
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     27272727    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        8888    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::05050505    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sr. Francesc Aragón Sánchez (Interventor general)

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    
MOTOR SPORT PARTSMOTOR SPORT PARTSMOTOR SPORT PARTSMOTOR SPORT PARTS    2013201320132013    SLSLSLSL,,,,    AMB CIF BAMB CIF BAMB CIF BAMB CIF B66055385660553856605538566055385,,,,    EN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DEEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DEEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DEEN CONCEPTE DE FINANÇAMENT DE    
LA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECLA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECLA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTECLA DESPESA D’INTERESSOS DEL PRÉSTEC

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

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

2222.... Dins del termini establert a tal efecte, el Sr. Oscar Herrera Martín, amb NIF 47704582Y, soci i 
administrador de l’empresa Motor Sport PartsMotor Sport PartsMotor Sport PartsMotor Sport Parts    2013201320132013    SLSLSLSL,,,,    amb CIF B66055385, presenta en data 26262626    dededede    
juny dejuny dejuny dejuny de    2013201320132013 instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb núm. de registre d’entrada 
12.581; en la qual es sol·licita una subvenció per un import de 5555....257257257257,,,,53535353    euros.

3333.... Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 16161616    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol 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 5555....257257257257,,,,53535353    euros a 
l’empresa “Motor Sport Parts, SL”, en concepte de finançament de la despesa d’interessos generats 
pel préstec atorgat per l’entitat BANC DE SABADELL, amb número de préstec: 807427626689 signat 
el 20 de juny 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. Oscar Herrera Martín, amb NIF 47704582Y, 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 26262626    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014,,,,     el Sr. Oscar Herrera Martín, amb NIF 47704582Y, representant de 
l’empresa Motor Sport Parts SLMotor Sport Parts SLMotor Sport Parts SLMotor Sport Parts SL,,,,    amb CIF Bamb CIF Bamb CIF Bamb CIF B66055385660553856605538566055385,,,,    ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, 
amb registre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada númregistre d’entrada núm....    14104141041410414104, 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 Motor Sport  SLMotor Sport  SLMotor Sport  SLMotor Sport  SL,,,,    amb CIF Bamb CIF Bamb CIF Bamb CIF B66055385660553856605538566055385, en el 
que el Sr. Oscar Herrera Martín 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 quart trimestre de 2013, presentat el 
29/01/2014 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 de data 27 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 Motor Sport Parts SLMotor Sport Parts SLMotor Sport Parts SLMotor Sport Parts SL,,,,    amb CIFamb CIFamb CIFamb CIF    
BBBB66055385660553856605538566055385, per un import de 5555....257257257257,,,,53535353    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 Motor Sport Parts, 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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
LOURDES BUSQUETS CLADELLASLOURDES BUSQUETS CLADELLASLOURDES BUSQUETS CLADELLASLOURDES BUSQUETS CLADELLAS,,,,    EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IEN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IEN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IEN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ I    
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU

En data 15 d'octubre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria de 
subvencions a la producció i comercialització de productes de Palou, amb una dotació pressupostària 
de 20.000,00 euros previstos a la partida H160 24152 47900 “Subvenció Explotacions Agrícoles Pla 
de Xoc 2013” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2013.

El període de sol·licitud de les subvencions es va iniciar el dia 12 de novembre de 2013 i va finalitzar 
el passat 12 de febrer de 2014.

S’han rebut 5 sol·licituds de subvenció per un import total de 18.457,06 euros.

Lourdes Busquets Cladellas, productora de pollastres, amb NIF 35100590Z, ha presentat una 
sol·licitud de subvenció de 2.766,17 euros, en data 7 de febrer de 2014 i número de registre d'entrada 
2199, per realitzar les actuacions de següents, que tenen un pressupost total de 5.532,34 euros:

- Despeses dels tràmits inici d'activitat
- Obres i instal·lacions per a millorar el procés productiu (segmentació de pollastres, delimitació 

zona d'aire lliure i il·luminació )

En data 6 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a la senyora Lourdes 
Busquets Cladellas una subvenció de 2.766,17 €, corresponent al 50% del cost de les actuacions 
previstes, amb càrrec a la partida H160.24152.47900 Subvenció Explotacions Agrícoles del 
Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014, habilitada per acord de Ple de 7 d’abril de 
2014 per incorporació de romanents.

Les bases de la convocatòria d’ajuts estableixen que la subvenció quedarà justificada amb :



- La justificació de l’execució de les actuacions previstes en la memòria del projecte presentada 
en el moment de fer la sol·licitud

- L’aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el comprovant de 
pagament. La data de les factures haurà d’estar dintre del període comprés entre els 6 mesos 
anteriors i els 12 mesos posteriors a la data de sol·licitud de la subvenció .

- La signatura de la “carta d’adhesió i compromís” amb la marca “Productes de Palou”, en cas de 
no haver-la signat amb anterioritat a la sol·licitud.

En data 27 de juny la senyora Lourdes Busquets Cladellas ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, 
amb registre d’entrada número 14.222 les següents factures i cartes de pagament que justifiquen 
l’activitat subvencionada, per import total de 5.532,34€ i el comprovant que acredita que aquestes es 
troben pagades, d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

Número de 

Factura /carta 

de pagament

Data Proveïdor / 

emissor

Concepte Import en € 

(IVA inclòs)

VL/500405 16/08/2014 Agrària del Vallès, 
sccl

Serveis tècnics (llicència ambiental 
Annex III)

726

4.609.187 09/08/2013 Ajuntament de 
Granollers

Control posterior de la comunicació 
prèvia en activitats annex III LPCA

1905

2955 07/10/2013 Instal·lacions 
Bigas

Diversos materials elèctrics i ma 
d’obra (bombetes, interruptors, 

mànega, rellotge diari, etc.)

300,24

16220 31/12/2013 Manyeria Tomas 
Espinasa

Fer finestres pollastres, porta pati 1.101,10

16308 10/06/2014 Manyeria Tomas 
Espinasa

Instal·lació de filats movibles per 
limitar zones de creixement de 

pollastres

1.500,00

TOTAL 5.532,34 €

En data 27 de juny de 2014, s’ha realitzat una visita de verificació sobre el terreny i s’ha comprovat 
que les actuacions s’han executat d’acord amb la sol·licitud presentada.

La senyora Lourdes Busquets Cladellas va signar la Carta d’adhesió i compromís amb la marca 
Productes de Palou en data 1 d’octubre de 2013.

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 .

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta aplicació de la subvenció .

Els conceptes de despesa presentats s’ajusten a les actuacions indicades en la sol·licitud i 
corresponen a les despeses subvencionables detallades a la base sisena de la convocatòria i 
aprovades en la concessió de la subvenció.

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 .

Vist informe favorable de data 30 de juny de 2014, del tècnic de dinamització agraria, Sr. Vicenç 
Planas Herrero.

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 a la Sra. Lourdes Busquets Cladellas, per un 
import de    5555....532532532532,,,,34343434    €€€€, en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palouajuts a la producció i comercialització de Productes de Palouajuts a la producció i comercialització de Productes de Palouajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou,,,,    
a tots els efectes, complint les condicions i destinacions aprovades a l 'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament de 2222....766766766766,,,,17171717    €€€€ corresponents al 50% del cost de les actuacions 
executades, a la Sra. Lourdes Busquets CladellasLourdes Busquets CladellasLourdes Busquets CladellasLourdes Busquets Cladellas, (amb NIF 35100590351005903510059035100590ZZZZ i domicili a la Ctra. de Vic, 
33, codi postal 08530 de la Garriga), a carregar contra l''''ADOADOADOADO número 201400028989201400028989201400028989201400028989 , dins de la 
partida HHHH160 24152 47900160 24152 47900160 24152 47900160 24152 47900    “Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc    2013201320132013””””, del Pressupost de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Realitzar l'ingrés al compte corrent que la Sra. Lourdes Busquets Cladellas, va facilitar i que 
correspon a la següent numeració: ESESESES48484848----0081008100810081----0018001800180018----90909090----0002401051000240105100024010510002401051 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar l'acord als departaments d'Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria i a la Sra. Lourdes 
Busquets Cladellas.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LES BASES DE LA SUBVENCIÓ A LAAPROVACIÓ DE LES BASES DE LA SUBVENCIÓ A LAAPROVACIÓ DE LES BASES DE LA SUBVENCIÓ A LAAPROVACIÓ DE LES BASES DE LA SUBVENCIÓ A LA    
PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUPRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUPRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUPRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU

En l’actual situació de crisi econòmica, l’espai agrari local adquireix nou protagonisme més enllà dels 
valors paisatgístics, ambientals i socioculturals que tradicionalment se li han reconegut, i esdevé un 
recurs a tenir en compte per al desenvolupament econòmic local.

Entre altres aspectes, un model agrari de proximitat pot contribuir a la creació de nous llocs de treball, 
la diversificació de l'economia local, la dinamització del comerç i la restauració, i pot suposar un 
recurs per a la inserció de determinats col·lectius amb risc d 'exclusió social.

Per tot això, d'uns anys ençà l’Ajuntament ha intensificat els treballs de reconeixement del paper 
estratègic de Palou i l'espai agrari per al conjunt de la ciutat.

En aquest context, i tenint en compte que existeix consignació pressupostària a la partida  HHHH160 24153160 24153160 24153160 24153    
47900479004790047900    “Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX    2014201420142014”””” del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per 
a l'any 2014.

Vist informe de data 30 de juny de 2014, del tècnic de Dinamització Agrària del Servei de Promoció 
Econòmica, Sr. Vicenç Planas Herrero.

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

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

L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada pel Ple el dia 28 de 
febrer de 2006 i publicada al BOP núm. 130, de data 1 de juny de 2006.

REGLAMENT (CE) No 1535/2007 de la Comissió de 20 de desembre de 2007 relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles .

L'òrgan competent per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions és la Junta de Govern 
Local.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- les bases de la convocatòria de subvencions a la producció i comercialització de productes 
de Palou següents:



1111....    ObjecteObjecteObjecteObjecte
L’objecte dels ajuts és cofinançar les despeses del procés de producció i comercialització de productes 
agroalimentaris de Palou.

2222....    FinalitatFinalitatFinalitatFinalitat

La finalitat de la subvenció és estimular la producció i comercialització de productes agroalimentaris inclosos a la 
marca “Productes de Palou”.

3333....    ImportImportImportImport

L’import de la subvenció no superarà el 50% del cost de l’actuació sol·licitada, amb un màxim de 5.000 € per 
beneficiari.

4444....    BeneficiarisBeneficiarisBeneficiarisBeneficiaris

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, titular d'una 
activitat que produeixi o elabori producte agroalimentari, sempre que no estigui afectada per cap de les 
prohibicions contingudes a l’article  13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En cas de ser productor, caldrà acreditar dret d’us dels bens de producció en l’àmbit de Palou, i en cas de ser 
elaborador, caldrà acreditar que es disposa de possibilitat de transformar producte primari de Palou .

En tots dos casos caldrà acreditar documentalment aquestes circumstàncies mitjançant títol de propietat, 
contracte de lloguer, acord d'explotació o qualsevol altra documentació amb validesa jurídica , d'acord amb el que 
s'indica a la base 8.

5555....    RequisitsRequisitsRequisitsRequisits

• Estar donat d’alta com a activitat a Hisenda i Seguretat Social , acreditat mitjançant el certificat corresponent 
expedit i vigent.

• Produir com a mínim un producte amb la marca “Productes de Palou” en el moment de presentar la 
sol·licitud o en un termini màxim de 12 mesos, que s'haurà de detallar en la memòria descriptiva, d'acord amb el 
que s'indica a la base 8.

• En els darrers 3 anys no haver rebut ajuts de mínimis que, sumats a l’import sol·licitat, no superin els 7.500 
€. 

6666....    Despeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionables

Les despeses subvencionables son , a títol orientatiu:

• Recuperació de regadius: instal·lació de sistemes de reg localitzat

• Conversió a ecològic

• Arrendament de terres: cost d’1 any d’arrendament (aquesta despesa no podrà superar el 25% de la 
quantitat justificada)

• Etiquetatge: adquisició de maquinària i materials per a l’etiquetatge de producte

• Processament i transformació de producte : instal·lacions per al processament o transformació de producte

• Màrqueting: campanyes de promoció

• Tràmits: despeses administratives d’obertura , registre, adequació o modificació d’activitat

7777....    Terminis per presentar la sol·licitudTerminis per presentar la sol·licitudTerminis per presentar la sol·licitudTerminis per presentar la sol·licitud

La convocatòria de 2014 s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i finalitzarà el dia 14 
de novembre de 2014.

8888....    Documentació a presentarDocumentació a presentarDocumentació a presentarDocumentació a presentar

• Instància signada per la mateixa persona titular de l’activitat sol·licitant acollir-se a l’ajut, on s’indiquin les 
dades de contacte. Aquestes dades de contacte han d’incloure una adreça electrònica .

• Còpia del DNI de la persona que signa la instància

• Còpia de l'alta de l'activitat econòmica a Hisenda i a la seguretat social

• Declaració que en els darrers 3 anys no ha rebut ajuts de mínimis que, sumats a l’import sol·licitat , superin 



els 7.500 €.

• Certificats d'Hisenda i de la Seguretat Social conforme la/es persona/es titular/s hi estan al corrent de 
pagament

• Compte bancari on s’efectuarà la transferència per l’import de la subvenció atorgada i documentació del 
banc que acrediti que el titular del compte bancari correspon amb el beneficiari de la subvenció .

• Memòria descriptiva de la o les actuacions objecte de l’ajut indicant , com a mínim:

– Objectiu del projecte
– Descripció de les actuacions previstes
– Pressupost detallat de les despeses previstes
– Termini d’execució
– Import sol·licitat

• Per a productors: qualsevol documentació que acrediti que s’estan explotant les parcel·les o els bens de 
producció als que es refereix el projecte :

–               Còpia de la DUN (Declaració Única Agrària) de l’any en qüestió, o bé;
– Còpia de l’escriptura pública acreditativa de titularitat , o bé;
– Còpia del contracte d’arrendament o acord d’explotació amb el /la propietari/ària, o bé;
– Declaració jurada sobre l’existència d’un vincle contractual amb el /la propietari/ària, o bé;
– Còpia dels rebuts de pagament de l’arrendament

• Per a elaboradors: acreditació que es disposa de possibilitat de transformar producte primari de Palou

• En el cas de persones jurídiques caldrà aportar , a més :

– Còpia del DNI del/la representant legal
– Còpia del NIF de l'entitat
– Escriptura de constitució i estatuts
– Poders de representació i/o certificat expedit pel/la secretari/ària de l’entitat que acrediti la 
representació legal de la persona sol·licitant

9999....    Lloc de presentació de la sol·licitudLloc de presentació de la sol·licitudLloc de presentació de la sol·licitudLloc de presentació de la sol·licitud ::::

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació, es podrà presentar en l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm.7; en horari d'obertura al públic.

10101010....    Publicitat de la convocatòriaPublicitat de la convocatòriaPublicitat de la convocatòriaPublicitat de la convocatòria ::::

Aquesta convocatòria es farà pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al 
web de l'Ajuntament de Granollers.

