresaEmpresaEmpresaEmpresa
AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 BBBB1111 BBBB2222

TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 ADARA SENIOR 
SERVICE,SL

17,5 2,5 3,75 4,25 2,25 2,75 35 16 84848484

2 EUREST 
COLECTIVIDADES,SL

12,7 0,54 4 2,9 1 3,5 34,93 15,42 74,99

En data 6 de juny de 2014 , la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit electronicament a l'empresa ADARA SENIORS SERVICE, SL  amb 
CIF B62504105  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte, la qual ha 
recepcionat el mateix dia 6 de juny de 2014.

Atès que l'empresa  ADARA SENIORS SERVICE, SL  ha presentat la documentació requerida amb 
data 16 de juny de 2014 i compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives 
particulars, la cap del Servei de Contractació i Compres la ha acceptada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data  6 de juny de 2014, proposa 
l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei de menjador i manteniment de 
l'equipament de cuina de les escoles bressol municipals (El Teler, Tortuga i Giravoltes) amb els preus 
unitaris a continuació indicats:

Preu unitari per menús (infants i adults) 5,38 euros/u + 10% d'IVA = 5,92 €/u�

Preu unitari per berenars 0,53 euros/u + 10% d'IVA = 0,58 €/u�

el que representa una baixa respecte al preu unitari de licitació del 2,2% per als menús i de 3,6% per 
als berenars, amb un termini d'execució de 24 mesos, amb efectes:

Escoles Bressol Giravoltes i Tortuga: del 24/07/2014 al 14/07/2016�

Escola Bressol El Teler: del 15/07/2014 al 14/07/2016�

a l'empesa ADARA SENIORS SERVICE, SL amb CIF B62504105, que ha presentat l'oferta econòmica 
més avantatjosa,   per un import total màxim de  178.717,00 euros més 17.871,70 euros en concepte 
d'IVA (10%), el que fa un total màxim de 196.588,70 euros.
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Atès que la clàusula  X.2 apartat s) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

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

Assumpte: "Licitació del contracte de serveis  per a la prestació del servei de menjador i manteniment 
de l'equipament de cuina de les escoles bressol municipal El Teler , Tortuga i Giravoltes"

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 28.04.2014�

        Liquidació: Núm 201402002364L de data 28.04.2014 per import de 407,61 euros
       TOTALTOTALTOTALTOTAL                                             407,61407,61407,61407,61    euroseuroseuroseuros

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

Article 40.1b) 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  als contractes de serveis, categoria 17 de 
l'Annex II, subjectes a recurs especial de contractació.

Article 151 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 153 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 notificació de l'adjudicació del contracte.

Article 154 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 publicitat de la formalització del contracte .

Article 156 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     ADARA SENIORS SERVICEADARA SENIORS SERVICEADARA SENIORS SERVICEADARA SENIORS SERVICE,,,,    SLSLSLSL amb CIF BCIF BCIF BCIF B62504105625041056250410562504105, el contracte 
de serveis plurianual per a la prestació del servei de menjador i manteniment de l 'equipament de cuina 
de les escoles bressol municipals  (El Teler, Tortuga i Giravoltes) per a 24 mesos, amb efectes des de:

Escoles Bressol Giravoltes i Tortuga: del 24/07/2014 al 14/07/2016�

Escola Bressol El Teler: del 15/07/2014 al 14/07/2016�

 per un import total màxim de 178.717,00 euros més 17.871,70 euros en concepte d'IVA (10%), el que 
fa un total màxim de 196.588,70 euros i els preus unitaris a continuació relacionats :

Preu unitari per menús (infants i adults) 5,38 euros/u + 10% d'IVA = 5,92 €/u�

Preu unitari per berenars 0,53 euros/u + 10% d'IVA = 0,58 €/u�

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

Amb càrrec a l'exercici 2014  i a la partida pressupostària H416.32113.22703 "Servei de menjador �

EB El Teler" la quantitat màxima de 15.923,60 euros.
Amb càrrec a l'exercici 2015 i a la partida pressupostària H416.32113.22703 "Servei de menjador �

EB El Teler" la quantitat màxima de 43.789,90 euros.
Amb càrrec a l'exercici 2016 i a la partida pressupostària H416.32113.22703 "Servei de menjador �

EB El Teler" la quantitat màxima de 27.866,30 euros.
Amb càrrec a l'exercici 2014 i a la partida pressupostària H416.32112.22703 "Servei de menjador  �

EB Tortuga" la quantitat màxima de 10.527,00 euros.
Amb càrrec a l'exercici 2015 i a la partida pressupostària H416.32112.22703 "Servei de menjador �

EB Tortuga" la quantitat màxima de 28.949,25 euros.
Amb càrrec a l'exercici 2016 i a la partida pressupostària H416.32112.22703 "Servei de menjador �

EB Tortuga" la quantitat màxima de 18.422,25 euros.
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Amb càrrec a l'exercici 2014 i a la partida pressupostària H416.32114.22703 "Servei de menjador  �

EB Congost" la quantitat màxima de 9.292,80 euros.
Amb càrrec a l'exercici 2015 i  a la partida pressupostària H416.32114.22703 "Servei de menjador �

EB Congost" la quantitat màxima de 25.555,20 euros.
Amb càrrec a l'exercici 2016 i a la partida pressupostària H416.32114.22703 "Servei de menjador �

EB Congost" la quantitat màxima de 16.262,40 euros.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa ADARA SENIORS SERVICE, SL amb CIF B62504105 la quantitat de        
407407407407,,,,61616161    euroseuroseuroseuros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de menjador i manteniment de cuina de les 
escoles bressol municipals El Teler, Tortuga i Giravoltes per als exercicis 2014 a 2016. Aquestes 
despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
ES40-2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que 
pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . 
També es podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de 
Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. planta de Granollers, dins 
de l'horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini màxim de 5 dies 
naturals posteriors als 15 dies  hàbils comptats  des d'aquesta notificació, previ al pagament de la 
corresponent taxa (86,70€)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars,clàusula X.2  apartat  t)

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....   Publicar aquest acord d'adjudicació  del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant 
de l'òrgan de contractació , i posteriorment anunci de la formalització del contracte en el perfil del 
contractant ,  en el BOPB  i en el DOUE, d'acord al que estableix l'article 154 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Convidar a l'empresa licitadora que no ha resultat adjudicatàra, a recollir la documentació 
administrativa del sobre 1 a partir del 26/8/2014 per les dependències del Servei  de Contractació i 
Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....    Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament el 
recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l'article 40 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, davant el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir 
de l'endemà del dia que s'hagi tramès la notificació d'aquest acord.

En cas que no s'opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des de 
l'endemà d'haver rebut la notificació d'aquest acord, segons la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A NOMENAR GUANYADORS DEL CONCURS DE COMPARSES DEDICTAMEN RELATIU A NOMENAR GUANYADORS DEL CONCURS DE COMPARSES DEDICTAMEN RELATIU A NOMENAR GUANYADORS DEL CONCURS DE COMPARSES DEDICTAMEN RELATIU A NOMENAR GUANYADORS DEL CONCURS DE COMPARSES DE    
CARNAVAL DE LCARNAVAL DE LCARNAVAL DE LCARNAVAL DE L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014
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El passat diumenge 2 de març es va celebrar la tradicional Rua de Carnaval, on van participar 24 
comparses, 23 de les quals estaven inscrites i  1 sense inscripció  i que podien participar-hi, que va ser 
la comparsa de l'Ampa Escola Montbui, la comparsa Sentimiento Boliviano, estava inscrita per 
participar a la Rua de Carnaval, i al final no va participar a la passada.

