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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 
 



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

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
NOLOBROWN SLNOLOBROWN SLNOLOBROWN SLNOLOBROWN SL,,,,    AMB CIF BAMB CIF BAMB CIF BAMB CIF B66024829660248296602482966024829,,,,    EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESAEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE LA DESPESA    
D’INTERESSOS DEL PRÉSTECD’INTERESSOS DEL PRÉSTECD’INTERESSOS DEL PRÉSTECD’INTERESSOS DEL PRÉSTEC

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

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

2222.... Dins del termini establert a tal efecte, el Sr. Manuel Castaño Sánchez, amb NIF 47701258V, soci 
i administrador de l’empresa Nolobrown SLNolobrown SLNolobrown SLNolobrown SL    amb CIF B66024829, presenta en data 31313131    de maig dede maig dede maig dede maig de    
2013201320132013 instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb núm. de registre d’entrada 10.312; 
en la qual es sol·licita una subvenció per un import de 6666....305305305305,,,,24242424    euros.

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 25252525    de juny dede juny dede juny dede juny de    2013201320132013,,,, la Juntala Juntala Juntala Junta    
de Govern Localde Govern Localde Govern Localde Govern Local    de l’Ajuntament de Granollers va aprovar una subvenció de 6666....305305305305,,,,24242424    euros a 
l’empresa “Nolobrown SL”, en concepte de finançament de la despesa d’interessos generats pel 
préstec atorgat per l’entitat CaixaBank SAU, núm. de préstec: 312.642.720-60 signat el 11 d’abril de 
2013 i d’import 25.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària H160.24152.47000 “
Subvencions a empreses foment de l’emprenedoria”.

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

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

5555.... El Sr. Manuel Castaño Sánchez, amb NIF 47701258V, va presentar amb posterioritat a 
l'atorgament de la subvenció l'escrit de l'entitat bancària conforme s’ha aplicat la subvenció atorgada a 
la reducció del principal del préstec, i va acompanyar el nou quadre d’amortització del préstec.

6666.... En data 19191919    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014,,,,     el Sr. Manuel Castaño Sánchez, representant de l’empresa 
Nolobrown SLNolobrown SLNolobrown SLNolobrown SL,,,,    amb CIF Bamb CIF Bamb CIF Bamb CIF B66024829660248296602482966024829,,,,    ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb registreregistreregistreregistre     
d’entrada númd’entrada númd’entrada númd’entrada núm ....    13584135841358413584, la documentació corresponent a la justificació de la subvenció rebuda :

a) Declaració conforme el préstec objecte de la subvenció ha estat destinat en la seva totalitat a la 
constitució i posada en marxa de l’activitat empresarial    Nolobrown SLNolobrown SLNolobrown SLNolobrown SL,,,,    amb CIF Bamb CIF Bamb CIF Bamb CIF B66024829660248296602482966024829, en 
el que el Sr. Manuel Castaño Sánchez  hi consta com a soci.
 
b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un any des de 
l’atorgament de l’ajut: liquidació de l’IVA model 303, del primer trimestre de 2014, presentat el 
16/04/2014 a la delegació d’Hisenda.

7777.... La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò 



establert a les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d’acord amb 
l’Ordenança General de les Subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada en Ple en data 28 
de febrer de 2006, i segons el que estableix la legislació vigent en  matèria de subvencions .

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

9999.... Els conceptes de despesa presentats s’adapten a les destinacions aprovades en la concessió de 
la subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d’acord amb la proposició o l’acord 
d’aprovació.

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

11111111.... Vist informe favorable, de data 19 de juny de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Táboas Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida a Nolobrown SLNolobrown SLNolobrown SLNolobrown SL,,,,    amb CIF Bamb CIF Bamb CIF Bamb CIF B66024829660248296602482966024829, per 
un import de 6666....305305305305,,,,24242424    euroseuroseuroseuros,,,,    en el marc de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives 
empresarials de les persones emprenedores de Granollers, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l’expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar l'acord al departament d'Intervenció i a l'empresa Nolobrown SLNolobrown SLNolobrown SLNolobrown SL .

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·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITARPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR,,,,    EN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    UNAUNAUNAUNA    
SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONSSUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS    
FORMATIVES PER AL SEGON SEMESTRE DE L’ANYFORMATIVES PER AL SEGON SEMESTRE DE L’ANYFORMATIVES PER AL SEGON SEMESTRE DE L’ANYFORMATIVES PER AL SEGON SEMESTRE DE L’ANY    2014201420142014,,,,    EN L’ÀMBIT DE “RECULLEN L’ÀMBIT DE “RECULLEN L’ÀMBIT DE “RECULLEN L’ÀMBIT DE “RECULL    
DDDD''''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 DE DESENVOLUPAMENTÀREA DE DESENVOLUPAMENTÀREA DE DESENVOLUPAMENTÀREA DE DESENVOLUPAMENT    
ECONÒMIC LOCALECONÒMIC LOCALECONÒMIC LOCALECONÒMIC 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    DEL PLA “XARXA DEDEL PLA “XARXA DEDEL PLA “XARXA DEDEL PLA “XARXA DE    
GOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015

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 dePla “Xarxa dePla “Xarxa dePla “Xarxa de    
Governs LocalsGoverns LocalsGoverns LocalsGoverns Locals    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 ensels ensels ensels ens    
instrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència 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.... Atès el que disposa l'article 84.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, segons el qual "els 
governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en 
els termes que determinin les lleis: i) La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de 
tot tipus d'activitats econòmiques especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment 
de l'ocupació".

8888.... Cada any, el “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial” el sol·licita Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat, 
però atès el canvi en el sistema d'adhesió a la Xarxa de Municipis que la Diputació va engegar l’any 
2013, és l'Ajuntament de Granollers qui ha de sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, un ajut delajut delajut delajut del    
75757575%%%%    del cost total de les següents accionsdel cost total de les següents accionsdel cost total de les següents accionsdel cost total de les següents accions ::::

NOM DE L’ACCIÓ
CODI  
XGL

SUBVENCI
Ó 

COST 
TOTAL 

DE 
L'ACCIÓ 

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees SE/IN16 450,00 600,00

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per a ls 
clients S/MK2 435,00 580,00

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoc i SE/IN13 412,50 550,00

Vendes per a no comercials SE/PM7 540,00 720,00

La gestio eficaç del temps és molt rendible S/HD13 435,00 580,00

Com posar els preus als meus productes o serveis SE/IN5 412,50 550,00

Millora la gestió per reduir despeses T/EF27 660,00 880,00

Total general 3.345,00 € 4.460,00 €

9999.... L'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot sol·licitar 
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.

10101010.... Atès que està prevista aquesta despesa, per a cofinançar el cost de l'impartició d'aquestes 
accions, en el pressupost de l'exercici 2014 de Granollers Mercat, concretament al centre de cost 00000000
5555....DINEMPDINEMPDINEMPDINEMP.

11111111.... Vist informe de data 25 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 .-.-.-.-    Sol·licitar una subvencióSol·licitar una subvencióSol·licitar una subvencióSol·licitar una subvenció dededede    3333....345345345345,,,,00000000    €€€€,,,,    en nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercat,,,,    a    la Diputació de 
Barcelona, per al cofinançament de les accions del “Recull d“Recull d“Recull d“Recull d''''activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial”activitats de suport al teixit empresarial” 
per al segon semestre desegon semestre desegon semestre desegon semestre de    2014201420142014, en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, d'acord amb el següent detall:

NOM DE L’ACCIÓ
CODI  
XGL

SUBVENCI
Ó 

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees SE/IN16 450,00

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per a ls 
clients S/MK2 435,00

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoc i SE/IN13 412,50

Vendes per a no comercials SE/PM7 540,00

La gestio eficaç del temps és molt rendible S/HD13 435,00

Com posar els preus als meus productes o serveis SE/IN5 412,50

Millora la gestió per reduir despeses T/EF27 660,00

Total general 3.345,00 €

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 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 LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L ''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L ''''ACORD DACORD DACORD DACORD D''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DE SUBVENCIÓ AL PROJECTEDE SUBVENCIÓ AL PROJECTEDE SUBVENCIÓ AL PROJECTEDE SUBVENCIÓ AL PROJECTE    """"PROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I D''''INSERCIÓ AL MERCAT DEINSERCIÓ AL MERCAT DEINSERCIÓ AL MERCAT DEINSERCIÓ AL MERCAT DE    
TREBALL PER ALS JOVES DE LA WILAYA DE TETUANTREBALL PER ALS JOVES DE LA WILAYA DE TETUANTREBALL PER ALS JOVES DE LA WILAYA DE TETUANTREBALL PER ALS JOVES DE LA WILAYA DE TETUAN    2012201220122012----2016201620162016....    FASE IIFASE IIFASE IIFASE II"""",,,,    DE JUNTA DEDE JUNTA DEDE JUNTA DEDE JUNTA DE    



GOVERN LOCAL DEGOVERN LOCAL DEGOVERN LOCAL DEGOVERN LOCAL DE     16161616    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2013201320132013

1111....    En data 16 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local va prendre, entre d'altres, l'acord següent: 

"Primer.---- Aprovar l'atorgament de les subvencions de Cooperació i Solidaritat 2013, amb càrrec a la 
A-201300001739,  de la partida H241.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació  i Solidaritat, per un 
import total de  123.506,78 €, a les diferents entitats i projectes que es relacionen a continuació :

Àmbit de cooperació al desenvolupament (95.723,31 €)

Núm.            Entitat Projecte Municipi País Proposta 
econòmica

...
3944 Fundació Josep 

Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris

Programa de formació i d'inserció 
al mercat de treball dels joves

Wilaya de 
Tetuán

Marroc 14.358,50 €

... 