11111111....    Dotació pressupostàriaDotació pressupostàriaDotació pressupostàriaDotació pressupostària

La dotació és de 20.000,00 euros, que estan previstos a la partida H160 24153 47900 “Subvenció Explotacions 
Agrícoles PX 2014 “ del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

12121212....    Òrgan instructorÒrgan instructorÒrgan instructorÒrgan instructor

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria de subvencions és la regidoria de promoció econòmica .

13131313....    Comissió AvaluadoraComissió AvaluadoraComissió AvaluadoraComissió Avaluadora

 Per a la valoració de les sol·licituds presentades pes constituirà una Comissió de Valoració integrada per la 
regidora de promoció econòmica, el tècnic de dinamització agrària i el secretari del consell d'administració de 
Granollers Mercat, que farà la funció de secretari de la comissió . 

14141414....    Criteris dCriteris dCriteris dCriteris d ''''adjudicacióadjudicacióadjudicacióadjudicació

L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb els criteris que es mostren a continuació (una única puntuació 
per cada aspecte).

Aspecte Criteri Puntuació

Projectes amb certificació ecològica. 10

Projectes sense certificació ecològica però que prevegin tècniques de producció 
o elaboració emmarcades en un model agroecològic.

8

ASPECTES 
AMBIENTALS



Altres projectes. 5

Projectes que prevegin únicament la producció de Productes de Palou. 5

Projectes que prevegin únicament la transformació de Productes de Palou. 8

TIPUS DE PRODUCTE

Projectes que prevegin la producció i la transformació de Productes de Palou. 10

Projectes que prevegin l'etiquetatge dels productes produïts o transformats i que 
aquestes etiquetes estiguin escrites en català i incloguin la  imatge de la marca 
“Productes de Palou”

10ETIQUETATGE

Altres projectes 0

Projectes que prevegin venda de proximitat dels productes produïts o 
transformats.

10COMERCIALITZACIÓ

Projectes que no prevegin venda de proximitat dels productes produïts o 
transformats.

5

Projectes que prevegin la promoció del/s producte/s utilitzant la imatge de la 
marca “Productes de Palou”

10MÀRQUETING

Altres projectes 5

15151515....    Atorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencionsAtorgament de les subvencions

Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local, i seran atorgades en el termini màxim de 3 
mesos des de la data de presentació de la sol·licitud , sempre i quan estigui correcta tota la documentació .

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

La resolució d'atorgament indicarà el nom de la/es persona/es beneficiàries de la subvenció, el seu número de 
DNI, l'import de la subvenció, i la forma i terminis de justificació.

16161616....    Acceptació de la subvencióAcceptació de la subvencióAcceptació de la subvencióAcceptació de la subvenció

El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar, abans d'ordenar-se el pagament, un escrit d'acceptació 
de la subvenció, d'acord amb el model que li serà facilitat.

17171717....    GarantiesGarantiesGarantiesGaranties

L'empresa beneficiària resta exclosa d'aportar altres garanties de compliment de la finalitat de la subvenció ja 
que no es realitza cap pagament a compte o anticipat . 

18181818....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció

La subvenció quedarà justificada amb:

• La justificació de l’execució de les actuacions previstes en la memòria del projecte presentada en el moment 
de fer la sol·licitud

• L’aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el seu comprovant de pagament

• La signatura de la “carta d’adhesió i compromís” amb la marca “Productes de Palou”, en cas de no haver-la 
signat amb anterioritat a la sol·licitud.

El termini per a presentar la justificació és de 12 mesos des de la data d’atorgament.

19191919....    RevisióRevisióRevisióRevisió ,,,,    revocaciórevocaciórevocaciórevocació ,,,,    modficació i renúnciamodficació i renúnciamodficació i renúnciamodficació i renúncia

L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció 
concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o 
privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament superin el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o 
el percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques, així com la no justificació adequada de la totalitat de 
l’import de les despeses de l’actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dintre del 
termini establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en 
relació amb el seu contingut o condicionat , bé sigui en relació amb l’import de la subvenció . 



Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada 
d'acord amb la quantitat justificada per tal que la subvenció representi com a màxim el 50% de la despesa 
justificada, i es dictarà la resolució corresponent .

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

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

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

20202020....    Període elegible de les despeses a justificarPeríode elegible de les despeses a justificarPeríode elegible de les despeses a justificarPeríode elegible de les despeses a justificar

La data d'expedició de les factures que cal aportar per justificar la subvenció haurà d'estar dintre del període 
comprès entre els 7 mesos anteriors a la data de sol·licitud de la subvenció i els 12 mesos posteriors a la data 
de sol·licitud de la subvenció.

21212121....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció

La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al compte del 
beneficiari, en el cas que la documentació presentada sigui correcta . 

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

22222222....    Obligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiaris

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

• Informar de la subvenció atorgada per l'Ajuntament en cas de realitzar accions voluntàries de comunicació.
• Autoritzar a l'Ajuntament a fer difusió de l'activitat subvencionada durant la vigència del préstec 

subvencionat.
• Acceptar i complir les bases i condicions de la subvenció.
• Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la restant normativa aplicable
• Acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributaries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal 

d’Administració Tributaria i amb la Seguretat Social
• Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i mantenir la seva activitat empresarial i 

la seva alta a la Seguretat Social o equivalent durant almenys un any
• Justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de la finalitat que 

determina la concessió de la subvenció
• Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament i 

reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui 
necessària, la corresponent renúncia

• Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l'Ajuntament
• Disposar de la documentació laboral i comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i 

facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control
• Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, 

mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

Les persones beneficiàries de la subvenció restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador 
que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions.

L'Ajuntament de Granollers quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol 
altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligades les empreses destinatàries de les 
subvencions atorgades. El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel 
beneficiari.



23232323....    Compatibilitat de la subvencióCompatibilitat de la subvencióCompatibilitat de la subvencióCompatibilitat de la subvenció

Aquesta subvenció s’aplica com a ajuts de mínimis en el sector de la producció de productes agrícoles, de 
manera que, en el període dels darrers 3 anys l’import rebut per altres ens públics o privats per aquesta via pel 
beneficiari no pot excedir els 7.500 €.

24242424....    Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable

• Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada pel Ple el dia 28 de febrer de 
2006 i publicada al BOP núm. 130, de data 1 de juny de 2006.

• REGLAMENT (CE) No 1535/2007 de la Comissió de 20 de desembre de 2007 relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de miímisis en el sector de la producció de productes agrícoles .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la convocatòria i publicar l 'anunci al Butlletí Oficial de la Província , a la premsa local 
i al web de l'Ajuntament de Granollers.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Autoritzar la despesa, per import de 20.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària HHHH160 24153 47900160 24153 47900160 24153 47900160 24153 47900    “Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX“Subvenció Explotacions Agrícoles PX    2014201420142014”””” del Pressupost de 
l'Ajuntament per a l'any 2014.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-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 LES BASES DE LA SUBVENCIÓ PER A LAAPROVACIÓ DE LES BASES DE LA SUBVENCIÓ PER A LAAPROVACIÓ DE LES BASES DE LA SUBVENCIÓ PER A LAAPROVACIÓ DE LES BASES DE LA SUBVENCIÓ PER A LA    
CREACIÓ DEL PROPI LLOC DE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS ALCREACIÓ DEL PROPI LLOC DE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS ALCREACIÓ DEL PROPI LLOC DE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS ALCREACIÓ DEL PROPI LLOC DE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL    
MUNICIPI DE GRANOLLERSMUNICIPI DE GRANOLLERSMUNICIPI DE GRANOLLERSMUNICIPI DE GRANOLLERS

En la sessió ordinària del Ple del dia 27 de maig d'enguany es va aprovar per unanimitat un 
programa de mesures diverses que necessiten ser implementades de forma immediata per donar 
resposta als efectes que la crisi econòmica està provocant sobre l'activitat econòmica i la creació 
d'ocupació.

Una d'aquestes mesures és la reducció de l'atur al municipi de Granollers i la reinserció social de les 
persones desocupades residents a Granollers mitjançant la seva ocupació efectiva a través d'una 
subvenció al projecte de creació del propi lloc de treball  (autoocupació), dotada amb 50.000,00 euros 
a l'aplicació pressupostària H160.24110.47000 Subvencions a l'autoocupació PX 2014, del 
pressupost de l'ajuntament de Granollers per a l'any 2014. 

Les bases de la subvenció estableixen com a requisit que les persones beneficiàries estiguin 
empadronades a Granollers i els seu projecte empresarial hagi estat acompanyat pel servei 
d'emprenedoria municipal de Granollers Mercat.

L'Ajuntament de Granollers subvencionarà amb un màxim de 2.500 euros per cada persona 
emprenedora sol·licitant, sempre que l'import de les despeses detallades de l'activitat per a la què se 
sol·licita la subvenció superi aquest import. L'import de la subvenció, a més a més, no podrà superar 
el 50% de la suma de les despeses subvencionables detallades a la base tercera.

En el cas de les despeses en concepte de redacció de l'informe tècnic o del projecte tècnic vinculat a 
la sol·licitud de permís d'obertura de l'establiment, l'import màxim de la subvenció per a aquest 
concepte serà de 500 €. 

En el cas de les despeses en concepte de serveis de gestoria o d'assessoria directament vinculades 
a l'administració de l'activitat empresarial, l'import màxim de la subvenció per aquest concepte serà 
de 200 €.

Les bases de la subvenció s'han confeccionat segons el que estableix l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers i la Llei de l 'Estat 38/2003 general de subvencions.



Vist informe de data 30 de juny de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez.

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

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

L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada pel Ple el dia 28 de 
febrer de 2006 i publicada al BOP núm. 130, de data 1 de juny de 2006.

L'òrgan competent per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions és la Junta de Govern 
Local.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar les bases de la subvenció per a la creació del propi lloc de treball de les persones 
desocupades residents al municipi de granollers següents :

1. Objecte i finalitat

La finalitat de la subvenció és la lluita contra la crisi i el risc d'exclusió social derivat de la persistent situació de 
crisi econòmica i social, en el marc del pla de mesures aprovades per unanimitat pel Ple de l'Ajuntament de 
Granollers. 

L'objecte de la subvenció és la reducció de l'atur al municipi de Granollers i la reinserció social de les persones 
desocupades residents a Granollers mitjançant la seva ocupació efectiva a través d'una subvenció al projecte de 
creació del propi lloc de treball (autoocupació). 

2. Persones Beneficiàries

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física sempre que no estigui afectada per cap de les 
prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que 
compleixi els requisits següents:

� Que constin inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la 
Generalitat de Catalunya el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial 
� Que l'activitat empresarial s'hagi donat d'alta en el període comprés entre el dia 1 de gener de 2014 i el dia 
que finalitzi termini de sol·licitud d'aquesta subvenció. 
� Que estiguin empadronades a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d'inici 
de l’activitat empresarial ( alta censal en Hisenda). 
� Que el domicili de l’activitat empresarial estigui localitzat al municipi de Granollers. 
� Que es disposi del pla d'empresa validat pel servei d'emprenedoria de l'entitat pública empresarial 
Granollers Mercat.

3. Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables:

� Les quotes de cotització al RETA (Regim Especial del  Treball Autònom) dels 12 primers mesos de 
l'activitat empresarial.
� La taxa municipal de llicència d'obres del local on està ubicada l'activitat empresarial. 
� La taxa municipal per a l'obertura de l'establiment. 
� La redacció de l'informe tècnic o del projecte tècnic vinculat a la sol·licitud de permís d'obertura de 
l'establiment. 
� Els serveis contractats de gestoria o d'assessoria directament vinculats a la constitució i administració de 
l'activitat empresarial.

4. Terminis per presentar la sol·licitud

La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i finalitzarà el dia 14 de 
novembre de 2014.

5. Documentació a presentar

Les persones interessades hauran de presentar la documentació  assenyalada en l'article 12 de l’Ordenança 



General de Subvencions que s'indica a continuació i que haurà d'adjuntar-se a la corresponent instància de 
sol·licitud de la subvenció:

a) Fotocòpia del DNI. 
b) Descripció breu de l'activitat empresarial, on s'expliquin també les característiques de l'activitat que són 
valorables per adjudicar la subvenció, d'acord amb els criteris d'adjudicació de la base 11. 
c) Relació detallada i quantificada de les despeses pressupostades en concepte de constitució, inici i  
manteniment de l'activitat empresarial corresponents als 12 primers mesos d'activitat, que motiven la sol·licitud 
de la subvenció.
d) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’Ajuntament 
de Granollers les que s’obtinguin en el futur.
e) Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció, segons model de declaració que es podrà 
descarregat de la web de l'Ajuntament o que li serà facilitat.
f) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits i en concret:
• Còpia de la Declaració Censal d'inici d'activitat empresarial (models 036/037) de la persona sol·licitant.
• Documentació del Servei d’Ocupació de Catalunya que acrediti que la persona que signa la sol·licitud 
estava inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada el dia abans de la data d’inici de l’activitat de l’empresa 
o de la persona autònoma. 
• Còpia de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Tresoreria de la Seguretat Social.
g) Dades bancàries on, si es subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció.
h) Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.
i) Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda. 
j) Certificat d'inexistència de deutes amb l'Ajuntament de Granollers, 

Les persones sol·licitants podran optar a rebre una formació d’assistència voluntària, a càrrec del servei 
d’empresa i emprenedoria de l’entitat pública empresarial Granollers Mercat, en els temes següents:

� Pla d’empresa i pla econòmic financer.
� Pla de màrqueting i accions de comercialització.

L’Ajuntament de Granollers comprovarà la condició de resident a Granollers de la persona sol·licitant i 
incorporarà d'ofici a l'expedient el certificat de no tenir deutes amb l'Ajuntament de Granollers.  

Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà 
donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per 
ampliar la informació, amb l'advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert 
el requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud. 

La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació d'aquestes bases. 

6. Lloc de presentació de la sol·licitud:

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació s'haurà de presentar en l'Oficina 
d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm.7,en horari d'obertura al públic.

7. Publicitat de les bases i de la convocatòria

Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, a la 
premsa local i al web de l'Ajuntament de Granollers.

8. Dotació pressupostària

El crèdit pressupostari previst per a aquesta convocatòria de l’exercici 2014 es de 50.000,00 € a càrrec de la 
partida H160.24110.47000 Subvencions a l'autoocupació PX 2014 del pressupost de l'Ajuntament de Granollers. 

9. Òrgan instructor

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la regidoria de promoció econòmica. 

10. Comissió avaluadora

Per a la valoració de les sol·licituds presentades pes constituirà una Comissió de Valoració integrada per la 
regidora de promoció econòmica, el cap de l'oficina de gestió pressupostària de l'Ajuntament i el secretari del 
consell d'administració de Granollers Mercat, que farà la funció de secretari de la comissió. 