D'acord amb les bases del concurs, aprovades per Junta de Govern Local el dia 14 de gener de 2014, 
que regulaven les condicions per participar, els premis que s'han donat són:

• Premi a la millor comparsa acompanyada de carrossa o vehicle : April School of English. 
• Premi a la comparsa més crítica: AAVV Joan Miró
• Premis a la millor Ampa de Granollers:Ampa Salvador Llobet
• Premi a la millor coreografia en moviment: Tribu Urbana Center
• Premi a la comparsa més creativa i original : Els Bitxos.
• Premi a la millor comparsa local : AMPA Salvador Espriu

En el punt 3 de les Bases del concurs, s'estableix que  les comparses  no inscrites dins el termini 
establert no poden optar  als premis, però si poden participar, col.locant-se al final de rua. 

L'Ampa Escola Montbui, no va inscriure en el termini establert i  va desfilar al final de la rua  .

El Jurat va decidir per unanimitat, entre totes les comparses que van participar en la rua, atorgar els 2  
accèssits, tal com ho determina a l'apartat 7 de les bases del Concurs de Carnaval 2014, a les 
comparses següents: 

• Centres Oberts de Granollers. Cristina Verdugo Garcia 47812721E, com a reconeixement  
especial a la labor feta, pel foment de la participació, la integració i la  utilització de material 
reciclat.

• AMPA Escola Montbui V58890567 per la teatralització del tema escollit (el cinema) i la 
seva posada en escena.

Vista l'acta del Jurat del concurs de carnaval, que es va reunir el diumenge dia 2 de març a la sala de 
govern de l'Ajuntament de Granollers.

Fonaments de dret

Acord de la Junta de Govern local de 14 de gener de 2014.

Vist l'informe emès per la responsable del Servei de Cultura.

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.- Disposar la despesa i reconèixer l'obligació del premis a les comparses de Carnaval 
2013 per un import total de 3.400,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
H431/33830/22609, operació comptable A/1622, segons l'acta del Jurat del Concurs Carnaval 2014, 
i que es relacionen a continuació:

Premi a la millor comparsa acompanyada de vehicle guarnit  (600,00 €)
April School of English. Pilar Romero. 53031511C 

• Premi a la comparsa més crítica (600,00 €)
AAVV Joan Miró G59.425.298

• Premis a la millor Ampa de Granollers (600,00 €)
Ampa Salvador Llobet G59154856

• Premi a la millor coreografia en moviment (600,00 €)
Tribu Urbana Center. Maribel del Pino Pérez. 53327592E

• Premi a la millor comparsa local  (300,00 €)
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AMPA Salvador Espriu G59651398

• Premi a la comparsa més creativa i original  (300,00 €)
Els Bitxos. Montserrat Coll Mañosa. 79270851V

• Accèssit del jurat (200,00 €)
Centres Oberts de Granollers. Cristina Verdugo Garcia 47812721E
Per la participació, integració i utilització del material reciclat .

• Accèssit del jurat (200,00 €)
Ampa Escola Montbui: NIF V58890567
Per la teatralització del tema escollit i la seva posada en escena .

SEGON.-  Alliberar la quantitat de 200,00 euros de l'operació comptable A/1622, donat que per un 
error de càlcul l'import dels premis i accèssits  va ser superior a la despesa prevista a les bases del 
concurs.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
ATORGARDA A LA COLLA DELS BLAUS DE GRANOLLERSATORGARDA A LA COLLA DELS BLAUS DE GRANOLLERSATORGARDA A LA COLLA DELS BLAUS DE GRANOLLERSATORGARDA A LA COLLA DELS BLAUS DE GRANOLLERS,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ORGANITZACIÓ DE LAORGANITZACIÓ DE LAORGANITZACIÓ DE LAORGANITZACIÓ DE LA    
FESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJOR     2013201320132013

En sessió de data 11 de juny de 2013 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a la Colla de Blaus de Granollers una subvenció per import de 13.000,00 euros, per l'execució 
del programa d'activitats de la Festa Major 2013 del 24 d'agost a l'1 de setembre, i en data  17 de juny 
de 2013 es va signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions de l'entitat 
beneficiària. 

La clàusula sisena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En data 28 de febrer de 2014, amb número de registre d'entrada 3842 l'entitat Colla dels Blaus de 
Granollers ha presentat la justificació requerida , 

Vist l'informe emès en data 2 de juny, per la responsable del Servei de Cultura, que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes al conveni de col·laboració formalitzat en data  17 de juny de 2013.

Fonaments 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 
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per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple 
de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les justificacions, les 
despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

- Clàusula Segona del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat beneficiària, 
mitjançant el qual es regula l'atorgament de la subvenció per l'execució del progrma d'activitats a 
desenvolupar al llarg de l'any 2013, signat en data 17 de juny de 2013.

- Clàusula sisèna de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta 
de Govern Local, de 11 de juny de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Colla dels Blaus de GranollersAssociació 
Cultural de Granollers, per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2013, per a l'any 2013 en 
els termes que s'indiquen a continuació: 

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

28/02/14 
3842

Colla dels Blaus de 
Granollers

G-60882024 Organització de la Festa Major 
de 2013 

13.000,00 € 14.053,64 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
ATORGARDA A LA COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER A LATORGARDA A LA COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER A LATORGARDA A LA COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER A LATORGARDA A LA COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER A L''''ORGANITZACIÓ DE LAORGANITZACIÓ DE LAORGANITZACIÓ DE LAORGANITZACIÓ DE LA    
FESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJOR     2013201320132013

En sessió de data 11 de juny de 2013 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat Colla dels Blancs de Granollers una subvenció per import de 13.000,00 euros, per 
l'execució del programa d'activitats de la Festa Major  2013, i en data 17 de juny de 2013 es va signar 
el corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions de l 'entitat beneficiària. 

La clàusula sisena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En data 28 de febrer de 2014, amb número de registre d'entrada 3842 l'entitat Colla dels Blancs de 
Granollers ha presentat la justificació requerida , 

Vist l'informe emès en data 2 de juny, per la responsable del Servei de Cultura, que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes al conveni de col·laboració formalitzat en data  17 de juny de 2013.

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

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

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

- Clàusula Segona del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat beneficiària, 
mitjançant el qual es regula l'atorgament de la subvenció per l'execució del progrma d'activitats a 
desenvolupar al llarg de l'any 2013, signat en data 11 de juny de 2013.

- Clàusula sisèna de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta 
de Govern Local, de 11 de juny de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PRIMER.-  Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Colla dels Blancs de Granollers, 
per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2013 , en els termes que s'indiquen a 
continuació:

Data/Núm. Reg. Entitat NIF Actuació Import concedit Import justificat

28/02/2014  3845
Colla dels Blancs de 
Granollers V60625548

Organització de la 
Festa Major 2013 13.000,00 € 16.460,77 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
ATORGARDA A LATORGARDA A LATORGARDA A LATORGARDA A L''''ASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERS,,,,    PER LPER LPER LPER L''''EXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DEL    
PROGRAMA DPROGRAMA DPROGRAMA DPROGRAMA D ''''ACTIVITAT CASTELLERAACTIVITAT CASTELLERAACTIVITAT CASTELLERAACTIVITAT CASTELLERA     2013201320132013

En sessió de data 11 de juny de 2013 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat Associació Castellera Xics de Granollers una subvenció per import de 6.750,00 
euros, per l'execució del programa d'activitat castellera a desenvolupar al llarg de l'any 2013, i en data 
22 de juny de 2013 es va signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions de 
l'entitat beneficiària. 