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

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

c) El procés de justificació es podrà iniciar l’endemà de l’execució del projecte subvencionat i el termini màxim 
de lliurament de la justificació serà el 28 de febrer de 2014, per als projectes de sensibilització i acollida, i del 28 
de febrer de 2015, per als projectes de cooperació al desenvolupament .

..." 

2222....    En data 5 de desembre de 2013, Javier Martínez Villarreal, com  a subdirector de la Fundació Josep 
Comaposada - Sindicalistes Solidaris, va presenta sol·licitud de modificació del pressupost del 
projecte "Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan 
2012-2016, Fase II".

3333....    El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, informa favorablement 
de l'aprovació de la modificació de l'acord de Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2013, 
d'atorgament de subvenció per al projecte "Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per 
als joves de la wilaya de Teatuan 2012-2016, Fase II" , atès que 

a) La proposta de modificació s'ha fet abans que acabi l'activitat, tal com assenyala l'article 64.2 del 
RD 887/2006.

b) La subvenció atorgada és de 14.358,50 € (10,07% del pressupost modificat i 11,12% de pressupost 
aprovat). Els conceptes de despesa elegible imputats a l'Ajuntament de Granollers són els mateixos 
(terrenys, construccions i lloguer; equipaments; personal local; personal expatriat; viatges i estades, 
funcionament, sensibilització i costos indirectes). Es pot mantenir el mateix import de subvenció, ja 
que no es supera el 50% del cost de l'activitat i els objectius, indicadors i resultats són els mateixos.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

2222....    El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

3333....    Les bases específiques de subvencions de Cooperació i Solidaritat  2013, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 18 de desembre de 2012 i publicades en el BOPB del dia 4 de gener de 2013.



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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la modificació de l'acord de Junta de Govern Local del dia 16 de juliol de 2013, de 
forma que el projecte "Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per als joves de la wilaya 
de Tetuan 2012-2016, Fase II" passa a tenir un cost de 142.575,85  €, i no de 179.820 €, dels quals 
l'Ajuntament de Granollers aporta 14.358,50 €.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
CONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT,,,,    DESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTE    """"MITIGACIÓNMITIGACIÓNMITIGACIÓNMITIGACIÓN     
DE LOS RIESGOS NATURALES EN LOS SEIS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DELDE LOS RIESGOS NATURALES EN LOS SEIS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DELDE LOS RIESGOS NATURALES EN LOS SEIS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DELDE LOS RIESGOS NATURALES EN LOS SEIS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DEL    
DEPARTAMENTO DE CHINANDEGADEPARTAMENTO DE CHINANDEGADEPARTAMENTO DE CHINANDEGADEPARTAMENTO DE CHINANDEGA    ((((NICARAGUANICARAGUANICARAGUANICARAGUA))))    2012201220122012----2013201320132013"""",,,,    EN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER A LCONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER A LCONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER A LCONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER A L ''''ANYANYANYANY    2012201220122012

En sessió de data 31 de juliol de 2012, de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, es  
van atorgar les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 

3943 Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO

Mitigación de los riesgos 
naturales en la zona norte de 

Chinandega

6 municipios Nicaragua 12.572,96 €

L'article 10.1 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2012 preveia que la 
justificació dels projectes de cooperació al desenvolupament s'havia de presentar abans del 28 de 
febrer de 2014.

L'article 10.2 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat 2012 assenyalava 
la documentació que, en tot cas, s'havia de presentar:

a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, que s'ajustarà a la sol·licitud presentada o, si 
s'escau, a la sol·licitud reformulada; 
b) Informe econòmic final, que constarà de
-relació de totes les despeses realitzades durant el projecte, per finançador;
-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-en el cas d'adquisició d'immoble, dins del projecte, còpia de l'escriptura corresponent;
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, per import mínim del doble de la quantitat atorgada.

En data 8 de gener de 2014, i número de registre 272, Antoni Pueyo i Flaqué, en representació de la 
Fundació Pau i Solidaritat - CCOO, amb NIF G61538187, va presentar l'informe final del projecte 
"Mitigación de los riesgos naturales en los seis municipis de la zona norte del departamento de 
Chinandega, Nicaragua, 2012-2013".

Vist l'informe emès en data pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles 
Cusell, que justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte "Mitigación de los riesgos 
naturales en los seis municipios de la zona norte del departamento de Chinandega (Nicaragua) 2012 - 
2013", perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import 
de les actuacions subvencionades i acredita la correcta execució de les actuacions subvencionades 
de conformitat amb les actuacions previstes a les bases de la convocatòria, en els termes que 
s'indiquen a continuació:



- Memòria tècnica final que s'ajusta a la sol·licitud presentada.
- Certificat per a la presentació de l'informe econòmic i informe econòmic del projecte: estat financer, 
relació de factures aplicades a l 'Ajuntament de Granollers, relació total de factures , factures i altres 
justificants amb tots els requisits legals de les despeses efectuades , per un import total 30.500,11 €, 
superior al doble de la subvenció atorgada.
–Annexos: 1) contracte de serveis professionals formadors; 2) contracte d'obres menors; 3) contracte 
d'obres; 4) certificació de l'alcalde de Somotillo (Nicaragua); 5) certificació de despeses valoritzades; 
6) documents de transferències, còpies de targetes bancàries, certificació de quantitats rebudes; 7) 
documents del tipus de canvi utilitzat; 8) llista de participants a la formació; 9) documentació en format 
digital; 10) exemplar documentació Nicaragua.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que 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 els 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, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa  la forma de la justificació.

- Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada 
per l'Ajuntament en Ple el dia 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 .

- Articles 10.1 i 10.2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de 
Cooperació i Solidaritat, corresponents a l'any 2012, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 
25 de gener de 2012 i publicades en el BOPB del dia 9 de febrer de 2012, pel que fa al termini i forma 
de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de Junta de Govern Local, de data 
31 de juliol de 2012, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la concessió de 
subvencions per a l'any 2012, en els termes que s'indiquen a continuació:

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 

3943 Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO

Mitigación de los riesgos 
naturales en la zona norte de 

Chinandega

6 municipios Nicaragua 12.572,96 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
CONCEDIDA A MEDICUS MUNDI CATALUNYACONCEDIDA A MEDICUS MUNDI CATALUNYACONCEDIDA A MEDICUS MUNDI CATALUNYACONCEDIDA A MEDICUS MUNDI CATALUNYA,,,,    DESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTE    """"INCREMENT DEINCREMENT DEINCREMENT DEINCREMENT DE    
LLLL''''ACCÉS I LA QUALITAT DE LES CURES DE SALUT PRIMÀRIA MITJANÇANT LACCÉS I LA QUALITAT DE LES CURES DE SALUT PRIMÀRIA MITJANÇANT LACCÉS I LA QUALITAT DE LES CURES DE SALUT PRIMÀRIA MITJANÇANT LACCÉS I LA QUALITAT DE LES CURES DE SALUT PRIMÀRIA MITJANÇANT L''''ENFORTIMENTENFORTIMENTENFORTIMENTENFORTIMENT     
DELS SERVEIS NACIONALS DE SALUTDELS SERVEIS NACIONALS DE SALUTDELS SERVEIS NACIONALS DE SALUTDELS SERVEIS NACIONALS DE SALUT,,,,    PRIORITZANT LPRIORITZANT LPRIORITZANT LPRIORITZANT L''''ÀMBIT RURAL I LÀMBIT RURAL I LÀMBIT RURAL I LÀMBIT RURAL I L''''ACORD AMB LESACORD AMB LESACORD AMB LESACORD AMB LES    



POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SALUT A LA ZONA SUD DE LA PROVÍNCIA DE CABO DELGADOPOLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SALUT A LA ZONA SUD DE LA PROVÍNCIA DE CABO DELGADOPOLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SALUT A LA ZONA SUD DE LA PROVÍNCIA DE CABO DELGADOPOLÍTIQUES PÚBLIQUES DE SALUT A LA ZONA SUD DE LA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO,,,,    
MOÇAMBICMOÇAMBICMOÇAMBICMOÇAMBIC"""",,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER AEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER AEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER AEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2011201120112011

En sessió de data 5 de setembre de 2011, de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, 
es  van atorgar les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:

 Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/
zona

            País Import subvenció

3429 Medicus Mundi 
Catalunya

Increment accés i qualitat 
cures primàries

Cabo Delgado       Moçambic 9.854,82 €

...