11. Criteris d'adjudicació



L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb els criteris que es detallen a continuació: 

a) Major nombre de llocs de treball (contractes) que l'empresa crea en el primer any, sense comptar la persona 
sol·licitant, fins a 3 punts
b) Major despesa que cal realitzar, en compliment de normatives generals o sectorials, necessària per constituir i 
iniciar l'activitat , fins a 3 punts
c) Major import del préstec atorgat a l'empresa per entitat financera, fins a 3 punts
d) Finalitat social de l'empresa, 1 punt 
e) Més temps continuat d'inscripció com a persona demandant d’ocupació no ocupada abans de la data d’inici 
de l’activitat empresarial, fins a 3 punts

L'Ajuntament de Granollers subvencionarà amb un màxim de 2.500 euros per cada persona emprenedora 
sol·licitant, sempre que l'import de les despeses detallades de l'activitat per a la què se sol·licita la subvenció 
superi aquest import. L'import de la subvenció, a més a més, no podrà superar el 50% de la suma de les 
despeses subvencionables detallades a la base tercera.

En el cas de les despeses en concepte de redacció de l'informe tècnic o del projecte tècnic vinculat a la 
sol·licitud de permís d'obertura de l'establiment, l'import màxim de la subvenció per a aquest concepte serà de 
500 €. 

En el cas de les despeses en concepte de serveis de gestoria o d'assessoria directament vinculades a 
l'administració de l'activitat empresarial, l'import màxim de la subvenció per aquest concepte serà de 200 €.

No són despeses subvencionables les despeses en inversions o obres d’adequació del local, l'IVA de les 
factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació

12. Atorgament de les subvencions

Les subvencions seran atorgades per acord de la Junta de Govern Local en el termini màxim de 3 mesos des de 
la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.

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

L'acord d'atorgament indicarà el nom de la/es persona/es beneficiàries de la subvenció, el seu número de DNI, 
l'import de la subvenció i el termini de justificació.

13. Acceptació de la subvenció

El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar, abans d'ordenar-se el pagament, un escrit d'acceptació de 
la subvenció, d'acord amb el model que es podrà descarregar de la web de l'Ajuntament o que li serà facilitat.

14. Compatibilitat de la subvenció

La subvenció és compatible amb altres subvencions públiques, exceptuant la subvenció de l'Ajuntament de 
Granollers per al finançament dels interessos dels préstecs.

15. Justificació de la subvenció

Les persones beneficiàries han de presentar, vegada transcorreguts els 12 primers mesos des de la data d'inici 
de l'activitat empresarial i abans del compliment del termini de 16 mesos des de la data d'inici de l’activitat 
empresarial, la documentació següent:

a) Memòria breu de l’activitat empresarial subvencionada corresponent al primer any i pla d'empresa validat per 
Granollers Mercat.

b) Relació de les altres subvencions rebudes, si escau, indicant la procedència, la quantitat i la finalitat.

c) Relació de document acreditatius de les activitats i de les despeses realitzades i pagades corresponents a 
la constitució, inici i funcionamnet de l'activitat subvencionada durant el primer any, d'acord amb la relació 
detallada en el moment de presentar la sol·licitud, i adjuntant els rebuts o documents bancaris acreditatius del 
seu pagament, i en concret els de les despeses subvencionables següents :

� Els rebuts de pagament de les quotes de cotització al RETA (Regim Especial de Treballadors Autònoms) 
dels 12 primers mesos d’activitat empresarial.
� El rebut de pagament de la taxa municipal de llicència d'obres del local on està ubicada l'activitat 
empresarial, si escau. 
� El rebut de pagament de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment, si escau. 



� La factura en concepte de redacció de l'informe tècnic o del projecte tècnic vinculat a la sol·licitud de 
permís d'obertura de l'establiment, si escau. 
� Les factures en concepte de serveis de gestoria o d'assessoria directament vinculades a l'administració de 
l'activitat empresarial, si escau.
�

� d) Documentació que acrediti l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), durant els 12 
primers mesos consecutius de l'activitat empresarial.

S'haurà de justificar la totalitat de les despeses segons relacio detallada en el moment de la sol·licitud, i també 
les que no són subvencionables que s'hagin detallat per motivar la sol·licitud. 

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

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

16. Període elegible de les despeses

Les factures de les despeses a justificar hauran d'estar datades en el període comprés entre els 12 mesos 
anteriors la data d'inici de l'activitat empresarial i el dia de compliment dels 12 primers mesos posteriors de l'inici 
de l'activitat empresarial.

17. Pagament de la subvenció

La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al compte de la 
persona beneficiària, en el cas que la documentació presentada sigui correcta. 
En el cas que aquesta documentació no sigui correcta es podrà fer un nou requeriment de justificació de la 
subvenció que implicarà interrompre el còmput del termini per al pagament.

18. Revisió, revocació, modificació i renúncia

L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció 
concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o 
privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament superin el cost total de l’activitat subvencionada o el 
percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques, així com la no justificació adequada de la totalitat de 
l’import de les despeses de l’actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dintre del 
termini establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en 
relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció. 

Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada 
d'acord amb la quantitat i tipus de despesa justificada, per tal que la subvenció representi com a màxim el 50% 
de la despesa subvencionable, i es dictarà la resolució corresponent.

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

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

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

19. Obligacions dels beneficiaris

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

1. Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
2. Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat que 
determinen la concessió de la subvenció. 
3. 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. 
4. Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financiïn l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció.
5. 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. 
6. 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. 
7. 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.
8. Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb Hisenda, amb l’Ajuntament de Granollers 
i amb la Seguretat Social. 
9. Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers.

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

20. Reintegrament de la subvenció. 

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

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

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la convocatòria i publicar l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i 
al web de l'Ajuntament de Granollers.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Autoritzar la despesa, per import de 50.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
“H160.24110.47000 Subvencions a l'autoocupació PX 2014” del Pressupost de l'Ajuntament per a 
l'any 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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En la sessió ordinària del Ple del dia 27 de maig d'enguany es va aprovar per unanimitat un programa 
de mesures diverses que necessiten ser implementades de forma immediata per donar resposta als 
efectes que la crisi econòmica està provocant sobre l 'activitat econòmica i la creació d'ocupació.

Una d'aquestes mesures és subvencionar a les empreses de Granollers que contractin joves menors 
de 30 anys i persones majors de 45 anys durant un mínim de nou mesos amb la finalitat d'estimular la 
creació de llocs de treball, dotada amb 50.000,00 euros a l'aplicació pressupostària 
H160.24112.47000, Subvencions a empreses pel foment de l'ocupació de joves i amb 50.000,00 euros 
més a l'aplicació pressupostària H160.24113.47000, Subvencions a empreses pel foment de 
l'ocupació de majors de 45 anys. 

D'entre les diverses opcions analitzades per portar a terme l'encàrrec del Ple, s'ha optat finalment per 
una fórmula de subvenció que tingui efectes estimuladors de la contractació , consistent en finançar les 
despeses de contractació per un import màxim equivalent a sis mensualitats del salari mínim 
interprofessional, per als contractes signats amb posterioritat a la data d'inici de la convocatòria de 
subvencions.

Les empreses que optin a la subvenció han de tenir domicili social a Granollers, Les Franqueses,  
Canovelles, La Roca del Vallès o Vilanova del Vallès. Les persones joves que contractin les empreses 
han de tenir el domicili a Granollers i la titulació corresponent als estudis primaris o equivalent . 

Les bases de la subvenció s'han confeccionat segons el que estableix l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers i la Llei de l 'Estat 38/2003 general de subvencions.

Vist informe de data 2 de juliol de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez.

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

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

L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada pel Ple el dia 28 de 
febrer de 2006 i publicada al BOP núm. 130, de data 1 de juny de 2006.

L'òrgan competent per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions és la Junta de Govern 
Local.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar les bases de les subvencions a les empreses per contractar persones menors de 30 
anys i persones majors de 45 anys següents:

1 Objecte i finalitat de la subvenció

La finalitat és contribuir a reduir la taxa d'atur de Granollers i a estimular la creació de llocs de treball per a joves 
menors de 30 anys i per a persones majors de 45 anys, que són els col·lectius d'edat que presenta un major 
percentatge de persones aturades.

L'objecte de la subvenció és el cost de contractació laboral de persones menors de 30 anys o de persones 
majors de 45 anys, condicionada a una durada mínima de 9 mesos consecutius de vigència dels contracte.

2 Persones beneficiaries de la subvenció

Es poden presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que 
realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral.

3 Requisits que han de complir les empreses per pod er sol·licitar la subvenció



• Tenir el domicili social a Granollers, Les Franqueses, Canovelles, La Roca del Vallès o Vilanova del Vallès.
• Estar donat d'alta al cens d'activitats econòmiques (alta censal).
• Estar al corrent de pagament i no tenir deutes amb Hisenda, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de 
Granollers.
• No haver reduït la plantilla en els sis mesos anteriors a la data d'inici del contracte laboral.
• Contractar una persona menor de 30 anys o major de 45 anys amb posterioritat a la data de publicació 
d'aquesta convocatòria de subvencions, per un període no inferior a 270 dies ( 9 mesos). 
• Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta 
convocatòria de subvenció.
• Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció

4 Requisits que han de complir les persones contrac tades

• Estar empadronats a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de la 
convocatòria de la subvenció.
• No haver complert els 30 anys a la data d'inici del contracte, o haver complert els 45 anys.
• Tenir la titulació corresponent als estudis primaris o equivalent.
•
5 Despeses subvencionables

Son despeses subvencionables la retribució salarial bruta i les cotitzacions a la Seguertat Social de les persones 
contractades per a les què se sol·licita la subvenció.

6 Terminis per presentar la sol·licitud

La convocatòria s'iniciarà a partir 
 
7 Documentació a presentar per sol·licitar la subve nció

La documentació que han de presentar les empreses per sol·licitar la subvenció és la següent:

• Instància signada per la mateixa persona que ha signat el contracte laboral, sol·licitant acollir-se a la 
subvenció del contracte, i on s'indiqui l'adreça electrònica de contacte per efectuar les notificacions.
• Còpia del DNI de la persona que signa la instància.
• Còpia del NIF de l'empresa, en el cas de societats.
• Certificats d'Hisenda i de la Seguretat Social conforme l'empresa està al corrent de pagament.
• Còpia de l'alta de l'activitat econòmica en Hisenda.
• Declaració conforme no s'ha reduït la plantilla en els sis mesos anteriors a la data d'inici del contracte.
• Còpia dels contractes de treball i de l'alta a la Seguretat Social de les persones contractades.
• Documentació del banc que acrediti la titularitat del compte bancari de l'empresa, on s'efectuarà la 
transferència per l'import de la subvenció atorgada.
• Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a 
l’Ajuntament de Granollers les que s’obtinguin en el futur.
• Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció, segons model de declaració que es 
podrà descarregat de la web de l'Ajuntament o que li serà facilitat.

L’Ajuntament de Granollers comprovarà la condició de resident a Granollers de les persones contractades que 
són objecte de la subvenció i incorporarà d'ofici a l'expedient el certificat de no tenir deutes amb l'Ajuntament de 
Granollers.  

Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà 
donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per 
ampliar la informació, amb l'advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert 
el requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud. 

La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació d'aquestes bases. 

8 Lloc de presentació de la sol·licitud

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació, es podrà presentar en l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) al carrer Sant Josep, núm.7; en horari d'obertura al públic.

9 Publicitat de les bases i de la convocatòria

Aquesta convocatòria es farà pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al 
web de l'Ajuntament de Granollers.



10 Consignació pressupostària

La despesa derivada de l'atorgament de les subvencions per contractar persones menors de 30 anys s'aplicarà 
la partida H160.24112.47000 Subvencions a empreses per contractar joves del Pressupost de l'Ajuntament de 
l'exercici de 2014, dotada amb un crèdit de 50.000,00 euros. 

La despesa derivada de l'atorgament de les subvencions per contractar persones majors de 45 anys s'aplicarà a 
la partida H160.24113.47000 Subvencions a empreses per contractar majors de 45 anys de l Pressupost de 
l'Ajuntament de l'exercici de 2014, dotada amb un crèdit de 50.000,00 euros.

11 Òrgan instructor

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria de subvencions és la regidoria de promoció econòmica.

12 Comissió Avaluadora

Per a la valoració de les sol·licituds presentades pes constituirà una Comissió de Valoració integrada per la 
regidora de promoció econòmica, el cap de l'oficina de gestió pressupostària de l'Ajuntament i el secretari del 
consell d'administració de Granollers Mercat, que farà la funció de secretari de la comissió. 

13 Criteris d'adjudicació
L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb els criteris que es detallen a continuació: 
a) Major durada dels contractes, fins a 3 punts.
b) Major nombre de contractes presentats, fins a 3 punts 

L'import de la subvenció per a un contracte laboral serà de 3.871,80 euros. El contracte ha de tenir una durada 
mínima de 9 mesos. Aquesta subvenció màxima és equivalent a sis mensualitats de l'import del salari mínim 
interprofessional (SMI) mensual publicat per a 2014. El salari mínim interprofessional per a 2014 és de 645,30 
euros bruts al mes. La subvenció màxima que es podrà atorgar a una mateixa empresa és de 7.740,00 euros. 

14 Atorgament de les subvencions

Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local  i seran atorgades en el termini màxim de 3 
mesos des de la data de presentació de la sol·licitud, sempre i quan estigui correcta tota la documentació.

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

La resolució d'atorgament indicarà el nom de la persona física o jurídica que resulti beneficiària de la subvenció, 
el seu número d'identificació fiscal, l'import de la subvenció, el nom i DNI de les persones contractades que 
motiven l'atorgament, els números dels contractes laborals subvencionats i el termini de justificació.

15 Acceptació de la subvenció

L'empresa beneficiària de la subvenció restarà obligat a signar un escrit d'acceptació de la subvenció, d'acord 
amb el model que es podrà descarregar a la web de l'Ajuntament o que li serà facilitat.

16 Compatibilitat de la subvenció

Les ajudes econòmiques derivades de l'atorgament d'aquesta subvenció són compatibles amb qualsevol altra 
subvenció o ajuda pública a la contractació.  

17 Justificació de la subvenció

Les persones beneficiàries han de presentar, vegada transcorreguts els 9 primers mesos consecutius de 
vigència dels contractes laborals objecte de la subvenció, la documentació següent:

• Nòmines signades per les persones contractades que són objecte de la subvenció. 
• Documentació de l'entitat bancària que acrediti que s'han efectuat les transferències salarials a favor de 
les persones contractades durant el període de contractació subvencionat. 
• Documentació que acrediti l'alta i el pagament de les quotes a la Seguretat Social durant el període de 
contractació objecte de subvenció.
• Relació de les altres subvencions rebudes, si escau, indicant la procedència, la quantitat i la finalitat.

Les empreses beneficiaries no podran justificar la despesa de contractació amb altres contractes laborals 
diferents als presentats en el moment de la sol·licitud.

El termini màxim per presentar la documentació justificativa serà de tres mesos a comptar des de la data de 



compliment dels dos-cents setanta dies de contractació ( 9 mesos) del contracte més recent.

En cas de baixa per incapacitat laboral sobrevinguda, la subvenció corresponent al dies de baixa serà de dues 
terceres parts del SMI diari, o de la retribució bruta diària pagada si aquesta és inferior al SMI diari, es dictarà la 
resolució corresponent de modificació de la subvenció.

En cas de finalització del contracte per baixa voluntària abans de transcorreguts els primers 9 mesos 
consecutius del contracte, la subvenció serà proporcional als dies treballats i per l'import màxim de dues 
terceres parts de SMI diari, i es dictarà la resolució corresponent de modificació de la subvenció.