La clàusula sisena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En data 28 de febrer de 2014, amb número de registre d'entrada 3834 l'entitat Associació Castellera 
de Granollers ha presentat la justificació requerida , 

Vist l'informe emès en data 2 de juny, per la responsable del Servei de Cultura, que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes al conveni de col·laboració formalitzat en data  22 de juny de 2013.

Fonaments jurídics
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- 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 .

- Clàusula Segona del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat beneficiària, 
mitjançant el qual es regula l'atorgament de la subvenció per l'execució del programa d'activitats a 
desenvolupar al llarg de l'any 2013, signat en data 22 de juny de 2013.

- Clàusula sisena de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta 
de Govern Local, de 11 de juny de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PRIMER.-  Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Associació Castellera Xics de 
Granollers, per acord de la Junta de Govern Local de data  11 de juny de 2013 en els termes que 
s'indiquen a continuació:

Data/Núm. 
Reg. Entitat NIF Actuació Import concedit

Import 
justificat

28/02/2014 
 3834

Associació Xics de 
Granollers G59578468

Execució del programa d'activitat 
castellera per a l'any 2013 6.750,00 € 18.680,18 €

SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 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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DE SERVEIS SOCIALS BÀSICSDE SERVEIS SOCIALS BÀSICSDE SERVEIS SOCIALS BÀSICSDE SERVEIS SOCIALS BÀSICS """"    CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATSCONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATSCONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATSCONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS,,,,    
CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DECONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE    
CONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

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

Per acord de la Junta de Govern Local, de 17 de juliol de 2012, l'Ajuntament de Granollers va acordar 
adherir-se a l'esmentat Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb l'objecte 
de poder concertar ajuts i la formalització de les actuacions derivades de l 'esmentat Pla.
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La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg de concertació, posa a disposició dels ens locals 
de la província l'oferta unificada de recursos concertables per tal de satisfer les seves necessitats .

En data 30 de gener de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg 
de concertació per a l'any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el règim regulador 
aplicable i la convocatòria corresponent per la concessió dels recursos inclosos a l 'esmentat Catàleg.

Per a la concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concessió 
directa pels recursos materials consistents en la realització de serveis i activitats .

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant el servei de Serveis Socials i Gent Gran, va acollir-se a la 
convocatòria esmentada i va sol·licitar , entre d'altres, el següent recurs:

TipusTipusTipusTipus ClasseClasseClasseClasse ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació

Material
Realització de 

serveis i activitats

Suport als 
serveis socials 

municipals

Suport d'equips de 
serveis socials bàsics

Supervisió dels EBASP de 
Granollers

La supervisió dels equips bàsics dels serveis socials municipals és una activitat que es presta per 
vetllar per la salut dels progessionals que diàriament atenen directament a la població amb diversitat 
de problemàtiques, i que consisteix en la realització de sessions grupals dinamitzades per un 
supervisor o una supervisora.

Un cop valorada la sol·licitud presentada, la Diputació de Barcelona, mitjançant decret dictat per la 
Presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones, de 14 de maig de 2014, va aprovar l'actuació 
de suport del recurs material sol·licitat, així com la dotació de recursos humans per tal de realitzar 
adequadament l'esmentat servei, que ha estat adjudicat mitjançant contractació menor.

D'acord amb l'article 21 del règim regulador referit, amb caràcter general, s'entendrà acceptat el recurs 
concedit si l'ens beneficiari no manifesta expressament la seva renúncia en el termini d'un mes, 
comptat a partir de la data de la notificació.  

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El Règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 
de gener de 2014 (publicat al BOPB de 5 de febrer de 2014), on es recullen les condicions generals de 
sol·licitud, el procediement de formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi 
desenvolupen les condicions generals i específiques de la seva gestió .

Per tot l'exposat

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'acceptació del següent recurs material consistent en la realització de serveis i 
activitats concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació

14/Y/103502
Suport als serveis 
socials municipals

Suport d'equips de serveis 
socials bàsics

Supervisió dels EBASP de 
Granollers

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

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

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

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT    
ESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAI!!!!    DE PALOU PER A LDE PALOU PER A LDE PALOU PER A LDE PALOU PER A L''''ORGANITZACIÓ DORGANITZACIÓ DORGANITZACIÓ DORGANITZACIÓ D''''UN CASAL DUN CASAL DUN CASAL DUN CASAL D''''ESTIU AMB EL NOMESTIU AMB EL NOMESTIU AMB EL NOMESTIU AMB EL NOM    
""""AVENTURAAVENTURAAVENTURAAVENTURA''''T I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGA ''''TTTT""""    EL MES DE JULIOL DEEL MES DE JULIOL DEEL MES DE JULIOL DEEL MES DE JULIOL DE     2014201420142014

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LA    
SIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITAT ESBART DANSAIRE DEENTITAT ESBART DANSAIRE DEENTITAT ESBART DANSAIRE DEENTITAT ESBART DANSAIRE DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LA    
SIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITAT COLLA DEL BLAUS DEENTITAT COLLA DEL BLAUS DEENTITAT COLLA DEL BLAUS DEENTITAT COLLA DEL BLAUS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LA    
SIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITAT ASSOCIACIÓ CASTELLERAENTITAT ASSOCIACIÓ CASTELLERAENTITAT ASSOCIACIÓ CASTELLERAENTITAT ASSOCIACIÓ CASTELLERA    
XICS DE GRANOLLERSXICS DE GRANOLLERSXICS DE GRANOLLERSXICS DE GRANOLLERS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LA    
SIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITAT AGRUPACIÓENTITAT AGRUPACIÓENTITAT AGRUPACIÓENTITAT AGRUPACIÓ    
EXCURSIONISTA DE GRANOLLERSEXCURSIONISTA DE GRANOLLERSEXCURSIONISTA DE GRANOLLERSEXCURSIONISTA DE GRANOLLERS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LA    
SIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITAT COLLA DELS BLANCS DEENTITAT COLLA DELS BLANCS DEENTITAT COLLA DELS BLANCS DEENTITAT COLLA DELS BLANCS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
LLLL''''ENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAI!!!!    DE PALOU PER A LDE PALOU PER A LDE PALOU PER A LDE PALOU PER A L''''ORGANITZACIÓ DORGANITZACIÓ DORGANITZACIÓ DORGANITZACIÓ D''''UN CASAL DUN CASAL DUN CASAL DUN CASAL D''''ESTIU AMB ELESTIU AMB ELESTIU AMB ELESTIU AMB EL    
NOMNOMNOMNOM    """"AVENTURAAVENTURAAVENTURAAVENTURA''''T I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGA ''''TTTT""""    EL MES DE JULIOL DEEL MES DE JULIOL DEEL MES DE JULIOL DEEL MES DE JULIOL DE     2014201420142014

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat    ESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAI!!!!    DE PALOUDE PALOUDE PALOUDE PALOU, per un import de 5.500,00€ destinada a llll''''organització dorganització dorganització dorganització d''''un casalun casalun casalun casal    
dddd''''estiestiestiestiuuuu    amb el nomamb el nomamb el nomamb el nom     """"AVENTURAAVENTURAAVENTURAAVENTURA''''T I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGA ''''TTTT""""    el mes de juliol deel mes de juliol deel mes de juliol deel mes de juliol de     2014201420142014.

En data 23 de març de 2014 amb número de registre d'entrada 2014000445 la senyora Irene Nadal 
Homs, com a secretària de l'entitat ESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAI!!!!    DE PALOUDE PALOUDE PALOUDE PALOU 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 11.184,64 €.
Certificat de compliment de les obligacions legals i tributàries de l 'entitat juvenil.�

Fitxa de sol·licitud d'ajuts a projectes educatius any 2014.�

L'informe emès en data 13 de juny de 2014 per la cap del Servei d'Educació indica que s'ha valorat la 
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documentació presentada per l'entitat i justifica la subvenció que es vol donar a l'entitat atès que 
aquesta activitat que desenvolupa té per objecte     llll''''organització dorganització dorganització dorganització d''''un casal dun casal dun casal dun casal d''''estiuestiuestiuestiu    amb el nomamb el nomamb el nomamb el nom    
""""AVENTURAAVENTURAAVENTURAAVENTURA''''T I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGA ''''TTTT""""    el mes de juliolel mes de juliolel mes de juliolel mes de juliol  i 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 .  