L'article 5.2. de les bases de la convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat 2011 preveu 
que la justificació dels projectes de cooperació al desenvolupament s'ha de presentar abans del 28 de 
febrer de 2013.

En sessió de data 27 de novembre de 2012, de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
Granollers, es va prendre l'acord d'aprovar la modificació del pressupost de la subvenció atorgada en 
la sessió de 5 de setembre de 2011, sense que n'afectés l'import total:

 Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/
zona

            País Import subvenció

3429 Medicus Mundi 
Catalunya

Increment accés i qualitat 
cures primàries

Cabo Delgado       Moçambic 9.854,82 €

En data 15 de gener de 2013, i número de registre 709, Francesc Álvarez Embeita, en representació 
de Medicus Mundi Catalunya, amb NIF G-59944314 i número de registre 391, va presentar l'informe 
final del projecte "Increment de l'accés i la qualitat de les cures de salut primària mitjançant 
l'enfortiment dels serveis nacionals de salut, prioritzant l'àmbit rural i l'acord amb les polítiques 
públiques de salut a la zona sud de la província de Cabo Delgado (Moçambic)" .

Revisada la documentació, en data 17 de gener de 2014 (número de registre de sortida 657), es va 
enviar un requeriment a Medicus Mundi Catalunya perquè presentés factures, com a mínim fins al 
doble de la quantitat atorgada. 

En data 24 de gener de 2014 i número de registre d'entrada 1277, Medicus Mundi Catalunya va 
presentar relació de factures complementàries i fotocòpies de factures complementàries .

Vist l'informe emès en data 12 de juny de 2014 pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, 
Joan Carles Cusell, que justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte, perquè s'ha 
verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de les actuacions 
subvencionades i acredita la correcta execució de les actuacions subvencionades de conformitat amb 
les actuacions previstes a les bases de la convocatòria , en els termes que s'indiquen a continuació:

 Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/
zona

            País Import subvenció

3429 Medicus Mundi 
Catalunya

Increment accés i qualitat 
cures primàries

Cabo Delgado       Moçambic 9.854,82 €

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que 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 els 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, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa  la forma de la justificació.

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

- Article 5 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de Cooperació i 
Solidaritat, corresponents a l'any 2011, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 27 de 
desembre de 2010i publicades en el BOPB del dia 31 de gener de 2011 que fa al termini i procediment 
de justificació de subvencions.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Aprovar la justificació de la subvenció atorgada  en la Junta de Govern Local del dia 5 de 
setembre de 2011, amb es dades següents:

 Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/
zona

            País Import subvenció

3429 Medicus Mundi 
Catalunya

(NIF G-59944314 i 
número de registre 

391)

Increment de l'accés i la 
qualitat de les cures de salut 

primària mitjançant 
l'enfortiment dels serveis 

nacionals de salut, 
prioritzant l'àmbit rural i 

l'acord amb les polítiques 
públiques de salut 

Cabo Delgado       Moçambic 9.854,82 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE CEMENTIRIDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE CEMENTIRIDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE CEMENTIRIDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE CEMENTIRI    
MUNICIPAL PER A LMUNICIPAL PER A LMUNICIPAL PER A LMUNICIPAL PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

L'Àrea de Territori i Ciutat ha confeccionat el padró fiscal de la Taxa de Cementiri Municipal, 
corresponent a l'exercici 2014, per un import de 110110110110....470470470470,,,,30303030    euroseuroseuroseuros    (cent deu mil quatre-cents setanta 
amb trenta cèntims), i amb un càrrec de 7.457 liquidacions.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

De conformitat amb l'Ordenança Fiscal per a l'any 2014, 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, aprovada 
pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 29 d'octubre de 2013: Epígraf 4t. Drets de 
conservació.



D'acord amb l'article 37.1 de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2014, aprovat 
definitivament en el Ple de 28 de gener de 2014.

Articles 57 i 20.4.s) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 
19 d’aquest text legal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    AprovarAprovarAprovarAprovar el padró fiscal de la Taxa de Cementiri MunicipalTaxa de Cementiri MunicipalTaxa de Cementiri MunicipalTaxa de Cementiri Municipal, corresponent a l'exercici 2014, 
per un import de 110110110110....470470470470,,,,30303030    euroseuroseuroseuros    (cent deu mil quatre-cents setanta amb trenta cèntims), i amb un 
càrrec de 7777....457457457457    liquidacionsliquidacionsliquidacionsliquidacions , amb aplicació a la partida pressupostària d'ingressos 2014201420142014....HHHH311311311311....30501305013050130501....

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-     Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de consulta i reclamacions.

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 TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARIS

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

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

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
00733 46 3a 3 1r Antoni Gorchs Gelis Dolors Portero García 37590660N Cònjuge
01629 206 3a 2 4t Josep Maria Maseras Xicota Daniel Maseras Vallmitjana 35011007Q Fill
06311 194 3a 14 4t Petra Montero Díaz Concepción Díaz Montero 52142407G Filla
06173 20 3a 16 5è Esperanza Meneses Delgado Silvia Gómez Meneses 28321210E Filla

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

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

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

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

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



PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar els traspassos de les concessions dels drets funeraris següents :

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

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
00733 46 3a 3 1r Dolors Portero García 37590660N Cònjuge 12,30 €
01629 206 3a 2 4t Daniel Maseras Vallmitjana 35011007Q Fill 12,30 €
06311 194 3a 14 4t Concepción Díaz Montero 52142407G Filla 12,30 €
06173 20 3a 16 5è Silvia Gómez Meneses 28321210E Filla 12,30 €

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
37590660N Dolors Portero García 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505
35011007Q Daniel Maseras Vallmitjana 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
52142407G Concepción Díaz Montero 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
28321210E Silvia Gómez Meneses 42,21 31,35 73737373,,,,56565656

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

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

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE MAIG DEMES DE MAIG DEMES DE MAIG DEMES DE MAIG DE     2014201420142014))))

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



per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
27168294G José Gea García José Gea Suárez 79 2a 11 1r 05473

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
27168294G José Gea García 79 2a 11 1r 05473 12,30 €

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

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor José Gea García, i a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.



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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DE MAIG DEMES DE MAIG DEMES DE MAIG DEMES DE MAIG DE     2014201420142014))))

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
38549711D Cristina Peraire Fernández Francisco Perayre Alcácer 195 3a 12 4t 04540

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

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

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

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

Article 8. Terminis. Punt 3r. Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per 
lloguer s'atorgarà per un període de 2 anys. L'Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una 
durada de 2 anys cadascuna d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de 
qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de 
les quals siguin inhumades en la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les 
restes hauran de ser traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa 
comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials .



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

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

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

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

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
38549711D Cristina Peraire Fernández 195 3a 12 4t 04540 12,30 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Indicar que aquesta concessió podrà ser ampliada amb dues pròrrogues, cadascuna d'elles 
amb una durada de dos anys, que hauran de ser sol·licitades pels particulars un mes abans de 
caducar el present lloguer, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Exhaurit el termini inicial i les successives 
pròrrogues que s'hagin subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el 
que ocupen.

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Cristina Peraire Fernández, i a l'empresa 
Cabré-Junqueras, S.A.

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

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

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

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



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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE BANCS PER PART DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE BANCS PER PART DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE BANCS PER PART DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE BANCS PER PART DE    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLA    """"XARXA DEXARXA DEXARXA DEXARXA DE    
GOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS 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 L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març de 
2014, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut de suport material, en 
el marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per a 
l'actuació anomenada   Reposició de bancs i papereresReposició de bancs i papereresReposició de bancs i papereresReposició de bancs i papereres, inclosa en el recurs de  Mobiliari de l'espai 
públic dins de l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i va trametre l'esmentada 
sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica 
Corporativa.