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

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

18 Període elegible de les despeses 

Les despeses a justificar hauran d'estar datades en el període comprés entre el dia de la convocatòria d'aquesta 
subvenció i el dia de compliment dels 12 primers mesos consecutius del contracte laboral subvencionat més 
recent.

19 Pagament de la subvenció

La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al compte de la 
persona beneficiària, en el cas que la presentació de la documentació justificativa de la despesa realitzada, sigui 
correcta. 

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

20 Revisió, revocació, modificació i renúncia

L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció 
concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o 
privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament superin el cost total de l’activitat subvencionada o el 
percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques, així com la no justificació adequada de la totalitat de 
l’import de les despeses de l’actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dintre del 
termini establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en 
relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció. 

Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada 
d'acord amb la quantitat i tipus de despesa justificada, i es dictarà la resolució corresponent.

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

La persona beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de la 
seva concessió i perdrà el dret d’exigir-la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap mena. 
En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada. 

21 Obligacions dels beneficiaris

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

1. Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. Mantenir els contractes laborals 
subvencionats durant un mínim de 9 mesos. 
2. Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat que 
determinen la concessió de la subvenció. 
3. 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. 
4. Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financiïn l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció.
5. 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. 
6. 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. 
7. 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.
8. Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb Hisenda, amb l’Ajuntament de Granollers 
i amb la Seguretat Social. 
9. Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers.

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

22 Reintegrament de la subvenció. 

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

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

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la convocatòria i publicar l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i 
al web de l'Ajuntament de Granollers.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Autoritzar la despesa, per import de 50.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
“H160.24112.47000, Subvencions a empreses pel foment de l'ocupació de joves” del Pressupost de 
l'Ajuntament per a l'any 2014.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Autoritzar la despesa, per import de 50.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
“H160.24113.47000, Subvencions a empreses pel foment de l'ocupació de majors de 45 anys” del 
Pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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En la sessió ordinària del Ple del dia 27 de maig d'enguany es va aprovar per unanimitat un 
programa de mesures diverses que necessiten ser implementades de forma immediata per donar 
resposta als efectes que la crisi econòmica està provocant sobre l'activitat econòmica i la creació 
d'ocupació.

Una d'aquestes mesures és subvencionar a les persones emprenedores de Granollers la seva 
iniciativa de crear empreses, dotada amb 50.000,00 euros a l'aplicació pressupostària 
H160.24153.47000 Subvencions a foment de l'emprenedoria PX 2014,  del pressupost de l'Ajuntament 
de Granollers.  

D'entre les diverses opcions analitzades per portar a terme l'encàrrec del Ple, s'ha optat finalment per 
la fórmula de finançar els interessos dels préstecs atorgats per una entitat bancària, sobre un límit 
màxim de capital concedit de vint-i-cinc mil euros, essent la fórmula que menys dificultats de gestió 
presenta i que permet una major equitat distributiva del fons assignats a aquesta finalitat .

L'Ajuntament de Granollers subvencionarà amb un màxim de 5.800 euros per persona emprenedora 
sol•licitant. 

Les bases de la subvenció estableixen com a requisit que les persones beneficiàries estiguin 
empadronades a Granollers i els seu projecte empresarial hagi estat acompanyat pel servei 
d'emprenedoria municipal de Granollers Mercat.

Les bases de la subvenció s'han confeccionat segons el que estableix l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers i la Llei de l 'Estat 38/2003 general de subvencions.

Vist informe de data 2 de juliol de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez.

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

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

L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada pel Ple el dia 28 de 
febrer de 2006 i publicada al BOP núm. 130, de data 1 de juny de 2006.

L'òrgan competent per aprovar les bases i la convocatòria de subvencions és la Junta de Govern 
Local.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar de les bases de la subvenció per al finançament de projectes empresarials de les 
persones emprenedores de Granollers següents:

1. Objecte i finalitat
La finalitat de la subvenció és la consolidació i el creixement de l’activitat emprenedora al municipi, en el marc 
del pla de mesures aprovades per unanimitat pel Ple de l'Ajuntament de Granollers per combatre la persistent 
situació de crisi econòmica i social, a través d'una ajuda al finançament bancari necessari per a l’activitat 
empresarial. 

L'objecte de la subvenció és finançar la despesa en concepte d'interessos generats pels préstecs atorgats per 
alguna entitat financera amb motiu de la creació i consolidació de noves empreses a Granollers.

2. Persones Beneficiàries

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o persona jurídica, de naturalesa privada, 
titular d'una activitat econòmica sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que compleixi els requisits 
següents:



- Tenir el domicili de l’activitat empresarial a Granollers a la data de la sol·licitud i fins a la data de cobrament de 
la subvenció. 
- Estar empadronat a Granollers, en el cas de les persones físiques.
- En el cas de les societats mercantils o societats cooperatives, el domicili de l’activitat empresarial ha d'estar 
localitzat al municipi de Granollers. 
- Disposar d'un pla d'empresa del projecte empresarial que hagi estat validat pel servei municipal 
d'emprenedoria de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, en què es detalli la finalitat del préstec.
- Tenir un préstec atorgat per alguna entitat financera abans de la data de finalització del termini per sol·licitar 
aquesta subvenció. 
- Estar donat d'alta en el cens d’activitats econòmiques ( alta censal, models 036/037) en el període comprés 
entre el dia 1 de gener de 2012 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud de subvenció.
- Ser titular/s del compte bancari on està domiciliat el préstec.

3. Despeses subvencionables 

Són despeses subvencionables la despesa en concepte d’interessos del préstec que l’empresa tingui atorgat 
per alguna entitat financera amb motiu de la creació i consolidació de l’empresa.

4. Terminis per presentar la sol·licitud

La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i finalitzarà el dia 14 de 
novembre de 2014, a les 14 h.

5. Documentació a presentar
 
Les persones interessades hauran de presentar la documentació  assenyalada en l'article 12 de l’Ordenança 
General de Subvencions que s'indica a continuació i que s'adjuntarà  a la corresponent instància de sol·licitud de 
la subvenció:
 
-          En el cas de persones físiques, fotocòpia del DNI.
-          En el cas de persones jurídiques, fotocòpia del NIF i fotocòpia de l'escriptura de constitució i de 
modificació, en el seu cas, inscrites al Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la 
legislació mercantil que li sigui d’aplicació. Si no ho és, fotocòpia de l'escriptura o documents de constitució, 
estatuts o acte de fundació, en el que constin les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, en el 
seu cas, en el corresponent registre oficial.
-          En el cas de concórrer en representació d'una persona física o jurídica, s'haurà d'aportar la fotocòpia del 
corresponent document públic d'atorgament de poders.
-          Quadre d'amortització del préstec concedit, expedit per l'entitat bancària, que detalli la despesa total en 
concepte d’interessos del préstec.
-          Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a 
l’Ajuntament de Granollers les que s’obtinguin en el futur.
-          Compromís de complir les condicions i càrregues de la subvenció, segons model de declaració que es 
podrà descarregat de la web de l'Ajuntament o que li serà facilitat.
-          Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits i en concret:
-  Còpia de la Declaració Censal d'inici d'activitat empresarial (models 036/037) de la persona sol·licitant. 
-  Certificat de l'entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari on s'efectuarà el 
pagament de la subvenció. 
-  Pla d'empresa del projecte empresarial validat pel servei d'emprenedoria de Granollers Mercat.
-          Dades bancàries on, si es subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la 
subvenció.
-           Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.
-           Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda. 
-           Certificat d'inexistència de deutes amb l'Ajuntament de Granollers. 
 
L’Ajuntament de Granollers comprovarà la condició de resident a Granollers de la persona sol·licitant i 
incorporarà d'ofici a l'expedient el certificat de deutes amb l'Ajuntament de Granollers.  
 
Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà 
donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per 
ampliar la informació, amb l'advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert 
el requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació d'aquestes bases. 

6. Lloc de presentació de la sol·licitud:
 
La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació s'haurà de presentar en l'Oficina 



d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm.7,  en horari d'obertura al públic.
 
7. Publicitat de les bases i la convocatòria
 
Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, a la 
premsa local i al web de l'Ajuntament de Granollers.
 
8. Dotació pressupostària
 
El crèdit pressupostari previst per a aquesta convocatòria de l’exercici 2014 es de 50.000,00 € a càrrec de la 
partida H160.24153.47000 Subvencions a foment de l’emprenedoria PX 2014 del pressupost de l'Ajuntament de 
Granollers. 
 
9. Òrgan instructor
 
L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la regidoria de promoció econòmica. 
 
10. Comissió avaluadora
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades pes constituirà una Comissió de Valoració integrada per la 
regidora de promoció econòmica, el cap de l'oficina de gestió pressupostària de l'Ajuntament i el secretari del 
consell d'administració de Granollers Mercat, que farà la funció de secretari de la comissió. 
 
11. Criteris d'adjudicació
 
L'Ajuntament de Granollers subvencionarà amb un màxim de 5.800 euros per persona emprenedora sol·licitant. 
 
L'import de la subvenció es calcularà a partir de l'import del capital concedit, amb un límit màxim de 25.000 € de 
capital concedit, i un termini màxim d'amortització de 5 anys, i aplicant el mateix tipus d'interès que tingui el 
préstec atorgat per l'entitat bancària a la persona beneficiària.
 
En el cas que la suma total de les subvencions a atorgar excedeixi el crèdit disponible a l’aplicació 
pressupostària es recalcularà l’import de la subvenció aplicant un coeficient de reducció proporcional, amb la 
finalitat de poder atorgar una subvenció a totes les sol·licituds.
 
12. Atorgament de les subvencions
 
Les subvencions seran atorgades per acord de la Junta de Govern Local en el termini màxim de 3 mesos des de 
la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
 
La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l'efecte desestimatori.
 
L'acord d'atorgament indicarà el nom de la/es persona/es beneficiàries de la subvenció, el seu número de DNI, 
l'import de la subvenció, la forma i terminis de justificació.
 
13. Acceptació de la subvenció
 
El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar, abans d'ordenar-se el pagament, un escrit d'acceptació de 
la subvenció, d'acord amb el model que es podrà descarregar de la web de l'Ajuntament o que li serà facilitat.
 
En el mateix escrit el beneficiari autoritzarà l'entitat bancària per què, una vegada sigui ingressada la subvenció 
en el compte on està domiciliat el préstec, l’import íntegre de la subvenció sigui aplicat a la reducció del principal 
del préstec concedit.
 
14. Compatibilitat de la subvenció
 
La subvenció és compatible amb altres subvencions públiques, exceptuant la subvenció de l'Ajuntament de 
Granollers per a la creació del propi lloc de treball.
 
15. Justificació de la subvenció
 
Les persones beneficiàries han de presentar una vedada transcorreguts els 12 primers mesos d’activitat 
empresarial i abans del compliment del termini de 16 mesos des de la data d'inici de l’activitat empresarial, la 
documentació següent:
 
a) Memòria breu de l’activitat empresarial subvencionada.
b) Relació de les altres subvencions rebudes o, si escau, del finançament propi per a l’activitat subvencionada, 



indicant la procedència, la quantitat i la finalitat.
c) Documentació que acrediti que l'activitat econòmica ha continuat donada d'alta durant els 12 mesos 
posteriors a l’atorgament de la subvenció ( alta activitat, IVA, IRPF).
d) Nou quadre d'amortització del préstec que acrediti que l'entitat bancària ha aplicat la subvenció abonada a la 
reducció del principal del préstec.
 
Sens perjudici de les formes de justificació indicades, les persones beneficiàries de les subvencions estan 
obligades a atendre els requeriments d’informació i justificació que els formuli el servei de promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Granollers.
 
El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, està 
regulat en l'Ordenança General de subvencions.
 
16.  Període elegible de les despeses
 
Les despeses en concepte d’interessos hauran d’estar datades en el període comprés entre la data d’inici de 
l’activitat empresarial i la data de la sol·licitud.
 
17. Pagament de la subvenció
 
La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al compte bancari 
on està domiciliat el préstec de la persona beneficiària, en el cas que la documentació presentada sigui correcta. 

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

18. Revisió, revocació, modificació i renúncia
 
L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció 
concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o 
privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament superin el cost total de l’activitat subvencionada o el 
percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques, així com la no justificació adequada de la totalitat de 
l’import de les despeses de l’actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dintre del 
termini establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de la resolució de l‘atorgament, bé sigui en 
relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció. 
 
Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada 
d'acord amb la quantitat justificada i es dictarà la resolució corresponent.
 
Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s’ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies al 
beneficiari abans de resoldre.
 
La persona beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de la 
seva concessió i perdrà el dret d’exigir-la.
 
La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap mena. 
En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada.
 
19. Obligacions dels beneficiaris
 
Són obligacions dels beneficiaris les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers i en concret: 
 
1.    Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
2.    Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat que 
determinen la concessió de la subvenció. 
3.    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.
4.    Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financiin l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció.



5.    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. 
6.    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. 
7.    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.
8.    Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb Hisenda, amb l’Ajuntament de Granollers i 
amb la Seguretat Social. 
9.    Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers.
 
El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipogràfics a aprovats que seran facilitats a l’entitat 
pel servei municipal corresponent. 
 
20. Reintegrament de la subvenció. 
 
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i que són els següents: 
 
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles que ho 
haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció. 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a l'article 30 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d'aquest conveni. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes als 
articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment de les 
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de 
verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, naciona, 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. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la convocatòria i publicar l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i 
al web de l'Ajuntament de Granollers.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Autoritzar la despesa, per import de 50.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
“H160.24153.47000 Subvencions a foment de l'emprenedoria PX 2014” del Pressupost de 
l'Ajuntament per a l'any 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-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    
CITRIC SPORT SLCITRIC SPORT SLCITRIC SPORT SLCITRIC SPORT SL,,,,    AMB CIF BAMB CIF BAMB CIF BAMB CIF B65994089659940896599408965994089,,,,    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, Sra. Alexandra López Ullod, amb DNI.47734901B, sòcia i 
administradora de l’empresa Cítric SportCítric SportCítric SportCítric Sport,,,,    SL amb NIF BSL amb NIF BSL amb NIF BSL amb NIF B65994089659940896599408965994089, presenta en data 4444    de juny dede juny dede juny dede juny de    
2013201320132013 instància a Granollers Mercat –edifici Can Muntanyola- amb núm. de registre d’entrada 10.561; 
en la qual es sol·licita una subvenció per un import de 4444....157157157157,,,,86868686    euros.

3333....    Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 2 de juliol de 2013,,,, la Junta de 
Govern Local    de l’Ajuntament de Granollers va aprovar una subvenció de 4444....157157157157,,,,86868686    euroseuroseuroseuros a l’empresa 
“Citric Sport SL”, en concepte de finançament de la despesa d’interessos generats pels dos préstecs 
atorgats a la societat per l’entitat BANC DE SABADELL –Oficina central de Granollers, i per un import 
de 9.000 euros cadascun.

Que els préstecs van representats per l’administradora de l’empresa Sra. Alexandra López Ullod, i que 
son: Préstec NúmPréstec NúmPréstec NúmPréstec Núm....    807423054027807423054027807423054027807423054027  d’import 9.000 euros i uns interessos generats de 2.078,93 euros, i 
Préstec NúmPréstec NúmPréstec NúmPréstec Núm....    807423052834807423052834807423052834807423052834  d’import 9.000 euros i uns interessos generats de 2.078,93 euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària H160.24152.47000 “Subvencions a empreses foment de 
l’emprenedoria”.