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 ESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAI!!!!    DE PALOUDE PALOUDE PALOUDE PALOU amb NIF 
G61354031, per un import de 5.500,00 € destinada a la realització dddd''''un casal dun casal dun casal dun casal d''''estiu amb el nomestiu amb el nomestiu amb el nomestiu amb el nom    
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""""AVENTURAAVENTURAAVENTURAAVENTURA''''T I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGA''''TTTT""""    amb una oferta de 60 places per a nenes i nens d'entre 5 i 13 anys a 
celebrar entre el 25 de juny i el 18 de juliol de 2014 amb un pressupost de despesa de 11.184,64 €, el 
que representa un finançament del 49,17 % del cost de l'activitat, d'acord amb les condicions 
següents:

PrimerPrimerPrimerPrimer::::    Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
L'objecte de la subvenció es regular les condicions de l'activitat: Casal d'Estiu AVENTURAAVENTURAAVENTURAAVENTURA''''T I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGA''''TTTT,,,,    
que es realitzarà del 25 de juny al 18 de juliol.

SegonSegonSegonSegon::::    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en el Pressupost Municipal de 2014 per a l'organització d'un casal 
d'estiu amb el nom “AVENTURA'T I BELLUGA'T”. El projecte presentat en data de març de 2014 amb 
registre núm. 2014000445 explica de manera general l'organització d'un Casal d'Estiu entre el 25 de juny i 
18 de juliol de 2014 amb una oferta de 60 places per a infants d'entre 5 i 13 anys.

TercerTercerTercerTercer :::: Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 11.184,64 €, corresponent als següents conceptes :
– Material 550,00€
–Personal 9.152,04€
–Lloguers 100€
–Prestació serveis 150€
–Altres 1.232,60€

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 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      la realització d'un casal d'estiu amb el 
nom "AVENTURA'T I BELLUGA'T" amb una oferta de 60 places per a nenes i nens d'entre 5 i 13 anys a 
celebrar entre el 25 de juny i el 18 de juliol de 2014, és de 5.500€    un pressupost de despesa de 11.184,64 €, 
el que representa un finançament del  49,17 % del cost de l'activitat

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè::::    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitatentitatentitatentitat
L'entitat té l'obligació d'organitzar el casal d'Estiu en els termes que recull la programació presentada. Són, 
també, 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 . 
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 �
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a l’entitat pel servei municipal corresponent . 

SisèSisèSisèSisè::::    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de 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%, que es farà efectiva 
a finals del mes de juliol de 2014.

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 5.500,00 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

SetèSetèSetèSetè:::: Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció

L'entitat ESPLAI GUAI! DE PALOU haurà de justificar la subvenció a finals del mes de setembre de 2014 
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.

VuitèVuitèVuitèVuitè::::    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 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. 

NovèNovèNovèNovè::::        Renúncia de la subvencióRenúncia de la subvencióRenúncia de la subvencióRenúncia de 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.

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

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 5.500,00 € amb càrrec a 
la partida H414 33711 48201 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar a l'entitat ESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAI!!!!    DE PALOUDE PALOUDE PALOUDE PALOU que el servei gestor de la subvenció atorgada 
serà el Servei d'Educació i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment de les 
condicions de la subvenció serà la senyora Libo Luna Márquez, la cap del Servei d'Educació.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat ESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAI !!!!    DE PALOUDE PALOUDE PALOUDE PALOU i al servei de Tresoreria.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LA    
SIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITAT ESBART DANSAIRE DEENTITAT ESBART DANSAIRE DEENTITAT ESBART DANSAIRE DEENTITAT ESBART DANSAIRE DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Esbart Dansaire de Granollers, per un import de 4.320 € destinada a realització de Balls de 
Gitanes, l'Espectacle A Granollers, Ballem (el 27 d'abril, setmana de Sant Jordi); la participació en la 
Festa Major; les ballades a plaça amb motiu de l'Esbartiada; la ballada amb motiu del Pa amb 
Tomàquet de la Diada i trobades de colles infantils i colles veteranes a la Porxada .

En data 1 d'abril de 2014, núm. de registre d'entrada 2014000483, el Senyor Carlos Masjuan 
Domingo, president de l'Esbart Dansaire de Granollers, presenta la documentació següent i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

1. Declaració relativa a que l'entitat no té cap deute amb Hisenda ni amb l'Agència Tributària

2. Objectius 2014 de l'entitat Esbart Dansaire de Granollers

3.  Pressupost 2014 relatiu a les activitats:  Balls de Gitanes, Espectacle A Granollers, Ballem (el 27 
d'abril, setmana de Sant Jordi); participació en la Festa Major; ballades a plaça amb motiu de 
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l'Esbartiada; ballada amb motiu del Pa amb Tomàquet de la Diada i trobades de colles infantils i 
colles veteranes a la Porxada.

Atès que l'activitat cultural que desenvolupa l 'Esbart Dansaire de Granollers té per objecte la promoció 
de la cultura que alhora és una finalitat pública.

Vist l'informe emès per la responsable del Servei de Cultura.

Fonaments jurídics

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

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

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

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

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

1. 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 
deprenents 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 de conveni haurà 
d'incloure els extrems següents:

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

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

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

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

PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Esbart Dansaire de Granollers,  amb NIF 
G59992222, per un import de 4.320,00 euros, destinada a la realització de les activitats culturals 
següents: balls de gitanes, Espectacle a Granollers, Ballem, participació a la Festa Major; ballades a 
plaça amb motiu de l'Esbartiada,; ballada amb motiu del Pa amb Tomàquet de la Diada i trobades de 
colles infantils i colles de veterans a la  Porxada, durant l'any 201, amb un pressupost de despesa de 
21.800,00 euros, el que representa un finançament del 19,82 % del cost de l’activitat. 

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 4.320,00 euros amb 
càrrec a la partida 14/H431/33430/ 48312 del vigent Pressupost. 

TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Esbart Dansaire de Granollers 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 ESBART 
DANSAIRE DE GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES PER L'ANY 2014

Granollers,

                                                  REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número .........., 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, CARLOS MASJUAN DOMINGO, amb DNI núm.35002368 President de l’entitat Esbart 
Dansaire de Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF número G-59992222, 
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 Esbart Dansaire de Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat 
del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus cultural  
a Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme els 
projectes de difusió cultural: de Ball de Gitanes, Espectacle A Granollers, Ballem (el 27 d'abril, 
setmana de Sant Jordi); participació en la Festa Major; ballades a plaça amb motiu de l'Esbartiada; 
ballada amb motiu del Pa amb Tomàquet de la Diada i trobades de colles infantils i colles veteranes a 
la Porxada; en els termes que es recull a la memòria de la programació d’activitats presentada al 
registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 1 d'abril de 2014 amb una despesa prevista per 
a l’exercici 2014 de 21.800€

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 cultural 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 cultura que alhora és una finalitat 
pública. 

Quart. 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.

PACTEN

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

Segon. Activitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en el projecte de la programació general d’activitats 
presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 1 d'abril de 2014.