4t En data  18 de juny de 2014, el vicepresident delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la  
Diputació de Barcelona, va dictar decret pel qual s'aprova la cessió en propietat de bancs de l'espai 
urbà , en el marc del Catàleg de serveis de serveis 2014 del Pla de Xarxa de Governs Locals 
2012-2015:

    Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL UnitatsUnitatsUnitatsUnitats         ImportImportImportImport////
unitatunitatunitatunitat

TotalTotalTotalTotal

13/Y/108701 11 155,48 € 1.710,28 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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 Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2014.

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 públic

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.-  Acceptar la  cessió en propietat  de bancs , en el marc del Catàleg de serveis de serveis 
2014 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015:

    Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL UnitatsUnitatsUnitatsUnitats         ImportImportImportImport////
unitatunitatunitatunitat

TotalTotalTotalTotal

13/Y/108701 11 155,48 € 1.710,28 €



 
SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures i 
Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona i a la Secretaria de l 'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1058105810581058    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 12 de juny de 2014, la senyora Sara Marín Cladera, amb DNI 38822751Q,  titular de la parada 
número 1058 del mercat setmanal del dijous, de 6 metres lineals, per a la venda de roba de dona, ha 
pre presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Isabel Bosch Guillen, amb 
DNI 46655648X.

La senyora Sara Marin Cladera compleix tots els requisits que es detallen en l 'article 15 del Reglament 
dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al corrent de 
pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa per 
cessament de l'activitat de venda ambulant.

La senyora Isabel Bosch Guillen ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 600,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6)

parada 1058 6 ml * 600,00 € = 3.600,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1058 del mercat setmanal del dijous, de 6 ml, per a 
la venda de roba de dona, de la qual és titular la senyora Sara Marin Cladera - NIF 38822751Q., 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1058 de 6 ml, a la senyora Isabel Bosch Guillen, amb NIF 46655648X pel  període restant de la 
llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025, previ pagament de la taxa 
corresponent.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar a la senyora Isabel Bosch Guillen  la taxa per transmissió de l'activitat comercial de 
venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:



parada 1058 6 ml * 600,00 € = 3.600,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Contra l'atutorització de traspàs:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PADRÓ DELS MERCATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PADRÓ DELS MERCATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PADRÓ DELS MERCATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PADRÓ DELS MERCATS    
SETMANALS DE LSETMANALS DE LSETMANALS DE LSETMANALS DE L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

En data 18 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar en sessió ordinària el Padró dels 
mercats setmanals relatiu a l'exercici 2014.

En data 3 d'abril de 2014, el Responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats, ha emès informe en el 
qual assenyala que s'ha detectat un error en la liquidació de la Taxa per l'ocupació de béns de domini 
públic amb llocs de venda al mercat dels dijous, exercici 2014 de la parada núm. 1336 de 9 metres 
lineals per a la venda de "joguines", situada al carrer de Santa Esperança, a nom de la senyora 
Elisabet Molina Salinas, liquidació núm. 4671890, d'import 0,00 euros, quan havia de ser d'import 
1.524,72 euros

.En data 3 d'abril de 2014, el Responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats, ha emès informe en el 
qual assenyala que els metres de la següent llicència per l'ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda al mercat del dijous, ubicada a la plaça de les Olles, es van modificar per tal d'adaptar 
l'estructura de la parada al mobiliari urbà existent, reduint la ocupació a 5 metres lineals:

ParadaParadaParadaParada NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular MetresMetresMetresMetres ArticleArticleArticleArticle UbicacióUbicacióUbicacióUbicació
1202 33883745F Jordi Esteve Sala 6 m Roba dona Pl. Olles, 17

En relació a aquest afer s'han pogut consultar els següents documents:

Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) de 25 de febrer de 2014, pel 
qual s’exposa l'acord d’aprovació del calendari fiscal corresponent a l'any 2014, als efectes del 
cobrament en període voluntari del padró fiscal, entre d’altres, de la taxa corresponent als llocs de 
venda en els mercats setmanals, amb l’advertiment que transcorregut el termini que en ell s’estableix 
sense fer l’ingrés corresponent el deute serà exigit pel procediment de constrenyiment i meritarà el 



càrrec, els interessos de demora i les costes que corresponguin.

Aquest edicte fixa el termini de pagament en període voluntari del tribut esmentat entre el 3 de març i 
el 5 de maig de 2014.

Guia del contribuent de l'any 2014, que com cada any edita aquest consistori i que durant el primer 
trimestre de l'exercici es fa arribar a tots els domicilis del municipi, la qual també conté el calendari 
fiscal esmentat.

Anunci d’exposició pública per un mes del padró fiscal del 2014 de la  taxa corresponent als llocs de 
venda en els mercats setmanals relatiu a l'exercici 2014, publicat en el BOP de 14 d'abril de 2014, 
amb expressió explícita de la possibilitat d’interposar recurs de reposició contra el padró i les 
liquidacions incorporades en el termini d’un mes des del dia següent al de la data d’acabament del 
període d’exposició pública.

Dels fets exposats es dedueix amb claredat que la taxa de referència, corresponent a l'exercici 2014, 
és un ingrés de cobrament  periòdic per rebut que es notifica  de forma col·lectiva per edicte, després 
d'haver practicat, en el seu dia, la notificació personal de la liquidació d 'alta en el padró corresponent.

Consultada la  base de dades de la Recaptació municipal es desprèn que la liquidació núm. 
4671760/2014 en via voluntària, corresponent a la Taxa per ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda en els mercats setmanals de la parada núm. 1202, a nom del senyor Jordi Esteve Sala, 
consta en l'actualitat pendent de pagament; i la liquidació núm. 4671890/2014 en via voluntària, 
corresponent a la Taxa per ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda en els mercats 
setmanals de la parada núm. 1336, a nom de la senyora Elisabet Molina Salinas, consta en l'actualitat 
pendent de pagament.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- L'article 3 de l'Ordenança Fiscal 2.16 vigent, diu que són subjectes passius les persones 
físiques o jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui beneficiïni de 
l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Epígraf 6è de l'Ordenança 2.16 vigent. Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda i publicitat. Llocs de venda al mercat del dijous.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Article 20 i ss del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, relatiu a les taxes.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Article 19 i ss de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, relatius a les 
obligacions tributàries.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, relatiu a la rectificació 
d'errors.

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.-.-.-.-  Rectificar l'errada material en el padró dels mercats setmanals de l'exercici 2014, de 
conformitat amb l'informe emès pel Responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats que s'incorpora 
a l'expedient:

ExerciciExerciciExerciciExercici NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular ParadaParadaParadaParada on diuon diuon diuon diu     ha de dirha de dirha de dirha de dir
2014 33883745F Jordi Esteve Sala 1202 6 m i 960,24 €  5 m i 800,20 €
2014 47640588K Elisabet Molina Salinas 1336 import 0 € 1.524,72 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Revocar d'ofici la liquidació núm. 4671760/2014 d'import 960,24 euros, a nom de Jordi 
Esteve Sala - NIF 33883745F  referides a la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs 



de venda al mercat del dijous,  per haver quedat justificat documentalment que l'ocupació correcta és 
per un total de 5 metres.

TERCERTERCERTERCERTERCER-.-.-.-.    Aprovar la liquidació confeccionada de l'Ordenança Fiscal 2.16. Taxa per l'ocupació de 
béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat amb llocs de venda al mercat del dijous, d'acord 
amb el següent detall:

ExerciciExerciciExerciciExercici NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular ParadaParadaParadaParada MetresMetresMetresMetres ArticleArticleArticleArticle TotalTotalTotalTotal
2014 33883745F Jordi Esteve Sala 1202 5 m Roba dona 800,20 €
2014 47640588K Elisabet Molina Salinas 1336 9 m Joguines 1.524,72 €

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Jordi Esteve Sala i a la senyora Elisabet Molina Salinas .