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

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

5555.... La Sra. Alexandra López Ullod, amb DNI 47734901B, 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 31 de juliol de 2013 la Sra. Alexandra López Ullod ven la seva participació de  l’empresa 
CITRIC SPORT SL, a la Sra, Sra. Helena Novellas Rovira, amb NIF 47812160J com a administradora 
única.

7777.... En data 3 de juliol de 2014,,,,     la Sra. Helena Novellas Rovira, amb NIF 47812160J, sòcia 
representant de l’empresa CÍTRIC ESPORT SLCÍTRIC ESPORT SLCÍTRIC ESPORT SLCÍTRIC ESPORT SL,,,,    amb CIF Bamb CIF Bamb CIF Bamb CIF B66055385660553856605538566055385,,,,    ha presentat a l’Ajuntament de 
Granollers, amb registre d’entrada núm. 14710, 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 Cítric Sport SLCítric Sport SLCítric Sport SLCítric Sport SL,,,,    amb CIF Bamb CIF Bamb CIF Bamb CIF B65994089659940896599408965994089, en el 
que la Sra. Helena Novellas Rovira hi consta com a sòcia. 
b) Documentació que acredita el manteniment de l’activitat de l’empresa passat un any des de 
l’atorgament de l’ajut: liquidació de l’IVA model 303, del quart trimestre de 2013, presentat el 27 de 
gener de 2014 a la delegació d’Hisenda.

8888.... 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 .

9999.... 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.



10101010.... 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.

11111111.... 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 .

11112222.... Vist informe de data 3 de juliol 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 CÍTRIC ESPORT SLCÍTRIC ESPORT SLCÍTRIC ESPORT SLCÍTRIC ESPORT SL,,,,    amb CIFamb CIFamb CIFamb CIF    
BBBB66055385660553856605538566055385, per un import de 4444....157157157157,,,,86868686    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 CÍTRIC ESPORT SL.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

10101010).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR L''''EXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA    
SUBVENCIÓ ATORGADA PER PART DEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PER PART DEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PER PART DEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PER PART DEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LAOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LAOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LAOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA    
CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORSCONTRACTACIÓ DE TREBALLADORSCONTRACTACIÓ DE TREBALLADORSCONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS////RES DESOCUPATSRES DESOCUPATSRES DESOCUPATSRES DESOCUPATS////ADES PER A LA REALITZACIÓADES PER A LA REALITZACIÓADES PER A LA REALITZACIÓADES PER A LA REALITZACIÓ    
DDDD''''OBRES I SERVEIS DOBRES I SERVEIS DOBRES I SERVEIS DOBRES I SERVEIS D''''INTERÈS GENERAL I SOCIALINTERÈS GENERAL I SOCIALINTERÈS GENERAL I SOCIALINTERÈS GENERAL I SOCIAL::::    PLANS EXTRAORDINARIS DPLANS EXTRAORDINARIS DPLANS EXTRAORDINARIS DPLANS EXTRAORDINARIS D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    
LOCALLOCALLOCALLOCAL    ((((EXPEXPEXPEXP....    NÚMNÚMNÚMNÚM....    PEOLPEOLPEOLPEOL////2010201020102010////0024002400240024)))),,,,    EN EL MARC DEL PROJECTE IMPULS TREBALL DEEN EL MARC DEL PROJECTE IMPULS TREBALL DEEN EL MARC DEL PROJECTE IMPULS TREBALL DEEN EL MARC DEL PROJECTE IMPULS TREBALL DE    
LLLL''''ANYANYANYANY    2010201020102010

1111.... El 31313131    de maig dede maig dede maig dede maig de    2010201020102010, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) atorgà a l’Ajuntament de 
Granollers  una subvenció per un import total de 887887887887....754754754754,,,,98989898    €€€€    per a la contractació de 120 
treballadors/res desocupats/ades per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social ((((expexpexpexp....    
númnúmnúmnúm....    PEOLPEOLPEOLPEOL////2010201020102010////0024002400240024)))), en el marc del Projecte Impuls Treball de l'any 2010. D'aquesta subvenció, 
827827827827....754754754754,,,,98989898    €€€€    corresponien als costos de la contractació en sí de les 120 persones aturades, i els 
60606060....000000000000,,,,00000000    €€€€ restants, al desenvolupament d'accions formatives adreçades a aquestes persones.

2222.... En data 1111    de juny dede juny dede juny dede juny de    2010201020102010 el SOC realitzava el pagament del 100% de la subvenció  
corresponent als plans extraordinaris d'ocupació locals: en total, 887887887887....754754754754,,,,98989898    €€€€....

3333.... Les diferents accions subvencionades es van iniciar el 15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2010201020102010 i van finalitzar el 15151515    
de gener  dede gener  dede gener  dede gener  de    2011201120112011. La justificació econòmica corresponent a la contractació dels 120 treballadors es 
va enviar al SOC el dia 15151515    de març dede març dede març dede març de    2011201120112011, restant pendent en aquells moments la justificació de les 
accions formatives realitzades.

4444.... La justificació de les despeses de contractació de les 120 persones aturades, va donar com a 
resultat que l'Ajuntament de Granollers havia de retornar al SOC la quantitat de 11111111....314314314314,,,,28282828    €€€€, que es 
desglossaven en    2222....749749749749,,,,84848484    €€€€    no gastats del projecte 'Millora de façanes i de les condicions 
d'habitabilitat i d'accés als centres esportius, educatius i culturals', i 8888....564564564564,,,,44444444    €€€€    no gastats del projecte 
'Millora de l'eficiència energètica dels equipaments municipals, comerços i indústries'. Aquests 
11111111....314314314314,,,,28282828    €€€€    es van fer arribar al SOC mitjançant transferència bancària, el 31313131    de març  delde març  delde març  delde març  del         2011201120112011....

5555.... En data 10101010    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2012201220122012 es notifica un requeriment de documentació en relació a aquesta 
justificació. Entre la documentació requerida, s'esmentava el document “Memòria simplificada”, del 
qual s'havia de presentar un únic imprès certificant la totalitat dels projectes subvencionats, en 
comptes d'un certificat per cada projecte aprovat, que és tal i com s'havia enviat en un principi. Per 



tant, es va procedir a recalcular els imports de la justificació econòmica, atès que els tècnics del SOC 
van informar que en aquesta convocatòria de plans d'ocupació, a diferència de les anteriors edicions, 
es podia considerar la despesa en termes globals, i que es podien compensar els imports entre els 
projectes que havien generat una despesa superior a la subvenció atorgada amb aquells altres que no 
havien arribat a gastar la totalitat de la subvenció. El resultat del nou càlcul va ser que l'import final a 
retornar era de només 8888....783783783783,,,,26262626    €€€€ en comptes dels 11111111....314314314314,,,,28282828    €€€€ calculats inicialment. Mitjançant la 
resolució dresolució dresolució dresolució d''''Alcaldia númAlcaldia númAlcaldia númAlcaldia núm....    656656656656////2012201220122012,,,, l'Ajuntament de Granollers sol·licità al SOC el reintegrament dels 
2222....531531531531,,,,02020202    €€€€ ingressats al SOC indegudament.

6666.... En resposta a aquest requeriment del SOC del 10101010    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2012201220122012, es feren quatre enviaments 
amb documentació diversa entre els dies 27272727    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2012201220122012 i 5555    de juny dede juny dede juny dede juny de    2012201220122012, amb els quals  van 
quedar justificades degudament les despeses derivades de la contractació de les 120 persones i les 
despeses corresponents a les accions formatives portades a terme durant el projecte .

7777.... En relació a les accions formatives, l'import justificat fou de 56.34556.34556.34556.345,,,,59595959    €€€€, i es renuncià als 
3333....654654654654,,,,41414141    €€€€ no gastats ni justificats. El pagament d'aquests diners al SOC es va efectuar el 31313131    de maigde maigde maigde maig    
dededede    2012201220122012.

8888.... El 15151515    de juny dede juny dede juny dede juny de    2012201220122012 la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya notifica que es farà 
un control financer d'aquest projecte per part de l'empresa auditora KPMG Auditores, SL, la qual es  
porta a terme els dies 19191919    iiii    20202020    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2012201220122012....

9999.... El 2222    de gener dede gener dede gener dede gener de    2013201320132013 es rep notificació de l'acta del control financer realitzat per l'empresa 
KPMG Auditores, SL, on es proposa una minoració de la subvenció de 62626262....642642642642,,,,06060606    €€€€,,,, en base a 
diverses incidències detectades.

10101010.... El 18181818    de gener dede gener dede gener dede gener de    2013201320132013 s'envia resposta mitjançant escrit d'al·legacions, adreçat a l'Intervenció 
General del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, degudament 
motivat i documentat, proposant que l'import final a minorar hauria de quedar establert en la quantitat 
de 24242424....372372372372,,,,20202020    €€€€    en comptes dels 62626262....642642642642,,,,06060606    €€€€ proposats per KPMG Auditores.

11111111.... El 25252525    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2013201320132013 es rep una comunicació del SOC, en relació a l'acceptació de la nostra 
renúncia parcial de la subvenció atorgada per a aquest projecte de Plans extraordinaris d'ocupació 
local (concretament, els    8888....786786786786,,,,26262626    €€€€ corresponents a la contractació de personal i els 3333....654654654654,,,,41414141    €€€€ 
corresponents a les accions de formació) i l'inici de la revocació parcial d'aquesta subvenció, per 
import de 24242424....914914914914,,,,16161616    €€€€ (desglossats en 24242424....336336336336,,,,12121212    €€€€ corresponents a la contractació de personal i 
578578578578,,,,04040404    €€€€    corresponents a les accions formatives). En aquest  escrit, el SOC no té en compte els 
resultats de l'auditoria portada a terme mesos enrere per KPMG Auditores, malgrat coincidir en 
determinats aspectes.

12121212.... El 8888    de març dede març dede març dede març de     2013201320132013 s'envia al SOC un nou escrit d'al·legacions en resposta a aquest expedient 
d'inici de revocació parcial, on es proposa que l'import total a revocar, ateses les incidències 
detectades per part del SOC, hauria de ser de només 11111111....505505505505,,,,00000000    €€€€....

13131313.... El 22222222    de gener dede gener dede gener dede gener de     2014201420142014  es rep un una nova comunicació del SOC, on es declara la caducitat del 
procediment de revocació parcial abans esmentat, i es comunica l'inici d'un nou procediment de 
revocació parcial, que aquest cop sí té en compte els resultats de l'auditoria portada a terme per 
KPMG Auditores. 

14141414.... D'acord amb el nou expedient de revocació parcial, l'import total a minorar quedava establert en 
44444444....511511511511,,,,08080808    €€€€ (desglossats en 43434343....933933933933,,,,04040404    €€€€    de les accions contractuals i 578578578578,,,,04040404    €€€€    de les accions 
formatives), atès que s'havien tingut en compte algunes de les al·legacions presentades per 
l'Ajuntament el 18181818    de gener dede gener dede gener dede gener de    2013201320132013    en resposta a l'acta de control financer elaborada per KPMG 
Auditores. Tot i que l'import a revocar és de 44444444....511511511511,,,,08080808    €€€€, el SOC només reclama el pagament de 
41414141....980980980980,,,,06060606    €€€€. La diferència de 2222....531531531531,,,,02020202    €€€€ coincideix amb l'import ingressat de més al SOC en el 
moment de retornar els diners no justificats de la contractació de personal (el 31313131    de març dede març dede març dede març de    2011201120112011), 
que s'havien reclamat al SOC mitjançant la Resolució dResolució dResolució dResolució d''''Alcaldia númAlcaldia númAlcaldia númAlcaldia núm....    656656656656////2012201220122012,,,,    de data 24242424    de maigde maigde maigde maig    
dededede    2012201220122012....

15151515.... En data 3333    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2014201420142014    es presenta al SOC un nou escrit d'al·legacions, en desacord amb el 
fet que es minori també la totalitat de la subvenció corresponent a les despeses de contractació 



d'aquells  treballadors que no van poder fer les hores de formació obligatòria que establia llll''''OrdreOrdreOrdreOrdre    
TRETRETRETRE////84848484////2010201020102010,,,,    dededede    22222222    de febrerde febrerde febrerde febrer ,,,,        quan l'obligació de contractar s'havia executat correctament.

16161616.... El 10101010    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2014201420142014 es rep la resolució del SOC que posa fi a la via administrativa que 
desestima les al·legacions presentades en data 3333    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2014201420142014    , notifica la revocació parcial  de 
la subvenció atorgada per a la contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització 
d'obres i serveis d'interès general i social (Plans extraordinaris d'ocupació local) en el marc del 
Projecte Impuls Treball de l'any 2010, per import de 44444444....511511511511,,,,08080808    €€€€    (43434343....933933933933,,,,04040404    €€€€ de les accions 
contractuals i 578578578578,,,,04040404    €€€€ de les accions formatives), i requereix el reintegrament  de la quantitat de 
41414141....980980980980,,,,06060606    €€€€, als quals ara s'hi han de sumar    851851851851,,,,23232323    €€€€ d'interessos, que resulta un total de  42424242....831831831831,,,,29292929    
€€€€....

17171717....    Vist l'informe, amb data 30303030    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014, del tècnic especialista del Servei Local d'Ocupació, 
Sr. Quim Xicoira Albert, amb el vistiplau del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez, 
pel qual es proposa l'acceptació de l'expedient de revocació parcial. 

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 revocació parcialAcceptar la revocació parcialAcceptar la revocació parcialAcceptar la revocació parcial de la subvenció atorgada per part del SOC per a la 
contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d'obres i serveis d'interès general 
i social: Plans extraordinaris d'ocupació local (exp. núm. PEOL/2010/0024), en el marc del Projecte 
Impuls Treball de l'any 2010.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Reintegrar al SOCReintegrar al SOCReintegrar al SOCReintegrar al SOC  la quantitat de 42424242....831831831831,,,,29292929    €€€€, que es desglossa en els conceptes següents:

----    41414141....402402402402,,,,02020202    €€€€ corresponents a les accions de contractació de treballadors/res desocupats/ades.
----    578578578578,,,,04040404    €€€€    corresponents a les accions formatives portades a terme en el marc d'aquest projecte.
----    851851851851,,,,23232323    €€€€    corresponents als interessos generats per la demora en el pagament d'aquests diners.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Comptabilitzar aquest reintegrament d'acord amb el detall següent:

----    41414141....402402402402,,,,02020202    €€€€ contra l'aplicació pressupostària HHHH160160160160....45050450504505045050 (Generalitat PEOL 2010 Revocació) 
del pressupost d'enguany.
----    578578578578,,,,04040404    €€€€ també contra l'aplicació pressupostària HHHH160160160160....45050450504505045050 (Generalitat PEOL 2010 
Revocació) del pressupost d'enguany.
----    851851851851,,,,23232323    €€€€ corresponents a l'import total dels interessos legals generats, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària HHHH133133133133....93410934109341093410....35200352003520035200 (Interessos de demora Tresoreria) del pressupost d'enguany.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Efectuar el pagament, mitjançant transferència bancària, al compte corrent següent:

Caixa de Pensions. Entitat 2100210021002100
Oficina 1183118311831183
Dígit de control 35353535
Núm. Compte 0200135636020013563602001356360200135636
Compte restringit del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Indicant-hi el número d'expedient a què correspon l'ingrés que s'efectua: PEOLPEOLPEOLPEOL////2010201020102010////0024002400240024

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar al Servei de Comptabilitat i al Servei de Planificació Econòmica i Control 
Pressupostari de l'Ajuntament de Granollers, així com al Servei d'Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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



11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DELS TREBALLS DDELS TREBALLS DDELS TREBALLS DDELS TREBALLS D''''ALUMINI I VIDRIER EN ELS EQUIPAMENTS DE LALUMINI I VIDRIER EN ELS EQUIPAMENTS DE LALUMINI I VIDRIER EN ELS EQUIPAMENTS DE LALUMINI I VIDRIER EN ELS EQUIPAMENTS DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local. de data 27 de juny de 2014, es va  iniciar l'expedient, 
autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques per a la contractació  del servei per la prestació dels treballs d'alumini i vidrier 
per al període executiu de 24 mesos , amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, per un import 
màxim de 34.000,00 euros més 7.140,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
41.140,00 euros, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, i declarantse 
la seva plurianualitat.