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 21.800,00€ corresponents a:

- Pa amb tomàquet de la Diada, 10 de setembre, a la Pl. de la Porxada
- Participació al concurs de Cantonigrós, 19 de juliol de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia, 8 de juny de 2014
- Actuació a Lleida, 31 de maig de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia-Veterans, 24 de maig de 2014
- A Granollers, Ballem, 27 d'abril de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia, 30 de març de 2014
- Esbartiada, 29-30 de març de 2014
- Roda d'Esbart Catalònia, 9 de febrer de 2014
- Ball de Donzelles, Festa Major 2014

Despeses  Import

Compres de bens destinats a l'activitat 1.000,00 €
Compra de roba 3.000,00 €
Quotes 300,00 €
Reparació i conservació 300,00 €
Autocars 2.000,00 €
Assegurances 680,00 €
Despeses bancaries 200,00 €
Publicitat, propaganda i rrpp 300,00 €
Altres despeses 300,00 €
Correus, fotocòpies i material oficina 300,00 €
Despeses ballem 0,00 €
Ajuts individuals 4.000,00 €
Ajuts entitats 300,00 €
Devolució rebut 200,00 €
Despeses activitats 6.000,00 €
Despeses esbartiada 600,00 €
Despeses espectacles grups infantils 320,00 €
Despeses espectacles cos de dansa 2.000,00 €

TOTAL DESPESES 21.800,00 €

Ingressos  Import

Vendes material propaganda 600,00 €
Ingressos d'actuacions cos de dansa 1.200,00 €
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Ingressos quotes 12.000,00 €
Ingr. Per patrocionadors i col.laboracions

600,00 €
Ingressos ballem 600,00 €
Subvencions oficials a l 'activitat 4.500,00 €
Donacions i altres ingressos 300,00 €
Ingressos esbartiada 600,00 €
Ingressos tallers 400,00 €
Altres ingressos per activitats 1.000,00 €

21.800,00 €

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

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

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

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització de és de 4.320,00€, el 
que representa un finançament del 19,82 % del cost de l’activitat.

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

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

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

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

Impremta municipal per a l'edició de la Revista Ballem, per un import màxim de 300 €
Infraestructures (cadires, taules,...) per a les activitats per un preu màxim de 1.500 €

Sisè. Obligacions de l’entitat beneficiària

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

-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, 
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ajudes, ingressos o recursos que financi'n 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 tipògrafs a aprovats que seran facilitats 
a l’entitat pel servei municipal corresponent. 

Setè. Pagament de la subvenció

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que 
sigui facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers per un import de  4.320,00 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

Vuitè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans 
del dia 2 de març de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

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

- Justificació econòmica del projecte subvencionat 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 
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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.

Novè.  Modificació de la subvenció 

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.

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

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

Desè. Renúncia a la subvenció

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

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

Onzè. Reintegrament de la subvenció. 

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la 
subvenció. 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d'aquest 
conveni. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com 
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això 
es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i 
regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacions, 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 
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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. 

Dotzè. Vigència

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

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

Tretzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable . 

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

QUART.- Indicar a l’entitat Esbart Dansaire de Granollers que el servei gestor de la subvenció 
atorgada serà el Servei de Cultura i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
dels pactes del conveni de col·laboració serà en Josep Llobet Mas, tècnic responsable de Programes.

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

SISÈ.-  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 LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LA    
SIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITAT COLLA DEL BLAUS DEENTITAT COLLA DEL BLAUS DEENTITAT COLLA DEL BLAUS DEENTITAT COLLA DEL BLAUS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Colla  dels Blaus de Granollers, per un import de 13.000 € destinada a realització de la Festa 
Major de Granollers: Sonorització i enllumenat d'actes de producció pròpia.

En data 31 de març de 2014, núm. de registre d'entrada 6371 el Senyor Arnau Miró Jané,  en 
representació de la Colla Blaus de Granollers, presenta la documentació següent i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

1. Declaració relativa a que l'entitat no té cap deute amb Hisenda ni amb l'Agència Tributària

2. Blaus de Granollers 2014, Projecte: sonorització i enllumenat d'actes de producció pròpia,  que 
inclou el  pressupost.

Atès que l'activitat cultural que desenvolupa la Colla dels Blaus té per objecte la promoció de la cultura 
que alhora és una finalitat pública.

Vist l'informe emès per la responsable del Servei de Cultura.

Fonaments jurídics

- Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 
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a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa reguladora 
d’aquestes subvencions.  ...

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

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

1. 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 
deprenents 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 de conveni haurà 
d'incloure els extrems següents:

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

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

PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Colla dels Blaus de Granollers,  amb NIF 
G60882048, per un import de 13.000,00 euros, destinada a la realització de la sonorització i 
enllumenat d'actes de producció pròpia en la Festa Major 2014, amb un pressupost de despesa de 
14.710,00 euros, el que representa un finançament del 88,37 % del cost de l’activitat. 

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 13.000,00 euros amb 
càrrec a la partida 14/H431/33430/ 48304 del vigent Pressupost. 

TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Colla dels Blaus de Granollers 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 COLLA 
DELS BLAUS DE GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES PER L'ANY 
2014

Granollers,
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                                                  REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número .........., 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, ÀLEX GONTAN FERRER, amb DNI núm.47705903Q,  President de l’entitat Colla Blaus 
de Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF número  G-60882048  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 Colla dels Blaus de Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat 
del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus cultural  
a Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme el 
projecte de sonorització i enllumenat d'actes de producció pròpia, Festa Major 2014, presentada al 
registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 31 de març de 2014 amb una despesa prevista 
per a l’exercici 2014 de 14.710 €. 

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 cultural 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 cultura que alhora és una finalitat 
pública. 

Quart. 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 la "Sonorització i enllumenat d'actes de 
producció pròpia"  presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 31 de març de 
2014.

Aquesta activitat es durà a terme  durant la Festa Major 2014 (mes d'agost)

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 14.710,00 € corresponents a la partida H431/33810/48304 
"Subvenció Colla dels Blaus", desglossat de la manera següent:

IngresosIngresosIngresosIngresos
Concepte Import
Conveni Ajuntament 13.0000 €
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Aportació Blaus 1.710 €
14.710 €

DespesesDespesesDespesesDespeses     
Concepte Import 
Personal i transport 7.150 €
Material d'enllumenat 4.300 €
lloguer equip de so 3.000 €
Limitadors de so 260 €
Total 14.710 €

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

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

QuartQuartQuartQuart....    Import de la 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 del Projecte 
Sonorització i enllumenat d'actes de producció pròpia  de la Festa Major 2014 és de de 13.000,00 €, el 
que representa un finançament de 88,37 % del cost de l’activitat.

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructua que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructua que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructua que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructua que es posa a disposició de l ''''activitatactivitatactivitatactivitat

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

• Impremta Municipal per a l’edició del material de difusió que aquesta consideri necessari, per un 
import màxim total de 700 €.

• Els recursos materials i humans necessaris per a la producció tècnica de la festa major entesos 
com a serveis de transport, muntatge i desmuntatge d’escenaris, taules, cadires, preses de corrent i 
d’altres elements específics que caldrà detallar en funció de l’activitat programada . 

• Posarà a disposició de l’Associació Colla dels Blaus de Granolles 5 unitats de telefonia mòbil de 
propietat municipal i en règim de cessió i assumirà les despeses dels consums derivats de 
l´organització de la festa major.

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 . 
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-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 financi'n 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 tipògrafs 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 per un import de  13.000 €, 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 2 de març de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

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

- Comptes de l'activitat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers corresponent a l'exercici 2014. 
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- 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 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.
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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, nacions, 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....    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 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, nacions, 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. 

TretzèTretzèTretzèTretzè....    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 
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sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment . 