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

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ACCEPTACIÓ TOTAL DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT ENACCEPTACIÓ TOTAL DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT ENACCEPTACIÓ TOTAL DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT ENACCEPTACIÓ TOTAL DEL RECURS ECONÒMIC CONSISTENT EN    
FONS DE PRESTACIÓFONS DE PRESTACIÓFONS DE PRESTACIÓFONS DE PRESTACIÓ    """"FINANÇAMENT DE LFINANÇAMENT DE LFINANÇAMENT DE LFINANÇAMENT DE L''''ÀMBIT DE BENESTAR SOCIALSÀMBIT DE BENESTAR SOCIALSÀMBIT DE BENESTAR SOCIALSÀMBIT DE BENESTAR SOCIALS"""",,,,    CONCEDIT PERCONCEDIT PERCONCEDIT PERCONCEDIT PER    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ 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 la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos que es 
corresponguin al Pla.

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

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

En data 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 econòmics consistents en fons de prestació, que consisteixen en transferències 
dineràries de caràcter excepcional per al finançament de serveis i estructures de gestió local, 
distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb l'objecte finançat de caràcter poblacional, 
territorial, socioeconòmic, de gestió o altres.

En el Catàleg 2014 es preveu el fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar socials" 
consistent en un suport econòmic per finançar la prestació dels serveis socials bàsics. Com a mínim, 
el 50% de l'ajut s'ha de destinar a la cartera bàsica de serveis socials: serveis socials bàsics, 
teleassistència, atenció domiciliària, menjadors socials, centres oberts i residències d'estada limitada.



Els destinataris de l'esmentat fons de prestació són els Ajuntaments de municipis de la demarcació de 
Barcelona fins a 300.000 habitants, entre d'altres, i tots tenen garantida una dotació econòmica 
destinada a l'àmbit de Benestar Social calculada en base tram poblacional del municipi segons el 
padró d'habitants de data 1 de gener de 2013. Pel que fa als ajuntaments, les ratios establertes són:

2,29 €/habitant per als municipis amb població igual o superior als  100.000 habitants.a.
2,35 €/habitant per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants.b.
2,83 €/habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants.c.
3,31 €/habitant per als municipis menors de 10.000 habitants.d.

En data 12 de maig de 2014 va tenir entrada al registre de l'Ajuntament de Granollers, amb núm. de 
registre 9.006, la notificació de l'acord que va adoptar la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 10 d'abril de 2014, mitjançant el qual es va acordar la concessió a 
l'Ajuntament de Granollers del recurs econòmic consistent en fons de prestació "Finançament de 
l'àmbit de benestar socials", en el marc del Catàleg de Concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", segons la distribució i quanties següents:

NúmNúmNúmNúm....    habitants genhabitants genhabitants genhabitants gen 2013201320132013 Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     2013201320132013 Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     2014201420142014 Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL
59.753 125.903,00 € 140.419,55 € 14/Y/101428

D'acord amb el règim d'execució i justificació establert en el mateix acord de concessió, per a 
l'efectivitat de la concessió és necessari que l'ens beneficiari manifesti expressament l'acceptació de 
l'ajut mitjançant la presentació del formulari normalitzat C301, com a molt tard fins el dia 15 de juliol de 
2014.

L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement sobre l'acceptació total de l'esmentat ajut, 
amb indicació de que s'imputin els ingressos corresponents a l 'aplicació pressupostària H461.46124.

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

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar l'acceptació total del recurs econòmic "Finançament de l'àmbit de benestar socials" 
consistent en la modalitat de fons de prestació, 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", segons la 
distribució i quanties següents:

NúmNúmNúmNúm....    habitantshabitantshabitantshabitants     
gengengengen2013201320132013

RatioRatioRatioRatio
Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     

2014201420142014
Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL

59.753
 2,35 €/habitant per als municipis de 20.000 a 

99.999 habitants
140.419,55 € 14/Y/101428

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acceptar el règim per a l'execució i justificació del fons de prestació "Finançament de l'àmbit 
de benestar social" establert a l'acord de concessió, el text íntegre del qual és el següent:

"1. Acceptació

1.1. Per a l'efectivitat de la concessió, és necessari que els destinataris, com a molt tard el 15 



de juliol de 2014, manifestin expressament l'acceptació de l'ajut mitjançant la presentació del 
formulari normalitzat "C301", disponible a la Seu Electrònica de la Diputació, en el sí del 
"Portal de tràmits els ens locals i altres administracions", a l'espai corresponent de la "Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015". Aquesta acceptació pot ser per la totalitat de l'ajut o parcial.

1.2. Si els ajuts econòmics es destinen a programes i actuacions socials que no formin part de 
la cartera de serveis socials bàsics, caldrà adjuntar al formulari normalitzat "C301" el 
document "C303" de Memòria de l'acceptació.

1.3. Els Ajuntaments destinataris podran delegar expressament la gestió dels fons a 
consorcis, mancomunitats i altres ens supramunicipals. En cas que un Ajuntament opti per 
fer-ho, caldrà que adjunti a l'acceptació el corresponent acord amb la delegació municipal 
expressa.

1.4. S'entendrà que el destinatari ha renunciat a l'ajut si no ha presentat l'accpetació un cop 
transcorregut el termini màxim per a fer-ho.

2. Execució

L'execució de les actuacions en raó de les quals s'atorguin els fons s'estableix en el període 
comprès entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014.

Les Àrees Bàsiques Supramunicipals i els Ajuntaments podran destinar l'ajut econòmic a 
qualsevol de les següents actuacions:

aaaa))))    Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsicsActuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsicsActuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsicsActuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics ::::
Serveis socials bàsics d'atenció socialo
Servei d'ajuda a domiciliàriao
Serveis residencials d'estada limitadao
Serveis de menjador socialo
Serveis d'intermediació socioeducativa no residencial per a infants i adolescents o
(centres oberts)
Prestacions econòmiques d'urgència socialo

bbbb))))    Programes i actuacions socialsProgrames i actuacions socialsProgrames i actuacions socialsProgrames i actuacions socials ::::
Persones amb drogodependències i altres addiccionso
Persones amb discapacitato
Persones granso
Persones amb dependènciao
Persones amb malaltia mentalo
Infància, adolescència en risc i les seves famílieso
Inclusió socialo
Arranjament d'habitatgeso

Els Ajuntaments hauran de destinar, com a mínim, el 50% de l'ajut concedit a despeses de la 
cartera bàsica de serveis socials.

Les Àrees Bàsiques Supramunicipals no tindran cap límit en la destinació dels ajuts, més enllà de 
destinar-los als programes anteriors.

Quan hi hagi difusió pública, l'ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca 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 .

3. Justificació

3.1. Els destinataris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2015 per a presentar la 
justificació de despeses de les actuacions objecte d 'aquest suport econòmic.

3.2. De conformitat amb la naturalesa d'aquests recursos, orientats a finançar serveis socials, 
i atès el context de crisi actual i les dificultats de les tresoreries municipals, es preveu la 



mesura de viabilitat financera següent, per la qual la Diputació de Barcelona efectuarà 
bestretes (pagaments a justificar), amb la presentació prèvia de l'acceptació per part de l'ens 
destinatari, d'acord amb els barems següents:

Import de l'aportació de la Diputació per fons 
de prestació

Import de la bestreta (pagament a justificar)

Fins a 3.000 € 100% de l'aportació
Més de 3.000 € 50% de l'aportació

3.3. En cas de bestretes per l'import íntegre de l'aportació, els ens locals destinataris han de 
justificar les despeses abans de la finalització del termini de justificació. Per a la justificació, 
caldrà que l'ens destinatari presenti el model normalitzat de justificació .

3.4. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l'aportació: amb caràcter 
general, la diferència entre l'import de la bestreta i l'import total de l'ajut s'ha de pagar amb 
una justificació total de l'ajut (última justificació). A petició motivada per l'ens destinatari, la 
diferència entre l'import de la bestreta i l'import total de l'ajut es pot pagar amb justificacions 
parcials de l'ajut rebut, sempre que l'import justificat superi el de la bestreta.

3.5. Per a la justificació de les despeses, caldrà que l'ens beneficiari presenti el model 
normalitzat, d'acord amb la modalitat d'execució de què es tracti, disponible a la Seu 
Electrònica de la Diputació, en el sí del "Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions", a l'espai corresponent de la "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". S'hi 
haurà s'indicar l'estructura de finançament prevista per a l'actuació assenyalant la 
procedència del fons amb què es finançarà aquesta despesa:

- Despesa finançada amb càrrec a l'aportació de la Generalitat.
- Despesa finançada amb càrrec a l'aportació de la Diputació de Barcelona.
- Despesa finançada amb càrrec a ingressos procedents d'altres administracions.
- Despesa finançada per altres institucions públiques o privades .
- Despesa finançada pel propi ens destinatari.

3.6. 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 qual 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 en aquest dictamen.

3.7. Es podran justificar despeses que facin referència als capítols pressupostaris I , II i IV.

3.8. 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.