Amb data 6 de juny de 2014, s'han convidat a les empreses següents:

ALUMINIOS VALVERDE DEL VALLÈS CIF: B-63431548
ALUMINIOS RETANA SL CIF: B-64426257
ALUMINIS ANCAR SCP CIF G-61757597
ALUMINIS GRANOLLERS S.L CIF: B-58079260
TANCAL HABITAT S.L CIF: B-64029895
CARPINTERIA HERMANOS ALMANSA S.L CIF: B-58616806

Únicament s'ha presentat l'empresa ALUMINIOS RETANA SL.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el tècnic de Serveis Municipals i 
Manteniment de l'Ajuntament de Granollers, ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta 
econòmicament més avantatjosa  , la única, presentada per l'empresa ALUMINIOS RETANA S.L amb 
CIF B-64426257,  per un import màxim de 34.000,00 euros més 7.140,00 euros d'IVA, el que fa un 
total de 41.140,00 euros, i d'acord amb les següents baixes lineals:

- Ofereix una baixa lineal del 15 % sobre els preus del grup mà d'obra de l'Annex 2.

- Ofereix una baixa lineal del 30 % sobre els preus del grup de subministrament de material de l'Annex 
2.

- Ofereix una baixa lineal del 30 % sobre els preus del grup subministrament d'aquell material no 
inclòs dins l'annex 2 i que es troben establerts en les tarifes de cada fabricant o proveïdor dels 
materials necessaris per complir l 'objecte del contracte, presentades adjuntes dins el sobre número 2.

i d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Percentatge de baixa lineal en els preus unitaris de mà dPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris de mà dPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris de mà dPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris de mà d''''obra per el manteniment correctiuobra per el manteniment correctiuobra per el manteniment correctiuobra per el manteniment correctiu,,,,    
indicats en lindicats en lindicats en lindicats en l ''''annexannexannexannex    2222    del PPTdel PPTdel PPTdel PPT....

Plica Empresa Baixa lineal Puntuació
1 ALUMINIOS RETANA SL 15% 50

BBBB))))    Percentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiu,,,,    
indicats en lindicats en lindicats en lindicats en l ''''annexannexannexannex    2222    del PPTdel PPTdel PPTdel PPT....

Plica Empresa Baixa lineal Puntuació
1 ALUMINIOS RETANA SL 30% 25

CCCC))))    Percentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiu,,,,    nononono    
inclosos dins linclosos dins linclosos dins linclosos dins l ''''annexannexannexannex    2222    del PPTdel PPTdel PPTdel PPT....

Plica Empresa Baixa lineal Puntuació
ALUMINIOS RETANA SL



1 30% 25

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

Empresa  Criteri A Criteri B Criteri C Puntuació
ALUMINIOS RETANA SL 50 25 25 100

En data 16 de juny de 2014 s'ha requerit electronicament a l'empresa ALUMINIOS RETANA S.L amb 
CIF B-64426257 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El  dia 27 de juny de 2014 , l'empresa ALUMINIOS RETANA S.L   ha presentat la documentació 
requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat  .

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa ALUMINIOS RETANA SALUMINIOS RETANA SALUMINIOS RETANA SALUMINIOS RETANA S....LLLL  amb CIFCIFCIFCIF BBBB----64426257644262576442625764426257 , el contracte de 
serveis per a la prestació dels treballs d'alumini i vidrier de les dependències de l'Ajuntament de 
Granollers , per un termini de 24 mesos, per un import màxim de 34.000,00 euros més 7.140,00 euros 
d'IVA (21%), el que fa un total de 41.140,00 euros, d'acord amb les següents baixes lineals:

- Una baixa lineal del 15 % sobre els preus del grup mà d'obra de l'Annex 2.

- Una baixa lineal del 30 % sobre els preus del grup de subministrament de material de l 'Annex 2.

- Una baixa lineal del 30 % sobre els preus del grup subministrament d'aquell material no inclòs dins 
l'annex 2 i que es troben establerts en les tarifes de cada fabricant o proveïdor dels materials 
necessaris per complir l 'objecte del contracte, presentades adjuntes dins el sobre número 2.

i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista i amb càrrec a la partida pressupostària H 314. 
92041.21201 i segons la següent distribució:

2014 2015 2016
01/07/14 31/12/14 01/01/15 31/12/15 01/01/16 30/06/16
Import IVA Total Import IVA Total Import IVA Total
8.500,00 1.785,00 10.285,00 17.000,00 3.570,00 20.570,00 8.500,00 1.785,00 10.285,00

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.2 apartat 
g)

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

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

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



SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l 'Àrea de Govern i Economia per tal es confeccionin 
els documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el punt primer d'aquest 
acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DELS TREBALLS DE PALETA EN ELS EQUIPAMENTS DE LDELS TREBALLS DE PALETA EN ELS EQUIPAMENTS DE LDELS TREBALLS DE PALETA EN ELS EQUIPAMENTS DE LDELS TREBALLS DE PALETA EN ELS EQUIPAMENTS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local. de data 3 de juny de 2014, es va  iniciar l'expedient, 
autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques per a la contractació  del servei per la prestació dels treballs d'alumini i vidrier 
per al període executiu de 24 mesos , amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, per un import 
màxim de 34.000,00 euros més 7.140,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
41.140,00 euros, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, i declarar la 
seva plurianualitat.

Amb data 6 de juny de 2014, s'han convidat a les empreses següents:

ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS S.L CIF: B-65039695
EDIFICACIONS BARÓ S.L CIF: B-08639700
PEDRO GUARDIA S.L CIF B-08419954
ARVISA OBRES I PROJECTES S.L CIF: B-65469330

Han presentat oferta totes les empreses.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el tècnic de Serveis Municipals i 
Manteniment de l'Ajuntament de Granollers, ha emès l'informe tècnic en el que s' inclou la següent 
puntuació derivada a la valoració dels criteris exposats o que es detalla a continuació :

AAAA))))    Percentatge de baixa lineal en els preus unitaris de mà dPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris de mà dPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris de mà dPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris de mà d''''obra per el manteniment correctiuobra per el manteniment correctiuobra per el manteniment correctiuobra per el manteniment correctiu,,,,    
indicats en lindicats en lindicats en lindicats en l ''''annexannexannexannex    2222    del PPTdel PPTdel PPTdel PPT....

Plica Empresa Baixa lineal Puntuació
1 ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS S.L 23,32 % 50,00
2 EDIFICACIONS BARÓ S.L 13,00 % 27,87
3 PEDRO GUARDIA S.L 18,00 % 38,59
4 ARVISA OBRES I PROJECTES S.L 23,00 % 49,31

BBBB))))    Percentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiu,,,,    
indicats en lindicats en lindicats en lindicats en l ''''annexannexannexannex    2222    del PPTdel PPTdel PPTdel PPT....

Plica Empresa Baixa lineal Puntuació
1 ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS S.L 18,84 % 25,00
2 EDIFICACIONS BARÓ S.L 5,00 % 6,63
3 PEDRO GUARDIA S.L 1,75 % 2,32
4 ARVISA OBRES I PROJECTES S.L 10,00% 13,27

CCCC))))    Percentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiuPercentatge de baixa lineal en els preus unitaris del material per el manteniment correctiu,,,,    nononono    
inclosos dins linclosos dins linclosos dins linclosos dins l ''''annexannexannexannex    2222    del PPTdel PPTdel PPTdel PPT....



Plica Empresa Baixa lineal Puntuació
1 ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS S.L 18,84 % 25,00
2 EDIFICACIONS BARÓ S.L 10,00 % 13,27
3 PEDRO GUARDIA S.L 8,25 % 10,95
4 ARVISA OBRES I PROJECTES S.L 15,00% 19,90

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

Empresa  Criteri A Criteri B Criteri C Total
ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS S.L 50,00 25,00 25,00 100,00
EDIFICACIONS BARÓ S.L 27,87 6,63 13,27 47,78
PEDRO GUARDIA S.L 38,59 2,32 10,95 51,86
ARVISA OBRES I PROJECTES S.L 49,31 13,27 19,90 82,49

Com a resultat de la valoració, en el mateix informe es proposa l'adjudicació del contracte de serveis  
per a la prestació dels treballs de paleta dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers, per al 
període executiu de 24 mesos, a l'empresa ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS S.L  amb CIF  
B-65039695,  per un import màxim de 34.000,00  euros ,  més 7.140,00 euros d'IVA (21%), el que fa 
un total de 41.140,00 euros, i d'acord amb les següents baixes lineals:

- Una baixa lineal del 23,32 % sobre els preus del grup mà d'obra de l'Annex 2.

- Una baixa lineal del 18,84 % sobre els preus del grup de subministrament de material de l 'Annex 2.

- Una baixa lineal del 18,84 % sobre els preus del grup subministrament d'aquell material no inclòs 
dins l'annex 2 i que es troben establerts en les tarifes de cada fabricant o proveïdor dels materials 
necessaris per complir l 'objecte del contracte, presentades adjuntes dins el sobre número 2.

En data 17 de juny de 2014 s'ha requerit electronicament a l'empresa ABOLAFIO SERVEIS I 
MANTENIMENTS S.L amb CIF B-65039695 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte. 

El  dia 1 de juliol de 2014 , l'empresa ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS S.L  ha presentat la 
documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de 
clàusules administratives particulars , i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat .

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS SABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS SABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS SABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS S....LLLL  amb CIFCIFCIFCIF                                     BBBB    ----    6666
5039695503969550396955039695 , el contracte de serveis per a la prestació dels treballs de paleta de les dependències de 
l'Ajuntament de Granollers , per un termini de 24 mesos, per un import màxim de 34.000,00 euros més 
7.140,00 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 41.140,00 euros, d'acord amb les següents baixes 
lineals:



- Una baixa lineal del 23,32 % sobre els preus del grup mà d'obra de l'Annex 2.

- Una baixa lineal del 18,84 % sobre els preus del grup de subministrament de material de l 'Annex 2.

- Una baixa lineal del 18,84 % sobre els preus del grup subministrament d'aquell material no inclòs 
dins l'annex 2 i que es troben establerts en les tarifes de cada fabricant o proveïdor dels materials 
necessaris per complir l 'objecte del contracte, presentades adjuntes dins el sobre número 2.

i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista, i amb càrrec a la partida pressupostària H 314. 
92041.21201 i segons la següent distribució:

2014 2015 2016
01/07/14 31/12/14 01/01/15 31/12/15 01/01/16 30/06/16
Import IVA Total Import IVA Total Import IVA Total

8.500,00 1.785,00 10.285,00 17.000,00 3.570,00 20.570,00 8.500,00 1.785,00 10.285,00

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.2 apartat 
g)

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l 'Àrea de Govern i Economia per tal es confeccionin 
els documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el punt primer d'aquest 
acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE    
SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DELS APARELLSSERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DELS APARELLSSERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DELS APARELLSSERVEIS PER LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT DELS APARELLS    
ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE LELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE LELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE LELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I MUSEU DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I MUSEU DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I MUSEU DEAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I MUSEU DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia  12 de juny 
de 2012 es va adjudicar el contracte de serveis del manteniment dels aparells elevadors dels edificis 
municipals de l'Ajuntament de Granollers i Museu de Granollers a l 'empresa ZARDOYA OTIS S.A amb 
CIF A-28011153, per un import total màxim de 60.840,00 euros més 10.951,20 euros en concepte d' 
IVA, el que fa un total de 71.791,20 euros, amb una durada de 24 mesos, amb efectes de l'1 de juliol 
de 2012 fins al 30 de juny de 2014, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més,mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, amb el següent desglòs:

- Manteniment preventiu dels aparells elevadors 22.420 euros/ anuals (IVA exclòs), el que representa 
una baixa del 54,38% respecte al pressupost de licitació del manteniment preventiu dels aparells 
elevadors, d'acord la seva oferta i documentació.

- Manteniment correctiu dels aparells elevadors, segons comanda expressa feta per el servei de 
Serveis Municipals amb un import màxim anual de 8.000 euros (IVA exclòs), baixa lineal del 5% dels 
preus unitaris de mà d'obra inclosos en l'apartat II.1.2 del plec de clàusules administratives.



Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23 d'abril 
de 2013, es va  modificar el contracte de serveis del manteniment dels aparells elevadors dels edificis 
municipals de l'Ajuntament de Granollers i Museu de Granollers com a conseqüència de l'adequació 
dels punts no satisfactoris detectats a la inspecció tècnica efectuada per ECA ENTITAT 
COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ SAU, per un import total de 5.076,48 euros més 1.066,06 
euros en concepte d'IVA, fent un total de 6.142,54 euros, que suposa 13,44% de modificació vers 
l'import adjudicat, com a conseqüència d'una reducció del 2,55%,1.551,27 (IVA exclòs), per canvi de 
titularitat de dos edificis municipals, i per l'augment d'un 10,89%, 6.627,75 euros (IVA exclòs), per 
l'adequació dels punts no satisfactoris detectats a l 'inspecció tècnica.

Durant l'execució del contracte, es planteja la necessitat d'adequar alguns aparells elevadors que no 
compleixen amb les normes de seguretat, comportant així més prestació del servei de manteniment 
correctiu del previst inicialment. Per aquest motiu i d'acord amb l'informe emès per l'arquitecte tècnic 
dels Serveis Municipals de l'Ajuntament de Granollers, es proposa modificar el contracte, en el sentit 
d'incrementar en 6.446,28 euros més 1.352,72 euros en concepte d'IVA. fent un total de 7.800,00 
euros, el que representa un 10,66% d'increment vers l'import primitiu del contracte, en la forma en que 
s'indica a continuació:

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

El preu màxim del contracte es fixa en l'import total de 41.942,76 euros més 8.807,98 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 50.750,74 euros, d'acord amb el següent desglossament :

-   Manteniment preventiuManteniment preventiuManteniment preventiuManteniment preventiu dels aparells elevadors 20.868,72 euros/anuals (IVA exclòs), el que 
representa una baixa del 54,38 % respecte al pressupost de licitació del manteniment preventiu 
dels aparells elevadors, d'acord amb la seva oferta i documentació.