CatorzèCatorzèCatorzèCatorzè....    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 Colla dels Blaus de Granollers que el servei gestor de la subvenció 
atorgada serà el Servei de Cultura i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
dels pactes del conveni de col·laboració serà en Josep Llobet Mas, tècnic responsable de Programes.

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

SISÈ.- 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 LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LA    
SIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITAT ASSOCIACIÓ CASTELLERAENTITAT ASSOCIACIÓ CASTELLERAENTITAT ASSOCIACIÓ CASTELLERAENTITAT ASSOCIACIÓ CASTELLERA    
XICS DE GRANOLLERSXICS DE GRANOLLERSXICS DE GRANOLLERSXICS DE GRANOLLERS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Associació Castellera Xics de Granollers per un import de 9.000 € destinada a realització 
d'actuacions i activitats per a l 'any 2014.

En data 20 de maig de 2014, núm. de registre d'entrada 10.101 , el Senyor Tomàs Domínguez 
Balcells,  en representació de l'Associació Castellera Xics de Granollers presenta la documentació 
següent i sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

1. Declaració relativa a que l'entitat no té cap deute amb Hisenda ni amb l'Agència Tributària
2. Pressupost 2014 relatiu al calendari d'activitats 2014
3. Descripció i calendari d'activitats 2014:

-  Febrer

 12/02: Torneig futbol intercasteller a Igualada

-  Març

 02/03: Comparsa Xics per Carnestoltes
 16/03: Calçotada popular oberta a la ciutat de Granollers
 22/03: Actuació castellera a Granollers (inici de temporada)
 29/03: Tallers de castells a La Roca i l’Ametlla del Vallès

-  Abril

 06/04: Actuació castellera a Terrassa
 09/04: Taller de castells a escola Salvador Llobet
 13/04: Actuació castellera a Vic (Mercat del Ram)
 23/04: Taller i actuació castellera (Sant Jordi)
 26/04: Actuació castellera a Vilafranca (Diada Sant Jordi)

-  Maig

04/05: Actuació castellera a Barcelona (Sagrada Família)
07/05: Pilar a Granollers (sala Tarafa) pel dret a decidir
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10/05: Actuació castellera a Terrassa (fira modernista)
18/05: Actuació castellera a Girona (temps de flors)
31/05: Actuació castellera a Mataró

- Juny

01/06: Actuació castellera a Granollers (l’Ascensió)
07/06: Taller de castells a Berlín (Catalanets a Berlín)
07/06: Actuació castellera a Berlín (Carnaval de les Cultures)
08/06: Actuació castellera a Berlin pel dret a decidir
15/06: Actuació castellera a Caldes (II Diada Vallès Oriental)
22/06: Actuació castellera a La Garriga (Festa Major)
28/06: Cursa dels 10 Km de Granollers

- Juliol

06/07: Actuació castellera a Barberà del Vallès (Festa Major)
12/07: Actuació castellera a Súria (Festa Major)
13/07: Actuació castellera a Salt

-  Agost

24/08: Actuació castellera Vilanova del Vallès (Festa Major)
31/08: Actuació castellera a Granollers (Festa Major)

-  Setembre

06/09: Actuació castellera a Canovelles (Festa Major Can Duran)
11/09: Actuació castellera a Llinars del Vallès  (Festa Major)
28/09: Actuació castellera a Vallromanes (Festa Major)

- Octubre

04/10: Concurs de castells a Tarragona
19/10: Actuació castellera a Granollers (la Tripleta)
26/10: Actuació castellera a Sant Just Desvern

-  Novembre

09/11: Actuació castellera a Granollers (XXIII Diada Xics)
16/11: Actuació castellera Barcelona (Diada Castellers de Gràcia)

- Desembre

26/12: Celebració del Quinto de Nadal

Atès que l'activitat cultural que desenvolupa l'Associació Castellera Xics de Granollers té per objecte 
la promoció de la cultura que alhora és una finalitat pública .

Vist l'informe emès per la responsable del servei de Cultura

Fonaments jurídics

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

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

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



63

- 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: 

1. 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 
deprenents 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 de conveni haurà 
d'incloure els extrems següents:

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

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

PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Associació Castellera Xics de Granollers,  
amb NIF G59578468, per un import de 9.000,00 euros, destinada a la realització de les activitats 
relacionades amb el calendari d'actuacions del Xics, durant l'any 2014 que consta en la part expositiva
, amb un pressupost de despesa de 27.000,00 euros, el que representa un finançament del 33,33 % 
del cost de l’activitat. 

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 9.000,00 euros amb 
càrrec a la partida 14/H431/33430/ 48306 del vigent Pressupost. 

TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Castellera Xics de Granollers 
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 
ASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS 
PROJECTES PER L'ANY 2014

Granollers,
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                                                  REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número .........., 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, XAVIER ÀLVAREZ CALAFELL, amb DNI núm. 52165080E, President de l’entitat 
Associació Castellera Xics de Granollers que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF 
número G59578468 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 Associació Castellera Xics de Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és 
una entitat del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de 
tipus cultural  a Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme els 
projecte d'activitats segons el calendari que consta a la memòria de la programació d’activitats 
presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 20 de maig de 2014 amb una 
despesa prevista per a l’exercici 2014 de 27.000€.

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 cultural 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 cultura que alhora és una finalitat 
pública. 

Quart. 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.

PACTEN

Primer.  Objecte del conveni

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

Segon. Activitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en la memòria de la programació d'activitats presentada al 
registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 20 de maig de 2014, i en concret:

-  Febrer

 12/02: Torneig futbol intercasteller a Igualada

-  Març

 02/03: Comparsa Xics per Carnestoltes
 16/03: Calçotada popular oberta a la ciutat de Granollers
 22/03: Actuació castellera a Granollers (inici de temporada)
 29/03: Tallers de castells a La Roca i l’Ametlla del Vallès



65

-  Abril

 06/04: Actuació castellera a Terrassa
 09/04: Taller de castells a escola Salvador Llobet
 13/04: Actuació castellera a Vic (Mercat del Ram)
 23/04: Taller i actuació castellera (Sant Jordi)
 26/04: Actuació castellera a Vilafranca (Diada Sant Jordi)

-  Maig

04/05: Actuació castellera a Barcelona (Sagrada Família)
07/05: Pilar a Granollers (sala Tarafa) pel dret a decidir
10/05: Actuació castellera a Terrassa (fira modernista)
18/05: Actuació castellera a Girona (temps de flors)
31/05: Actuació castellera a Mataró

- Juny

01/06: Actuació castellera a Granollers (l’Ascensió)
07/06: Taller de castells a Berlín (Catalanets a Berlín)
07/06: Actuació castellera a Berlín (Carnaval de les Cultures)
08/06: Actuació castellera a Berlin pel dret a decidir
15/06: Actuació castellera a Caldes (II Diada Vallès Oriental)
22/06: Actuació castellera a La Garriga (Festa Major)
28/06: Cursa dels 10 Km de Granollers

- Juliol

06/07: Actuació castellera a Barberà del Vallès (Festa Major)
12/07: Actuació castellera a Súria (Festa Major)
13/07: Actuació castellera a Salt

-  Agost

24/08: Actuació castellera Vilanova del Vallès (Festa Major)
31/08: Actuació castellera a Granollers (Festa Major)

-  Setembre

06/09: Actuació castellera a Canovelles (Festa Major Can Duran)
11/09: Actuació castellera a Llinars del Vallès  (Festa Major)
28/09: Actuació castellera a Vallromanes (Festa Major)

- Octubre

04/10: Concurs de castells a Tarragona
19/10: Actuació castellera a Granollers (la Tripleta)
26/10: Actuació castellera a Sant Just Desvern

-  Novembre

09/11: Actuació castellera a Granollers (XXIII Diada Xics)
16/11: Actuació castellera Barcelona (Diada Castellers de Gràcia)

- Desembre

26/12: Celebració del Quinto de Nadal

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

Tercer. Despesa subvencionable
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El cost de l’activitat subvencionada és de 27.000,00€ corresponents a:

Despeses Import Ingressos Import

Desplaçaments 13.800,00 € Quotes socis 6.000,00 €

Activitats 6.300,00 € Actuacions 7.500,00 €

Altres 6.900,00 € Subvenció ajuntament 9.000,00 €

Venda marxandatge 2.000,00 €

Total 27.000,00 € Altres 2.500,00 €

Total 27.000,00 €

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

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

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

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del calendari 
d'actuacions i activitats per a l'any 2014   és de 9.000,00€, el que representa un finançament del 33,33 
% del cost de l’activitat.