3.9. 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 efectes observats, demant-li, si escau, l'emissió d'una 
justificació rectificativa .

3.10. En cas que el total d'aportacions per a cada servei o activitat superi el  100% del seu cost 
de realització o que les despeses justificades per l'ens siguin inferiors a l'aportació aprovada, 
el suport econòmic per la Diputació quedarà ajustat a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada, amb la conseqüent obligació de reintegrament d'aquesta 
part, en casos de pagament avançat.

3.11. Les despeses justificades no podran ser superiors a l'aportació aprovada. A tal efecte, 
en la relació de despeses justificades, l'ens haurà d'ajustar, si s'escau, el/s percentatge/s 
d'imputació corresponents perquè això no succeeixi .

3.12. La relació de despeses justificades s'haurà de correspondre amb la distribució dels ajuts 



que s'acreditin al document "C414" de Protocol de dades estadísitiques que ha d'acompanyar 
la justificació de despeses.

3.13. A més, en el cas que els ajuts econòmics s'hagin destinat a programes i actuacions 
socials que no formin part de la cartera de serveis socials bàsics, caldrà adjuntar també la 
memòria de l'actuació, que s'haurà de correspondre amb el document "C303" de Memòria de 
l'acceptació presentat a l'acceptació de l'ajut.

3.14. Els ens instrumentals de l'ens destinatari o que integren el seu sector públic poden 
executar i aprovar les despeses corresponents a les actuacions aprovades en el marc del 
Catàleg 2014. Aquesta possibilitat queda condicionada a l 'acreditació que l'executor és un ens 
instrumental de l'ens destinatari o que integra el seu sector públic.

3.15. L'ens destinatari pot delegar l'execució i aprovació de les despeses corresponents a les 
actuacions aprovades en el marc del Catàleg 2014 en altres ens destinataris d'acord amb la 
normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a l'acreditació de la 
referida delegació, amb indicació del'òrgan i la data de la seva aprovació.

3.16. Sense perjudici de la possibilitat d'encarregar l'execució d'actuacions a ens 
instrumentals o que integren el sector públic de l'ens destinatari, o a altres ens destinataris 
d'acord amb la normativa reguladora del Pla, la justificació de les despeses correspondrà, en 
tot cas, a l'ens destinatari de l'ajut, com a beneficiari dels recursos concedits en el marc del 
Catàleg 2014.

3.17. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a ajuts no 
acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran durant l 'any 2014 entre tots els 
destinataris en proporció al percentatge de l'import justificat respecte el concedit, sempre que 
la justificació s'hagi presentat correctament a 16 de setembre de 2014 i que el volum d'ajuts 
no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions superi el 5 per cent del fons. La data 
màxima per aprovar el decret de distribució dels imports sobrants serà el 30 de novembre de 
2014.

4. Tancament i liquidació

4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d'execució i justificació, s'habilitarà un termini 
improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la documentació de justificació pendent i/o 
esmenar els defectes existents, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar 
l'ajut amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu 
pagament.

4.2. Transcorregut el termini anterior sense que s'hagi presentat la justificació i/o esmenat els 
defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la revocació dels suports que no 
hagin estat justificats.

4.3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, es sol·licitarà el reintegrament dels 
imports satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si s'escau, i en cas d'existir 
quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l'ens destinatari dels ajuts, 
s'efectuï la compensació dels imports. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Imputar els ingressos que realitzi la Diputació de Barcelona d'acord amb el recurs econòmic 
mencionat, per un import màxim de 140.419,55 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària d'ingressos 
H461.46124. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Presentar a la Diputació de Barcelona el formulari normalitzat relatiu a l'acceptació total 
d'aquest fons de prestació, dins el termini màxim assenyalat.

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

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra aquest acte administratiu no es podrà interposar cap recurs en via administrativa. No 
obstant això, de conformitat amb l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es podrà efectuar el requeriment a què es refereix l'esmentat 



precepte en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS ATORGADES A ENTITATS CULTURALS, 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURA, PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER A  L'ANY 2013

DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE L'APARCAMENT 
RAMON LLULL

DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'ATORGAMENT DE DUES SUBVENCIONS 
NOMINATIVES I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'ENTITAT CLUB DE BASQUET 
GRANOLLERS

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:

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS ATORGADES A ENTITATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS ATORGADES A ENTITATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS ATORGADES A ENTITATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS ATORGADES A ENTITATS    
CULTURALSCULTURALSCULTURALSCULTURALS,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURA,,,,    PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A  LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A  LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A  LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A  L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En les sessions de dates 14 i 28 de maig, 11 i 25 de juny, 23 i 30 de juliol i 12 de novembre de 2013 
de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es van atorgar les subvencions a les 
entitats que s'indiquen a continuació:

Data 
d'aprovaci

ó

Entitat NIF Actuació Import 
concedit

14/05/13 Amics dels Gegants 
i Capgrossos de 
Granollers

G-62499538 Programació d'activitats 
2014

2.000,00 €

28/05/13 Casa de Castilla y 
León en Granollers

G-60819166 Fira de la casa 23 d'abril i 
celebració de St. Joan

300,00 €

28/05/13 Associació d'Amics 
de l'Òpera del VO

G-64479728 Recitals lírics i 
conferències audiovisuals

700,00 €

28/05/13 Societat Coral Amics 
de la Unió

G-58327438 Rèquiem de Faure 1.000,00 €

28/05/13 Llançadora 
associació d'artistes

G-63891584 Programació i difusió 
d'activitats

540,00 €

11/06/13 Esbart Dansaire de G-59992222 Desenvolupament 4.320,00 €



Granollers calendari d'activitat 2013

25/06/13 Òmnium Cultural G-08310070 L'Estat de la Nació 2,250,00 €

23a Festa de les Lletres 
Catalanes del VO

23/07/13 Diables de 
Granollers

V-59308601 Celebració revetlla de St. 
Joan

600,00 €

30/07/13 Associació Amics de 
Granollers

G-65114787 Projecte Civitas Civium 630,00 €

12.340,00 €

La base 9 “Terminis” de la convocatòria de subvencions preveu que s 'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

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

Vistos els informes emesos 6 de maig de 2014, per la responsable del Servei de Cultura que 
justifiquen la procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades perquè s'ha 
verificat  que el contigut de la documentació s'ajusta a la finalitat  i import de les actuacions 
subvencionades  de conformitat amb les condicions previstes a les bases de la convocatòria, en el 
termes  que s'indiquen a continuació:

Data / 
núm. 
RGE

Entitat NIF Actuació Import 
concedit

Import 
justificat

05/02/14
2027

Associació d'Amics 
de l'Òpera del VO

G-644797
28

Recitals lírics i 
conferències 
audiovisuals

700,00 € 4.500,00 €

24/02/14
/3450

Òmnium Cultural G-083100
70

L'Estat de la Nació 2,250,00 € 5,717,12 €

23a Festa de les 
Lletres Catalanes del 
VO

24/02/14Llançadora 
associació d'artistes

G-638915
84

Programació i difusió 
d'activitats

540,00 € 609,60 €

25/02/14 

3556

Amics dels Gegants i 
Capgrossos de 
Granollers

G-624995
38

Programació 
d'activitats

2.000,00 € 2968,38

27/02/14
3808

Casa de Castilla y 
León en Granollers

G-608191
66

Fira de la casa 23 
d'abril i celebració de 
St. Joan

300,00 € 330,00 €

24/02/14
3356

Societat Coral Amics 
de la Unió

G-583274
38

Rèquiem de Faure 1.000,00 € 12.342,12 €

27/02/14
3807

Diables de 
Granollers

V-5930860
1

Celebració revetlla de 
St. Joan

600,00 € 1.157,31 €

27/02/14
3773

Associació Amics de 
la ciutat de 
Granollers

G-651147
87

Projecte Civitas 
Civium

630,00 € 8,093,22 €

28/02/14
/ 3885

Esbart Dansaire de 
Granollers

G-599922
22

Desenvolupament 
calendari d'activitat 
2013

4.320,00 € 4.543,00 €

TOTAL 12.340,00 € 40.260,75 €

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:



a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta 
la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització 
de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la subvenció . ...