– Manteniment correctiuManteniment correctiuManteniment correctiuManteniment correctiu dels aparells elevadors, segons comanda expressa feta per el servei de 
Serveis Municipals amb un màxim anual de 21.074,04 euros (IVA exclòs), baixa lineal del 5% dels 
preus unitaris de mà d'obra inclosos en l'apartat II.1.2 del plec de clàusules administratives:

1. Preu hora oficial en horari laboral: 26,60 euros + IVA

2. Preu hora ajudant en horari laboral: 21,85 euros + IVA

3. Hora oficial fora de l'horari laboral (+10%)  29,26 euros+ IVA

4. Hora ajudant fora de l'horari laboral (+10%) 24,03 euros + IVA.

D'acord amb la clàusula cinquena del contracte formalitzat en data 1 de juliol de 2012 amb l'empresa 
ZARDOYA OTIS SA, el contracte serà prorrogable de mutu acord i de forma expressa, sense que la 
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de 36 mesos.

En data 26 de juny de 2014, l'empresa ZARDOYA OTIS va presentar instància amb número de 
registre 14057, acceptant la pròrroga del contracte de serveis de manteniment dels aparells elevadors 
dels edificis municipals de l'Ajuntament de Granollers i la modificació contractual en relació al 
manteniment correctiu.

El total de modificacions del contracte representen un 24,10 % de l'import primitiu del contracte, per 
tant inferiors al 24,94 % de l'import adjudicat i d'acord amb la clàusula IX.1 del plec de clàusules 
administratives, en relació al manteniment correctiu derivat de l'ús i el deteriorament propi de les 
instal·lacions dels aparells elevadors inclosos en l'annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques i 
d'aquells que s'incorporin a l'inventari durant el període de vigència del contracte.

D'acord amb l'informe emès per l'arquitecte tècnic de Serveis Municipals i Manteniment de 
l'Ajuntament de Granollers, de data 25 de juny de 2014, es proposa prorrogar el contracte de serveis 
per la prestació del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de 
l'Ajuntament de Granollers i Museu de Granollers, amb efectes 1 de juliol de 2014 fins el 30 de juny de 
2015, així com la modificació contractual en el sentit d'augmentar la prestació del servei de 



manteniment correctiu, per tal de poder adequar alguns aparells elevadors que no compleixen amb les 
normes de seguretat, per un import total màxim de  41.942,76 euros més 8.807,98 euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total de 50.750,74 euros, d'acord amb el següent desglossament :

-   Manteniment preventiuManteniment preventiuManteniment preventiuManteniment preventiu  dels aparells elevadors 20.868,72 euros/anuals (IVA exclòs).

– Manteniment correctiuManteniment correctiuManteniment correctiuManteniment correctiu dels aparells elevadors, segons comanda expressa feta per el servei de 
Serveis Municipals amb un màxim anual de 21.074,04 euros (IVA exclòs), baixa lineal del 5% dels 
preus unitaris de mà d'obra inclosos en l'apartat II.1.2 del plec de clàusules administratives:

1. Preu hora oficial en horari laboral: 26,60 euros + IVA

2. Preu hora ajudant en horari laboral: 21,85 euros + IVA

3. Hora oficial fora de l'horari laboral (+10%)  29,26 euros+ IVA

4. Hora ajudant fora de l'horari laboral (+10%) 24,03 euros + IVA.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 105 i 107 del del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic , pel que fa a les modificacions dels contractes.
Clàusula IX.1. del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el contracte, pel que fa al límit �

de modificació del contracte.
Clàusula X.3 del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el contracte, pel que fa a la �

pròrroga del contracte.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Modificar el contracte de serveis per a a la prestació del servei de manteniment dels 
aparells elevadors dels edificis municipals de l'Ajuntament de Granollers i Museu de Granollers  ,  
formalitzat amb l'empresa   ZARDOYA OTIS SA amb CIF A-28011153, en el sentit d'augmentar la 
prestació del servei de manteniment correctiu, per tal de poder adequar alguns aparells elevadors que 
no compleixen amb les normes de seguretat, per un import total de  6.446,28 euros més 1.352,72 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 7.800,00 euros, el que representa un 10,66% 
d'increment vers l'import primitiu del contracte, en la forma en que s'indica a continuació:

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

El preu màxim del contracte es fixa en l'import total de 41.942,76 euros més 8.807,98 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 50.750,74 euros, d'acord amb el següent desglossament :

-   Manteniment preventiuManteniment preventiuManteniment preventiuManteniment preventiu dels aparells elevadors 20.868,72 euros/anuals (IVA exclòs), el que 
representa una baixa del 54,38 % respecte al pressupost de licitació del manteniment preventiu 
dels aparells elevadors, d'acord amb la seva oferta i documentació.

– Manteniment correctiuManteniment correctiuManteniment correctiuManteniment correctiu dels aparells elevadors, segons comanda expressa feta per el servei de 
Serveis Municipals amb un màxim anual de 21.074,04 euros (IVA exclòs), baixa lineal del 5% dels 
preus unitaris de mà d'obra inclosos en l'apartat II.1.2 del plec de clàusules administratives:

1. Preu hora oficial en horari laboral: 26,60 euros + IVA

2. Preu hora ajudant en horari laboral: 21,85 euros + IVA

3. Hora oficial fora de l'horari laboral (+10%)  29,26 euros+ IVA

4. Hora ajudant fora de l'horari laboral (+10%) 24,03 euros + IVA.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de manteniment 
dels aparells elevadors dels edificis municipals de l'Ajuntament de Granollers i Museu de Granollers , 



amb efectes 1 de juliol de 2014 fins el 30 de juny de 2015, formalitzat amb l'empresa ZARDOYA OTIS 
SA amb CIF A-28011153 per un import màxim de 41.942,76 euros més 8.807,98 euros en concepte d' 
IVA (21%), el que fa un total de 50.750,74 euros, d'acord amb el següent desglossament :

-   Manteniment preventiuManteniment preventiuManteniment preventiuManteniment preventiu  dels aparells elevadors 20.868,72 euros/anuals (IVA exclòs).

– Manteniment correctiuManteniment correctiuManteniment correctiuManteniment correctiu dels aparells elevadors, segons comanda expressa feta per el servei de 
Serveis Municipals amb un màxim anual de 21.074,04 euros (IVA exclòs), baixa lineal del 5% dels 
preus unitaris de mà d'obra inclosos en l'apartat II.1.2 del plec de clàusules administratives:

1. Preu hora oficial en horari laboral: 26,60 euros + IVA

2. Preu hora ajudant en horari laboral: 21,85 euros + IVA

3. Hora oficial fora de l'horari laboral (+10%)  29,26 euros+ IVA

4. Hora ajudant fora de l'horari laboral (+10%) 24,03 euros + IVA.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de serveis per a a la prestació del 
servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de l'Ajuntament de Granollers i 
Museu de Granollers ,,,, que s'executarà durant  els exercicis 2014,2015 i 2016, d'acord amb la següent 
distribució econòmica:

ANYANYANYANY    2014201420142014     ANYANYANYANY    2015201520152015
BASE IMPOSABLEBASE IMPOSABLEBASE IMPOSABLEBASE IMPOSABLE 30.640,81 17.748,25
IVAIVAIVAIVA    21212121    %%%% 6.434,57 3.727,14
TOTALTOTALTOTALTOTAL 37.075,38 21.475,39

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de l'import màxim de la pròrroga, amb la modificació esmentada, del 
contracte de serveis per a a la prestació del servei de manteniment dels aparells elevadors dels 
edificis municipals de l'Ajuntament de Granollers i Museu de Granollers,de 41.942,76 euros més 
8.807,98 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 50.750,74 euros, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i anualitats que a continuació es detallen : 

PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA 2014 2015

H430.33000.21300 1.192,46 1.192,46
H419.32210.21300 794,97 794,97
H413.32315.21300 397,49 397,49
H416.32110.21300 397,49 397,49
H417.32510.21300 397,49 397,49
H412.32120.21300 397,49 397,49
H422.34200.21300 364,31 364,31
H441.33721.21300 397,49 397,49
H314.92040.21300 3.544,62 3.544,62
H200.92070.21300 794,97 794,97
H232.33730.21300 861,11 861,11
H241.92910.21300 397,49 397,49
H435.33320.21300 5.329,39 3.329,09
H436.33330.21300 1.699,99 699,99
Fabrica de les Arts 1.280,45 1.280,45
H314.92041.21300 11.028,20 6.228,20
totaltotaltotaltotal 29292929....275275275275,,,,38383838 21212121....475475475475,,,,39393939

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal es 
confeccionin els documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el punt quart 
d'aquest acord.

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



APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUERDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUERDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUERDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER    
DEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚM ....    506506506506    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER     11111111    DEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora María Álvarez Fernández, amb NIF 76690782L i domicili al carrer de Rafael de Casanova, 
62 5è 4a de Granollers, ha sol·licitat en data 25 de juny de 2014 i núm. de registre d'entrada 13894, la 
primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la 
següent sepultura:

TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
María Álvarez Fernández 506 3a 11 5è 06128 28/06/2014

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

D'acord amb allò que disposa l'article 8.3. del Reglament del Cementiri Municipal que diu: "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 .

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

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

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de 3a. Punt 2. Primera pròrroga (2 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 .-.-.-.- Autoritzar la pròrroga de la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets 
funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada :

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef.... Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
76690782L María Álvarez Fernández 506 3a 11 5è 06128 28/06/2014

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 2n. a nom de la senyora María Álvarez Fernández, amb NIF 76690782L, d'import 
212212212212,,,,15151515    euroseuroseuroseuros....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar a l'interessada que 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.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària mitjançant el rebut 
que rebran pròximament en el seu domicili.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora María Álvarez Fernández.

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 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

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS D''''UNUNUNUN    
NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El senyor Antonio Fuentes Almirón, amb NIF 23586864L i domicili al passeig de la Muntanya, 133 St B 
de Granollers, ha sol·licitat en data 6 de maig de 2014, amb núm. de registre d'entrada 8479, la 
renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal següent :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
8 3a 16 5è 06164

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

D'acord amb allò que disposa l'article 19 del Reglament del Cementiri relatiu a la renúncia de nínxol i  
que diu: 1.-.-.-.-    Podran renunciar els titulars de drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni 
restes, a favor de l'Ajuntament de Granollers o entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixin amb 
caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a cada cas assenyala la fórmula aprovada per la 
comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984: Valor inicial del nínxol (segons el pis) + 5% + valor 
actual del nínxol dividit entre 2 = Total del valor de la renúncia.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel senyor Antonio Fuentes Almirón, amb NIF 23586864L, 
referent a la concessió del drets funeraris del nínxol següent, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
8 3a 16 5è 06164

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 



concessió del nínxol núm. 8, classe 3a, del quarter 16, per import de 506506506506,,,,59595959    euroseuroseuroseuros, al senyor Antonio 
Fuentes Almirón, amb NIF 23586864L, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern 
del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses del 
Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699:

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1996199619961996)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
65.000 Ptes / 390,66 € 19,53 € 603,00 € 1.013,19 € 506,59 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            506506506506,,,,59595959    €€€€

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Antonio Fuentes Almirón, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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 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

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El senyor Rafael Gimferrer Garolera, amb NIF 36968345P i domicili al carrer de Rubens, 50 Ent 2a de 
Barcelona, ha sol·licitat en data 8 de maig de 2014, amb núm. de registre d'entrada 8766, el trasllat de 
totes les restes del nínxol núm. 12, classe 1a, quarter 2, pis 1r, referència 10110, a la fossa comuna 
del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol esmentat a favor 
de l'Ajuntament.

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

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

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

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 



càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 12, classe 1a, quarter 2, pis 1r, referència 
10110, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 12, classe 
1a, quarter 2, pis 1r, referència 10110, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Rafael Gimferrer 
Garolera, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808.-.-.-.-    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 12, classe 1a, del quarter 2, per import de 1111....839839839839,,,,39393939    euroseuroseuroseuros, al senyor Rafael 
Gimferrer Garolera, amb NIF 36968345P, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de 
Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses 
del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1923192319231923----1928192819281928)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
600 Ptes / 3,61 € 0,18 € 3.675,00 € 3.678,79 € 1.839,39 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            1111....839839839839,,,,39393939    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Rafael Gimferrer Garolera, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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

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

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, i cinquè 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

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS D''''UNUNUNUN    
NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El senyor Rafael Castells Capdevila, amb NIF 39103674V i domicili al carrer de Roger de Flor , 1 6è 3a 
de Granollers, ha sol·licitat en data 2 de juny de 2014, amb núm. de registre d'entrada 11270, la 
renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal següent :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
242 3a 12A 3r 04386

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

D'acord amb allò que disposa l'article 19 del Reglament del Cementiri relatiu a la renúncia de nínxol i  
que diu: 1.-.-.-.-    Podran renunciar els titulars de drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni 
restes, a favor de l'Ajuntament de Granollers o entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixin amb 
caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a cada cas assenyala la fórmula aprovada per la 
comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984: Valor inicial del nínxol (segons el pis) + 5% + valor 
actual del nínxol dividit entre 2 = Total del valor de la renúncia.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel senyor Rafael Castells Capdevila, amb NIF 39103674V, 
referent a la concessió del drets funeraris del nínxol següent, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
242 3a 12A 3r 04386

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 242, classe 3a, del quarter 12A, per import de 588588588588,,,,60606060    euroseuroseuroseuros, al senyor 
Rafael Castells Capdevila, amb NIF 39103674V, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió 
de Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de 
despeses del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699:

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1977197719771977----1978197819781978)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
20.000 Ptes / 120,20 € 6,01 € 1.051,00 € 1.177,21 € 588,60 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            588588588588,,,,60606060    €€€€

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Rafael Castells Capdevila, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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 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

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS D''''UNUNUNUN    
NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El senyor Francisco Font Martori, amb NIF 38946987Y i domicili al carrer de Girona, 8 de les 
Franqueses del Vallès, ha sol·licitat en data 27 de maig de 2014, amb núm. de registre d'entrada 
10828, la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal següent :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
59 3a 6B 1r 01328

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

D'acord amb allò que disposa l'article 19 del Reglament del Cementiri relatiu a la renúncia de nínxol i  
que diu: 1.-.-.-.-    Podran renunciar els titulars de drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni 
restes, a favor de l'Ajuntament de Granollers o entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixin amb 
caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a cada cas assenyala la fórmula aprovada per la 
comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984: Valor inicial del nínxol (segons el pis) + 5% + valor 
actual del nínxol dividit entre 2 = Total del valor de la renúncia.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel senyor Francisco Font Martori, amb NIF 38946987Y, 
referent a la concessió del drets funeraris del nínxol següent, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
59 3a 6B 1r 01328

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 



proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 59, classe 3a, del quarter 6B, per import de 925925925925,,,,87878787    euroseuroseuroseuros, al senyor 
Francisco Font Martori, amb NIF 38946987Y, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de 
Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses 
del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699:

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1989198919891989)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
70.000 Ptes / 420,71 € 21,03 € 1.410,00 € 1.851,74 € 925,87 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            925925925925,,,,87878787    €€€€

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Francisco Font Martori, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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 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

 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Angelina Santacana Casals, amb NIF 37762598W, en representació de la senyora Josefa 
Millán Jurado, amb NIF 77071419Y, ha sol·licitat en data 30 de gener de 2014, amb núm. de registre 
d'entrada 1708, el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 128, classe 3a, quarter 19, pis 3r, 
referència 06739, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets 
funeraris del nínxol esmentat a favor de l'Ajuntament.