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

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

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

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

• Falques Ràdio municipal  per un import màxim de 400 €
• Impremta municipal per un import màxim de 700 €
• Infraestructures (cadires, taules,...) per a les activitats per un preu màxim de 1.800 €
• Afavorir l'espai per a la celebració de la Diada dels Xics per un import màxim de  400€

Sisè. Obligacions de l’entitat beneficiària

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

-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 
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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 financi'n 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 tipògrafs a aprovats que seran facilitats 
a l’entitat pel servei municipal corresponent. 

Setè. Pagament de la subvenció

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que 
sigui facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers per un import de  9.000,00 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

Vuitè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans 
del dia 2 de març de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

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

- Justificació econòmica del projecte subvencionat 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.
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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.

Novè.  Modificació de la subvenció 

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.

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

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

Desè. Renúncia a la subvenció

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

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

Onzè. Reintegrament de la subvenció. 

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la 
subvenció. 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d'aquest 
conveni. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com 
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això 
es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i 
regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacions, 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 
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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. 

Dotzè. Vigència

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

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

Tretzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable . 

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

QUART.- Comunicar a l’entitat Associació Castellera Xics de Granollers que el servei gestor de la 
subvenció atorgada serà el Servei de Cultura i en concret, la persona responsable del seguiment i 
compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà en Josep Llobet Mas, tècnic responsable de 
Programes.

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

SISÈ.- 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 LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LA    
SIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITAT AGRUPACIÓENTITAT AGRUPACIÓENTITAT AGRUPACIÓENTITAT AGRUPACIÓ    
EXCURSIONISTA DE GRANOLLERSEXCURSIONISTA DE GRANOLLERSEXCURSIONISTA DE GRANOLLERSEXCURSIONISTA DE GRANOLLERS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Agrupació Excursionista de Granollers, per un import de 3.000 € destinada a realització de la 
32a Excursió popular de Granollers; 14a Primaveral de cinema de muntanya i el 10è concurs 
fotogràfic “La Muntanya”

En data 24 de març, núm. de registre d'entrada 5.770, el Senyor Carles Garcia Pérez, president de 
l'Agrupació Excursionista de Granollers presenta la documentació següent i sol·licita l'atorgament de 
la subvenció prevista al Pressupost municipal :

1. Declaració jurada de no haver sol·licitat ajuts o subvencions pel mateix concepte;  d'estar al 
corrent de les obligacions tributàries, i de la seguretat social; que l'entitat que representa no ha estat 
sancionada, que accepta el compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció i que 
reuneix els requisits específic exigits .

2. Declaració que en cas d'absència del president, en Carles Garcia i Pérez, serà en Josep Pujadas 
i Jubany, amb DNI núm. 37.278.653 T
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3. Projecte/memòria de la programació general d’activitats amb una despesa prevista per a 
l’exercici 2014, sense comptar la publicació del butlletí municipal ,  de  4.650 €

-Fitxes  i memòria per a ajuts de difusió cultural : 
-Publicació Butlletí activitats any 2012 i 2013
-32a Excursió popular de Granollers 2014
-14a Primaveral de cinema de muntanya 2014
-10è Concurs Fotogràfic “La Muntanya” 2014

4. Còpia targeta acreditativa de NIF

5. Còpia carnet de Registre d'Entitats i Associacions Veïnals de Granollers a nom de l'Agrupació 
Excursionista de Granollers

6. Còpia DNI del president de l'entitat

7. Certificat de dades d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de 
Granollers actualitzades.

Atès que l'activitat cultural que desenvolupa l'Agrupació Excursionista de Granollers té per objecte la 
promoció de la cultura que alhora és una finalitat pública.

Vist l'informe emès per la responsable del Servei de Cultura.

Fonaments jurídics

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

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

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

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

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

1. 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 
deprenents 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 de conveni haurà 
d'incloure els extrems següents:

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

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

PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Agrupació Excursionista de Granollers,  
amb NIF G58201575, per un import de 3.000,00 euros, destinada a la realització de les activitats 
culturals següents: excursió populars, cinema de muntanya i concurs fotogràric de muntatnya durant 
l'any 2014, amb un pressupost de despesa de 4.650,00 euros, el que representa un finançament del 
64,52 % del cost de l’activitat. 

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de3.000,0o euros amb 
càrrec a la partida 14/H431/33430/ 48311 del vigent Pressupost. 

TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Agrupació Excursionista de Granollers 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 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS 
PROJECTES PER L'ANY 2014

Granollers,

                                                  REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número .........., 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, CARLES GARCÍA I PÉREZ, amb DNI núm.77285.968B President de l’entitat 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS, que actua en representació d’aquesta entitat 
amb NIF número G-58201575, 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 AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS en endavant l'entitat 
beneficiària,  és una entitat del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb 
continuïtat activitats de tipus cultural  a Granollers .

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme els 
projectes de difusió cultural: 2014. 32a Excursió popular de Granollers; 14a Primaveral de cinema de 
muntanya i el 10è concurs fotogràfic “La Muntanya”; en els termes que es recullen a la memòria de la 
programació general d’activitats presentat al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 24 
de març de 2014 amb una despesa prevista per a l’exercici 2014 de 4.650 €

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 cultural i en la vida associativa del municipi i 
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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 cultura que alhora és una finalitat 
pública. 

Quart. 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.

PACTEN

Primer.  Objecte del conveni

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

Segon. Activitat subvencionada

L’activitat subvencionada és la prevista en la memòria de la programació general d’activitats 
presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 24 de març de 2014 i en concret, 
a títol de resum, la següent: 

Projecte Data/es

32a Excursió popular de Granollers 6 d'abril de 2014

14a Primaveral de cinema de muntanya 6, 8, 13 i 15 de maig de 2014

10è concurs fotogràfic “La Muntanya” Segon semestre de 2014

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 4.650 € corresponents a:

32a Excursió Popular de Granollers

Despeses Import Ingressos Import

Compra materials 150,00 € Quotes socis 150,00 €

Publicitat 300,00 € Subvenció ajuntament 150,00 €

Import total 450,00 € Publicitat i patrocinis 150,00 €

Import total 450,00 €

14a Primaveral de Cinema de Muntanya

Despeses Import Ingressos Import

Compra materials 600,00 € Quotes socis 600,00 €

Publicitat 600,00 € Subvenció ajuntament 600,00 €

Import total 1.200,00 € Import total 1.200,00 €
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10è Concurs fotogràfic "La Muntanya"

Despeses Import Ingressos Import

Compra materials 1.300,00 € Quotes socis 500,00 €

Publicitat 1.100,00 € Subvenció ajuntament 1.500,00 €

Altres 600,00 € Publicitat i patrocinis 1.000,00 €

Import total 3.000,00 € Import total 3.000,00 €

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

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

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

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització de és de 3.000,00 €, 
el que representa un finançament del 64,52 % del cost de l’activitat.