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

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

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

- Article 2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 
2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, del 15 de gener de 2013 pel que fa al termini i 
forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER.- Aprovar la justificació  de les subvencions atorgades per acord de la Junta de Govern Local 
de data 15 de gener de 2013 en el marc de la convocatòria del servei de Cultura per a la concessió de 
subvencions per a projectes culturals a desenvolupar per a l'any 2013 en els termes que s'indiquen a 
continuació:

Data / 
núm. 
RGE

Entitat NIF Actuació Import 
concedit

Import 
justificat

05/02/14
2027

Associació d'Amics 
de l'Òpera del VO

G-644797
28

Recitals lírics i 
conferències 
audiovisuals

700,00 € 4.500,00 €

24/02/14
/3450

Òmnium Cultural G-083100
70

L'Estat de la Nació 2,250,00 € 5,717,12 €

23a Festa de les 
Lletres Catalanes del 
VO

24/02/14Llançadora 
associació d'artistes

G-638915
84

Programació i difusió 
d'activitats

540,00 € 609,60 €

25/02/14 

3556

Amics dels Gegants i 
Capgrossos de 
Granollers

G-624995
38

Programació 
d'activitats

2.000,00 € 2968,38

27/02/14
3808

Casa de Castilla y 
León en Granollers

G-608191
66

Fira de la casa 23 
d'abril i celebració de 
St. Joan

300,00 € 330,00 €

24/02/14
3356

Societat Coral Amics 
de la Unió

G-583274
38

Rèquiem de Faure 1.000,00 € 12.342,12 €

27/02/14
3807

Diables de 
Granollers

V-5930860
1

Celebració revetlla de 
St. Joan

600,00 € 1.157,31 €

27/02/14
3773

Associació Amics de 
la ciutat de 
Granollers

G-651147
87

Projecte Civitas 
Civium

630,00 € 8,093,22 €

28/02/14
/ 3885

Esbart Dansaire de 
Granollers

G-599922
22

Desenvolupament 
calendari d'activitat 
2013

4.320,00 € 4.543,00 €

TOTAL 12.340,00 € 40.260,75 €

SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades.



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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE    
LLLL''''APARCAMENT RAMON LLULLAPARCAMENT RAMON LLULLAPARCAMENT RAMON LLULLAPARCAMENT RAMON LLULL

En data 6 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte bàsic de 
l'aparcament Ramon Llull (obra 19/14) d'aquesta ciutat, amb un pressupost de 165.289,26 euros més 
la quantitat de 34.710,74 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 200.000,00 euros, 
redactat pels tècnics municipals del Servei d 'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers.  

Que no s'han presentat al·legacions en el termini d'informació pública endegats mitjançant anuncis 
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  de data 19 de maig de 2014, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya  núm. 6622, de data 14 de maig de 2014, en el tauler d’edictes 
electrònic d’aquesta corporació, des del dia 19 de maig fins al 26 de juny de 2014 i, en virtut de l’acord 
municipal anterior, el projecte relacionat es considera aprovat definitivament

Els tècnics municipals del Servei d 'Obres i Projectes han redactat el Projecte executiu de l'aparcament 
Ramon Llull (obra 19/14) d'aquesta ciutat, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un 
pressupost de 165.289,26 euros més la quantitat de 34.710,74 euros en concepte del 21% d'IVA, que 
fa un total de 200.000,00 euros.

En data 30 de juny de 2014, la Directora de l'Oficina de Gestió del POUM ha emès informe favorable 
sobre l'execució de les obres previstes al projecte executiu de l'aparcament Ramon LLul, que tènen el 
caràcter provisional mentre no es desenvolupi el planejament urbanístic PMU  128.

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

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

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

D'acord amb allò que estableix el punt 3 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de projectes d'obres quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses 
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar inicialment el Projecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu deProjecte executiu de llll''''aparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llull (obra 19/14 
[525-UR-14]), d'aquesta ciutat, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost estimat 
de 165.289,26 euros més la quantitat de 34.710,74 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total 
de 200.000,00 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament 
de Granollers, que tindrà caràcter provisional mentre no es desenvolupa el Pla de Millora Urbana 128 
(PMU 128).



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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE DUES SUBVENCIONSATORGAMENT DE DUES SUBVENCIONSATORGAMENT DE DUES SUBVENCIONSATORGAMENT DE DUES SUBVENCIONS    
NOMINATIVES I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LNOMINATIVES I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LNOMINATIVES I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LNOMINATIVES I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ENTITAT CLUB DE BASQUETENTITAT CLUB DE BASQUETENTITAT CLUB DE BASQUETENTITAT CLUB DE BASQUET    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

En el pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament de dues subvencions 
nominatives a l'entitat Club de Bàsquet Granollers: una per un import de 65.000,00 € destinada al 
desenvolupament del programa "Bàsquet de base" que engloba l'activitat al voltant de les categories 
pre-mini fins a júnior i una altra per un import de 249.360,00 € destinada a la rehabilitació de la coberta 
del pavelló de bàsquet del carrer Girona 222 de les Franqueses del Vallès.

El senyor Joan Nadal Castells, com a president del club Bàsquet Granollers presenta la següent 
documentació i sol·licita l 'atorgament de les subvencions previstes al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de la programació general d'activitats amb una despesa prevista per a �

l'exercici 2014 de 364.660,00 € en data de 21.2.14 i amb al número de registre 3289i on 
consta el desenvolupament del projecte esportiu "Bàsquet de base"
Projecte de rehabilitació de la coberta del pavelló de bàsquet del carrer Girona, 222 de �

Granollers. Data de registre de 10.6.14 i número de registre 12372.
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 13 de juny de 2014 per Jordi Romea i Viñets, com a Cap del Servei d'Esports, 
indica que s'ha valorat la documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del 
corresponent conveni de col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per 
objecte la promoció de l'esport del bàsquet 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 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 
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: 

aaaa)))) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb l'assignació 
pressupostària
bbbb)))) 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. 
cccc)))) 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. 
dddd)))) 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. 
eeee)))) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que es va 
concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Club de Bàsquet Granollers amb NIF 
G-08913873 per un import de 65.000 € destinada a la realització del projecte esportiu “Bàsquet Base” 
que té una despesa de 73.000 € el que representa un finançament del 89,04 % del cost de l'activitat. 

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Club de Bàsquet Granollers amb NIF 
G-08913873 per un import de 249.360 € destinada a la rehabilitació de la coberta del pavelló de 
bàsquet del carrer Girona 222 de Granollers, amb un pressupost de despesa de 249.360 € el que 
representa un finançament del 100% del cost de l'activitat. 

TercerTercerTercerTercer ....    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 65.000 € amb càrrec a la 
partida H421 34150 48405 del vigent pressupost i autoritzar i disposar la despesa i reconèixer 
l'obligació per import de 249.360 € amb càrrec a la partida H330.15100.78001 del mateix pressupost. 

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

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT CLUB DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT CLUB DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT CLUB DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L’ENTITAT CLUB DE    
BASQUET GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT ORDINÀRIA PER ABASQUET GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT ORDINÀRIA PER ABASQUET GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT ORDINÀRIA PER ABASQUET GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT ORDINÀRIA PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2014201420142014    I LI LI LI L''''EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ DEEXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ DEEXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ DEEXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ DE    
BÀSQUET DEL CARRER GIRONABÀSQUET DEL CARRER GIRONABÀSQUET DEL CARRER GIRONABÀSQUET DEL CARRER GIRONA     222222222222    DE LES FRANQUESES DEL VALLÈSDE LES FRANQUESES DEL VALLÈSDE LES FRANQUESES DEL VALLÈSDE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Granollers, ....

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

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

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



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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

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

SegonSegonSegonSegon.... Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat, per a 2014 vol  continuar treballant en la 
promoció del bàsquet  i en portar a terme la rehabilitació de la coberta del pavelló del carrer Girona, 222 de 
Granollers on hi realitza la seva activitat, en els termes que es recullen  en els projectes memòria presentats 
al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data  21.2.14 i 10.6.14 amb una despesa prevista per 
aquest exercici de 2014 de 429.660 €

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

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

És per això que, de mutu acord:

PACTENPACTENPACTENPACTEN

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

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitats subvencionadesActivitats subvencionadesActivitats subvencionadesActivitats subvencionades

Les activitats subvencionades són les següents : 

a) La prevista en el projecte de 2014 (promoció esportiva del “Bàsquet base” i que forma part de la 
temporada esportiva 2013/2014 i de la 2014/2015, presentat al registre general de l’Ajuntament de 
Granollers en data 12 de febrer de 2014 i amb el número de registre 3289 i en concret, com a 
esdeveniments més important previstos, els següents:

· Competició federada dels equips de base i material necessari per la seva activitat
· El campus d'estiu (juliol)
· El campus de setmana Santa
· Jornada de bàsquet al carrer 
· L’escola de bàsquet

I com a despeses es fan constar les següents :

Fitxes federatives 17.000 eur

Arbitratges federatius 17.000 eur

Torneig de Nadal 8.000 eur

Campus estiu 1.500 eur

Campus Setmana Santa 1.000 eur

Servei mèdic 1.500 eur

Part proporcional de l’IBI 20.000 eur

Coordinació i direcció 7.000 eur

TOTAL 73.000 eur



Els ingressos previstos seran els següents :

Quotes jugadors/es 8. 000 eur

Subvenció Ajuntament 65.000 eur

TOTAL 73.000 eur

Aquestes activitats es desenvoluparan entre els dies  1 de gener de 2014 i 31 de desembre de 2014. 

b) La prevista en el Projecte de rehabilitació de la coberta del pavelló de bàsquet del carrer Girona, 222 
de Granollers. Data de registre  10 de juny de 2014 i amb el número de registre  12372.