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

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

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

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

Impremta municipal per a l'edició del butlletí d'activitats any 2012 i 2013, per un import màxim de 
1.150€

Sisè. Obligacions de l’entitat beneficiària

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

-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, 
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ajudes, ingressos o recursos que financi'n 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 tipògrafs a aprovats que seran facilitats 
a l’entitat pel servei municipal corresponent. 

Setè. Pagament de la subvenció

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que 
sigui facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers per un import de  3000€, segons disponibilitat de Tresoreria.

Vuitè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans 
del dia 2 de març de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

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

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

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

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

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

Novè.  Modificació de la subvenció 

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.

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

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

Desè. Renúncia a la subvenció

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

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

Onzè. Reintegrament de la subvenció. 

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la 
subvenció. 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d'aquest 
conveni. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com 
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això 
es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i 
regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacions, 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 
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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. 

Dotzè. Vigència

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

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

Tretzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable . 

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

QUART.- Indicar a l’entitat AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS que el servei gestor de 
la subvenció atorgada serà el Servei de Cultura i en concret, la persona responsable del seguiment i 
compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà en Josep Llobet Mas, tècnic responsable de 
Programes.

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

SISÈ.- Notificar aquest acord a l'entitat Agrupació Excursionista de Granollers 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
 

25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LAATORGAMENT DE SUBVENCIO NOMINATIVA I LA    
SIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COLSIGNATURA DEL CONVENI DE COL....LABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB LLABORACIÓ AMB L''''ENTITAT COLLA DELS BLANCS DEENTITAT COLLA DELS BLANCS DEENTITAT COLLA DELS BLANCS DEENTITAT COLLA DELS BLANCS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Colla dels Blancs de Granollers, per un import de 13.000 € destinada a realització de la Festa 
Major de Granollers: projecte sonorització Festa Major Blanca 2014.

En data 26 de març de 2014, núm. de registre d'entrada 6036, el Senyor Bernat Lloret i Villas,  en 
representació de la Colla dels Blancs de Granollers, presenta la documentació següent i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

1. Declaració relativa a que l'entitat no té cap deute amb Hisenda ni amb l'Agència Tributària

2. Projecte sonorització Festa Blanca 2014, que inclou el  pressupost.

Atès que l'activitat cultural que desenvolupa la Colla dels Blancs de Granollers té per objecte la 
promoció de la cultura que alhora és una finalitat pública.

Vist l'informe emès per la responsable del Servei de Cultura.

Fonaments jurídics
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- Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 

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

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

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

1. 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 
deprenents 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 de conveni haurà 
d'incloure els extrems següents:

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

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

PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Colla dels Blancs de Granollers,  amb NIF 
V60625548, per un import de 13.000,00 euros, destinada a la realització de la sonorització de la 
programació d'activitats culturals que la Colla Blanca durà a terme en la Festa Major de l'any 2014, 
amb un pressupost de despesa de 19.000,00 euros, el que representa un finançament del 68,42 % del 
cost de l’activitat. 

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 13.000,00 euros amb 
càrrec a la partida 14/H431/33430/ 48303 del vigent Pressupost. 

TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Colla dels Blancs de Granollers 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 COLLA 
DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES PER L'ANY 
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2014

Granollers,

                                                  REUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número .........., 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, RAMON FORNS  CANAL amb DNI núm. 53120363T,  President de l’entitat Colla dels 
Blancs de Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF número  V60625548  
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 Colla dels Blancs de Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat 
del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus cultural  
a Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme el 
projecte de sonorització Festa Major Blanca 2014 presentada al registre general de l’Ajuntament de 
Granollers en data 26 de març de 2014 amb una despesa prevista per a l’exercici 2014 de 19.000,00 
€. El projecte inclou els actes següents:  

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 cultural 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 cultura que alhora és una finalitat 
pública. 

Quart. 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 la memòria de la programació d’activitats presentada al 
registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 1 d'abril de 2014.

Aquesta activitat es durà a terme durant la Festa Major de 2014 (del 23 al 30 d'agost de 2014, ambdós 
inclosos).

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
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El cost de l’activitat subvencionada és de 19.000,00 € corresponents:

Dissabte 23 d’agost

24h Plaça de la Porxada 
“Concert amb 9Son”
Org.: Blancs

Diumenge 24 d’agost

24h Plaça de la Porxada 
Festa d’inici amb Blancs i Blaus
Org: Blancs i Blaus

Dilluns 25 d’agost

22h Plaça Perpinyà
Concurs: La rebel·lió a la granja, concurs musical
Org: Blancs (Mushow)

22:30h Plaça de l’Església
Ballada de swing
Org: Blancs (Swing&Shout)

23h Plaça Perpinyà
Concert amb Germà Negre
Org: Blancs

Dimarts 26 d’agost

22h Plaça Perpinyà
Acte blanc
Org: Blancs (Afrotarades)

22:30h Parc Torres Villà
Trenquem mites! Som foc 2.0
Org: Blancs (Dames de Foc)

23:30h Plaça de la Porxada 
Concert amb Xerramecu tiquis miquis
Org: Blancs

Dimecres 27 d’agost

18h Plaça Perpinyà
Concert infantil amb El Pot Petit
Org: Blancs (Cuquetes)

23:30h Plaça de la Porxada 
Disco inferno 
Org: Blancs 

Dijous 28 d’agost

24h  Carrer d’Anselm Clavé
Rècord QuinÉs?
Org: Blancs (Guapes)

Divendres 29 d’agost

16h Plaça de la Porxada
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Correaigua infantil
Org: Blancs 

22:45h 16h Plaça de la Porxada
Correaigua 
Org: Blancs 
Dissabte 30 d’agost

22h Plaça de Can Trullàs
Nit Golfa Infantil amb Ambaükatunàvia
Org: Blancs

24h Plaça de la Porxada
Nit Blanca
Org: Blancs

PROJECTE SONORITZACIÓ
CONCEPTE INGRÉS DESPESA
Subvenció Ajuntament 13.000,00 €  
Araso*  15.000,00 €
Sonostudio*  2.000,00 €
JC*  2.000,00 €
Aportació colla Blancs 6.000,00 €  
TOTAL 19.000,00 € 19.000,00 €

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

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

QuartQuartQuartQuart....    Import de la 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 del Projecte  és de 
13.000,00 €, el que representa un finançament de 68,42 % del cost de l’activitat.

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitatValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitatValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitatValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat    
subvencionadsubvencionadsubvencionadsubvencionad a

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

• Impremta Municipal per a l’edició del material de difusió que aquesta consideri necessari, per un 
import màxim total de 700 €.

• Els recursos materials i humans necessaris per a la producció tècnica de la festa major entesos 
com a serveis de transport, muntatge i desmuntatge d’escenaris, taules, cadires, preses de corrent i 
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d’altres elements específics que caldrà detallar en funció de l’activitat programada . 

• Posarà a disposició de l’Associació Colla dels Blancs  5 unitats de telefonia mòbil de propietat 
municipal i en règim de cessió i assumirà les despeses dels consums derivats de l´organització de la 
festa major.

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 financi'n 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 tipògrafs a aprovats que seran facilitats 
a l’entitat pel servei municipal corresponent. 
eixen les Ordenances Fiscals vigents .

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 per un import de  13.000 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    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 2 de març de 2015 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

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

- Comptes de l'activitat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers en 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.

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 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, 
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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, nacions, 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 Colla dels Blancs de Granollers que el servei gestor de la subvenció 
atorgada serà el Servei de Cultura i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
dels pactes del conveni de col·laboració serà en Josep Llobet Mas, tècnic responsable de Programes.

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

SISÈ.-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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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 deu 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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