La despesa prevista és la següent :

ConcepteConcepteConcepteConcepte ImportImportImportImport ////euroseuroseuroseuros
Rehabilitació de la coberta existent 110.885,00
Remat perimetral d’acer galvanitzat 7.701,97
Reforç de careners 2.021,64
Canalons aïllats  e impermeabilitzats 9.915,30
Cubeta cilíndrica de xapa 1.320,80
Lucernaris volta de canó 22.885,40
Caixes de ventilació 11.522,57
Subministraments i col·locació d’estructures 
per el suport d’airejadors

736,32

Subministre i col·locació d’envellidors 18.546,00
SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL     ....    Rehabilitació cobertaRehabilitació cobertaRehabilitació cobertaRehabilitació coberta 185.535,00

Instal·lació de xarxes verticals 3.887,00
Bastida d’accés a la coberta 5.712,00
Gestió de residus d’obra 2.604,00
Redacció i seguiment del pla de seguretat i 
salut

556,00

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL ....        Seguretat i salutSeguretat i salutSeguretat i salutSeguretat i salut 12.759,00
TOTAL Pressupost base sense IVATOTAL Pressupost base sense IVATOTAL Pressupost base sense IVATOTAL Pressupost base sense IVA 198.294,00

Els ingressos previstos:

Subvenció Ajuntament de Granollers 249.360 euros
TOTALTOTALTOTALTOTAL 249.360 euros

TercerTercerTercerTercer ....    Despeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionables

El cost de les activitats subvencionades és el següent : 

a) Projecte esportiu: 65.000 € corresponents al projecte “Bàsquet Base” segons la documentació 
presentada per l'entitat, subvenció que anirà a càrrec de la partida H421 34150 48405 del pressupost del 
Servei d'Esports. 

b) Obres de rehabilitació de la coberta del pavelló de bàsquet del carrer Girona 222 de Granollers. 
249.360 euros que inclou la redacció del projecte executiu, la direcció de l’obra, la coordinació de 
Seguretat i Salut, l’execució de les obres i les taxes i impostos corresponents .  

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

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



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

Les subvencions  atorgades per l’Ajuntament de Granollers seran :

a) Projecte “Bàsquet de Base”: 65.000 € a càrrec de la partida H421 34150 48405 
b) Obres de rehabilitació de la coberta del pavelló de bàsquet del carrer Girona 222 de Granollers. 
249.360 euros a càrrec de la partida  H330.15100

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè....    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    
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

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

· La utilització del pavelló del TUB per un import aproximat de 47.600 euros per l’ús de dilluns a 
divendres.

El CBG no resta subjecta al pagament de l 'import del lloguer dels equipaments esmentats, de conformitat 
a l’establer a les Ordenances Fiscals vigents , epígraf 1er, darrer paràgraf, atès que es tracta d'una entitat 
esportiva local inscrita al Registre d 'Entitats de l'Ajuntament de Granollers.  

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 als articles 14 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Granollers i en concret: 

1.- Realitzar les activitats que fonamenten la concessió de les subvencions . 

2.- Si l'import de la despesa subvencionable supera les quanties establertes al Reial Decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic per al 
contracte menor, s'hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents contractistes, amb caràcter 
previ a contraure el compromís per a l 'obra, prestació del servei o lliurament del bé. 

3.- Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de les 
activitats que determinen la concessió de les subvencions .    

4.- Aportar, en el moment de presentar la justificació, l'elecció entre les ofertes presentades atenent a 
criteris d'eficiència i economia justificant expressament en la memòria l'elecció quan no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa. 

5.- Destinar l'edifici objecte de la rehabilitació a la pràctica del bàsquet esportiu durant un termini mínim 
de 10 anys 

6.- Formalitzar escriptura pública en què es deixi constància de la destinació de l'edifici i el termini de 
vigència d'aquesta destinació així com de l'import de la subvenció atorgada, en el termini dels 3 mesos 
següents a la data d'aprovació de la justificació de la subvenció corresponent . 

7.- 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 . 

8.- Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financiïn les activitats subvencionades, tant bon punt es conegui, i en 
tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a les subvencions .



9.- 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 . 

10.- 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 . 

11.- 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.

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

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

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

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

De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança General de subvencions de Granollers i 
atesa la naturalesa de les activitats subvencionades i l'entitat que les organitza, i la dificultat per 
desenvolupar les activitats subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat 
social d'alt interès públic que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció del projecte 
esportiu “Bàsquet Base” per un import de 65.000 euros dins el mes de juliol de 2014, import que serà 
justificat per l’entitat com a molt tard el dia 31 de març de 2015 
 
El pagament de les subvenció destinada a la rehabilitació de la coberta  pavelló  per un import de 
249.360 €, es farà efectiu:  segons disponibilitat de Tresoreria, seguint el calendari que s’indica a 
continuació: 

· 25.500 euros en el termini de vint dies hàbils següents a l’acord d’aquest protocol per tal de 
poder fer front a la despesa de l’arquitecte redactor del projecte i a la previsió dels impostos 
corresponents  a l’Ajuntament de les Franqueses .  
· La resta de subvenció pendent s’abonarà en el termini de seixanta dies desprès de la 
formalització de les certificacions mensuals o bé un cop formalitzada la certificació final juntament amb la 
liquidació del contracte.  

Tal com preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança General de subvencions de Granollers no s'exigeix cap 
garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la seva finalitat i 
responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a aquesta 
entitat. 

El pagament d’aquestes subvencions  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.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Justificació de les  subvencionsJustificació de les  subvencionsJustificació de les  subvencionsJustificació de les  subvencions

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers com a 
màxim el dia 31 de març de 2.015 la justificació de l'aplicació de les subvencions 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.

NovèNovèNovèNovè....    Modificació de les subvencionsModificació de les subvencionsModificació de les subvencionsModificació de les subvencions

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

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

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

DesèDesèDesèDesè....    Renúncia a les subvencionsRenúncia a les subvencionsRenúncia a les subvencionsRenúncia a les subvencions

L'entitat beneficiària podrà renunciar a les  subvencions 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 les subvencionsReintegrament de les subvencionsReintegrament de les subvencionsReintegrament de les subvencions

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

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

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

L'incompliment de l'obligació de destinació de l'edifici indicada al pacte cinquè d'aquest conveni, que es 



produirà en tot cas amb l'alienació o el gravamen del bé, serà causa de reintegrament, en els termes que 
preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quedant el bé afectat al pagament 
del reintegrament qualsevol que sigui el seu posseïdor, llevat que resulti ser un tercer protegit per la fe 
pública registral o es justifiqui l 'adquisició del bé amb bona fe i just títol .

No es considerarà incomplerta l'obligació de destinació quan, tractant-se de béns inscribibles en un 
registre públic, el canvi de destí, alienació o gravamen sigui autoritzat per l'Ajuntament de Granollers. En 
aquest cas la persona adquirent assumirà l 'obligació de destinació dels béns pel període restant i , en cas 
d'incompliment, del reintegrament de la subvenció. 

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.

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

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

SetzèSetzèSetzèSetzè. Notificar aquest acord a l'entitat Club de Bàsquet Granollers, a l'Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès i als Serveis municipals de Tresoreria, Obres i Projectes i Esports.

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

I, perquè així consti i als efectes oportuns ambdues parts, amb assistència de la secretària general 
accidental, signen aquest document per duplicat en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament . 

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni.

SisèSisèSisèSisè.... Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Club Bàsquet Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

EL SECRETARI PER DELEGACIÓEL SECRETARI PER DELEGACIÓEL SECRETARI PER DELEGACIÓEL SECRETARI PER DELEGACIÓ
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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