S'aporta poder notarial atorgat a la ciutat de Còrdova en data 11 de desembre de 2013, per la senyora 
Josefa Millán Jurado a favor de la senyora Angelina Santacana Casals, en el qual faculta a la senyora 
Santacana a:

"Primero.- Vender a quien tenga por conveniente, por el precio que estime y condiciones que pacte, 
con la mayor amplitud, UN NICHO sito en el cementerio de Granollers (Barcelona); cobre el precio de 
presente, lo confiese recibido o lo aplace en todo en parte, con las garantías que convenga, incluso la 
hipotecaria y condición resolutoria, que aceptará y que, previo cobro de lo aplazado, podrá cancelar 
en su día.

Segundo.- Y en el ejercicio de lo anterior, otorgue y firme cuantos documentos públicos y privados se 



requieran y sean necesarios a los fines antes dichos, incluso escrituras de aclaración, subsanación y 
rectificación, así como liquidar todos los impuestos que se requieran".

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

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

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

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 128, classe 3a, quarter 19, pis 3r, referència 
06739, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 128, 
classe 3a, quarter 19, pis 3r, referència 06739, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Angelina 
Santacana Casals, d'acord amb el poder notarial aportat per l'interessada, i de conformitat amb 
l'Ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de restes a la fossa 
comuna, que puja 54545454,,,,08080808.-.-.-.-    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 128, classe 3a, del quarter 19, per import de 1111....032032032032,,,,65656565    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Angelina Santacana Casals, amb NIF 37762598W, d'acord amb el poder notarial presentat per la 
senyora Santacana, i en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern del dia 14 de 
maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses del Cementiri 
Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    2008200820082008)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
966,00 € 48,30 € 1.051,00 € 2.065,30 € 1.032,65 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            1111....032032032032,,,,65656565    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Angelina 
Santacana Casals, amb NIF 37762598W, l'import de 978978978978,,,,57575757    euroseuroseuroseuros.



SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Angelina Santacana Casals, a la senyora Josefa Millán 
Jurado, i al servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ ,,,,    RENÚNCIA I TRASLLAT DE RESTESRENÚNCIA I TRASLLAT DE RESTESRENÚNCIA I TRASLLAT DE RESTESRENÚNCIA I TRASLLAT DE RESTES    
A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALA LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALA LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALA LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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

Per aquest motiu, el senyor Josep Roura Escrigas, amb NIF 77286842B i domicili al carrer de Joan 
Prim, 213 2n B de Granollers, ha sol·licitat en data 13 de juny de 2014, amb núm. de registre d'entrada 
13015, el traspàs de la concessió al seu favor dels nínxols següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
03067 30 2a 9 1r Ana Escrigas Angelet Josep Roura Escrigas 77286842B Nebot
01385 203 3a 1 4t Ana Escrigas Angelet Josep Roura Escrigas 77286842B Nebot

També sol·licita la renúncia de la concessió a favor de l'Ajuntament i el trasllat de totes les restes a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal del nínxol núm. 203, classe 3a, quarter 1, pis 4t, i referència 
01385.

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

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

L'article 19    del mateix reglament relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    diu: "Podran renunciar els 
titulars de drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de 
Granollers o entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les 
quantitats que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de 



maig de 1984: Valor inicial del nínxol, segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 
2 = Total del valor de la renúncia.".

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'epígraf 7è. Traspassos de concessions. Punt 1. Els traspassos entre 
parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats 
a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran 
el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els traspassos entre parents a partir de 4rt grau de 
consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 6e. 
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 ".

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar els traspàs de la concessió dels drets funeraris 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
03067 30 2a 9 1r Josep Roura Escrigas 77286842B Nebot 12,30 €
01385 203 3a 1 4t Josep Roura Escrigas 77286842B Nebot 12,30 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 203, classe 
3a, quarter 1, pis 4t, referència 01385, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna del    
Cementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri Municipal .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporat en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, la unitat fiscal corresponent al nínxol núm. 30, classe 2a, del quarter 9, amb referència 03067, 
a nom del senyor Josep Roura Escrigas.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Josep Roura 
Escrigas, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros, l'epígraf 7è. Traspàs de la concessió del 
nínxol referència 03067, que puja 267267267267,,,,90909090    euroseuroseuroseuros, i del nínxol referència 01385, que puja 133133133133,,,,76767676    euroseuroseuroseuros, i 
l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol del nínxol referència 03067, que puja 31313131,,,,35353535    euroseuroseuroseuros, sumant doncs    
un total deun total deun total deun total de     487487487487,,,,09090909    euroseuroseuroseuros....

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 203, classe 3a, del quarter 1, per import de 352352352352,,,,32323232    euroseuroseuroseuros, al senyor Josep 
Roura Escrigas, amb NIF 77286842B, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern 
del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses del 
Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1927192719271927----28282828)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222



100 Ptes / 0,60 € 0,03 € 704,00 € 704,63 € 352,32 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL            352352352352,,,,32323232    €€€€

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Josep Roura Escrigas, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
21212121).-).-).-).-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
05645 412 3a 11 2n Antonio González Fernández Carmen López Rubio 27819210C Cònjuge
01954 147 3a 7A 3r José Gea Bautista M. Carmen Gea Robles 52142203F Filla
04136 53 3a 12A 2n Josefa Macias Moro Dominga Santana Macias 29716620E 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

05645 412 3a 11 2n
Carmen López Rubio

27819210C Cònjuge 12,30 €

01954 147 3a 7A 3r M. Carmen Gea Robles 52142203F Filla 12,30 €
04136 53 3a 12A 2n Dominga Santana Macias 29716620E 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
27819210C Dolores García Zambrano 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
52142203F M. Carmen Gea Robles 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
29716620E Dominga Santana Macias 91,21 31,35 122122122122,,,,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.-.-.-.- Informar als interessats que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebran pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podran    
recollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a l ''''Oficina dOficina dOficina dOficina d ''''Atenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al Ciutadà     ((((Carrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant Josep ,,,,    7777    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa ).).).).

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 



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

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''AMPA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de data 26 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va atorgar, dins de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius de l'any 2013 la 
subvenció a l'entitat que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit
AMPA Pau Vila G-61745295 La rua de Carnaval 613,00 €
AMPA Pau Vila G-61745295 Dinar multicultural 550,00 €

TOTAL 1.163,00 €

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

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

L'entitat AMPA Pau Vila, ha presentat la justificació fora de termini, per causes organitzatives de 
l'entitat i no van arribar a temps de preparar la documentació requerida.

Vist l'informe emès en data 18 de juny per la cap del Servei d'Educació que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat que el 
contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord, 
tot i considerant que no és correcte presentar la documentació requerida fora del termini que 
contempla les bases de la convocatòria i que s'ha d'admetre aquesta justificació. L'entitat AMPA Pau 
Vila és un associació de Pares i Mares amb una estructura organitza feble i molt necessitada de 
recursos econòmics, i per tant no admetre aquesta justificació li comportaria un greu prejudici .

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

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



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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 26 de novembre de 2013 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2013 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

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

4/03/2014
núm. 4055

AMPA Pau Vila G-61745295 La rua de Carnaval 613,00 € 1.016,86 €

4/03/2014
núm. 4055

AMPA Pau Vila G-61745295 Dinar multicultural 550,00 € 553,26 €

TOTAL 1.163,00 € 1.570,12 €

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

23232323).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A ESMENAR LMOCIÓ RELATIVA A ESMENAR LMOCIÓ RELATIVA A ESMENAR LMOCIÓ RELATIVA A ESMENAR L''''ERROR MATERIAL EN LERROR MATERIAL EN LERROR MATERIAL EN LERROR MATERIAL EN L''''IMPORT DE LIMPORT DE LIMPORT DE LIMPORT DE L''''ADJUDICACIÓ DEADJUDICACIÓ DEADJUDICACIÓ DEADJUDICACIÓ DE    
LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR A DOMICILI DE GRANOLLERSLA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR A DOMICILI DE GRANOLLERSLA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR A DOMICILI DE GRANOLLERSLA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR A DOMICILI DE GRANOLLERS    
ADJUDICAT A LADJUDICAT A LADJUDICAT A LADJUDICAT A L ''''EMPRESA GUSTAURIA SCCLEMPRESA GUSTAURIA SCCLEMPRESA GUSTAURIA SCCLEMPRESA GUSTAURIA SCCL ,,,,

La Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2013 va aprovar la pròrroga i la revisió de preus 1.
del contracte de serveis de menjador a domicili de Granollers adjudicat a l'empresa GUSTAURIA 
SCCL, per un termini de 12 mesos, des de l'1 de gener fins a 31 de desembre de 2014.

L'import màxim total de la pròrroga era de 17.288,82 euros més 1.728,88 euros en concepte d'IVA 2.
(10%), el que fa un total de 19.017,77 euros amb aplicació al codi pressupostari 
H461.23310.22105 de l'anualitat 2014 tal i com consta a la part expositiva de l 'expedient.

D'acord amb el punt segon s'acceptava la revisió de preus i en data 30 de gener de 2014 es va 3.
aplicar una revisió del 0,21% corresponent al 70% de la variació de l'Índex de Preus al Consum de 
2013, resultant un import de 17.325,13 euros més 1.732,51 euros en concepte d'IVA (10%) que 
fan un import total de 19.057,64 euros, i es fa el document d'autorització i disposició de la despesa 
AD201400005991

En el punt primer de la part dispositiva es va consignar un import que no es correspon amb el de 4.
l'adjudicació.

D'acord amb els fets exposats s'haurà d'esmenar l'import de la pròrroga en el sentit d'igualar a 5.
l'import de l'adjudicació del punt primer de l'acord.

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

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

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

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



PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Esmenar l'error material de transcripció del punt PRIMER de l'acord de la Junta de 
Govern Local de data 17 de desembre de 2013 que va aprovar la pròrroga i la revisió de preus del 
contracte de serveis de menjador a domicili de Granollers adjudicat a l'empresa GUSTAURIA SCCL, 
per un termini de 12 mesos, des de l'1 de gener fins a 31 de desembre de 2014 d'acord  els fets i 
fonaments de dret invocats, i que haurà de dir el següent:

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Aprovar la pròrroga del contracte de serveis de menjador a domicili  de Granollers, per 
un termini de 12 mesos, des de 1 de gener fins a 31 de desembre de 2014 formalitzat amb 
l'empresa GUSTAURIA SCCL amb CIF F-64838360 per un import de 17.288,82 euros més 
1.728,88 euros en concepte d'IVA (10%), que fan un total de 19.017,64 euros i d'acord amb els 
fets i fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon....     Notificar a Gustauria SCCL.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L''''ENTITAT ASSOCIACIÓ RESSÓENTITAT ASSOCIACIÓ RESSÓENTITAT ASSOCIACIÓ RESSÓENTITAT ASSOCIACIÓ RESSÓ----TALLER DE COMUNICACIÓ DE GENT GRAN PERTALLER DE COMUNICACIÓ DE GENT GRAN PERTALLER DE COMUNICACIÓ DE GENT GRAN PERTALLER DE COMUNICACIÓ DE GENT GRAN PER    
LA PUBLICACIÓ DLA PUBLICACIÓ DLA PUBLICACIÓ DLA PUBLICACIÓ D''''UNA REVISTA MENSUAL DE PARTICIPACIÓ PER A LA GENT GRAN PERUNA REVISTA MENSUAL DE PARTICIPACIÓ PER A LA GENT GRAN PERUNA REVISTA MENSUAL DE PARTICIPACIÓ PER A LA GENT GRAN PERUNA REVISTA MENSUAL DE PARTICIPACIÓ PER A LA GENT GRAN PER    
LLLL''''ANYANYANYANY    2014201420142014

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Associació RessóAssociació RessóAssociació RessóAssociació Ressó----Taller de comunicació de gent granTaller de comunicació de gent granTaller de comunicació de gent granTaller de comunicació de gent gran, per un import de 1.050,00 €, 
destinada a finançar la impressió de la revista que publica mensualment l 'entitat. 

En data 19 de juny de 2014, amb número de registre d'entrada 13580, el senyor Josep Jerez Perellon, 
president de l'Associació Ressó - Taller de comunicació de gent gran, presenta la següent 
documentació i sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal : 

Projecte/memòria de la programació general d'activitats amb una despesa prevista per a a.
l'exercici 2014 de 2.400,00 €, dels quals 2.100,00 € corresponen a la impressió de la revista.
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.b.
Extracte número de compte bancari de l'entitat amb saldo positiu.c.
Un exemplar de la identificació fiscal i dels estatuts de l 'entitat.d.
Un exemplar de la revista que publiquen corresponent a la del mes de maig de 2014.e.

L'entitat no presenta certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social, atès que no manté 
relació laboral amb cap treballador. 

L'informe emès en data 23 de juny de 2014 pel cap de servei de Serveis Socials i Gent Gran indica 
que s'ha valorat la documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització de la corresponent 
concessió, atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de la cultura, 
en general, així com la promoció de la lectura i la escriptura entre el col·lectiu de la gent gran de la 
nostra ciutat, objectius que són alhora una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

L'article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:
"Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència 
competitiva ni la publicitat, en els casos següents: 



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

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

L'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

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

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

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

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

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'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació RessóAssociació RessóAssociació RessóAssociació Ressó    ----    Taller de comunicacióTaller de comunicacióTaller de comunicacióTaller de comunicació    
de gent grande gent grande gent grande gent gran, amb NIF G63611149, per un import de 1.050,00 €, destinada a finançar la impressió de 
la revista mensual que publica l'entitat per l'any 2014, amb un pressupost de despesa de 2.100,00 €, 
el que representa un finançament del 50,00% del cost de l'activitat. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 1.050,00 € amb càrrec a 
l'aplicació H462.23150.48900 del vigent Pressupost. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Aprovar el règim regulador d'aplicació a l'atorgament d'aquesta subvenció, que té el caràcter 
de bases reguladores de la concessió, el text íntegre del qual és el següent:

"PrimerPrimerPrimerPrimer ....    ObjecteObjecteObjecteObjecte

L'objecte del present règim és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa 
prevista al Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2014 a favor de l'entitat 
beneficiària, en el marc del què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial 



Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada  

L'activitat subvencionada consisteix en la impressió de la revista que publica mensualment 
l'entitat, prevista en el projecte d'activitats presentat al registre general de l'Ajuntament de 
Granollers en data 19 de juny de 2014, i que és el vehicle motor de les accions de la pròpia 
entitat.

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

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable  

El cost de l'activitat subvencionada és de 2.100,00 € corresponents a:

Despesa: Import (€):
Impressió revista mensual (impremta) 2.100,00

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

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

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

La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la publicació de la revista 
mensual Ressó és de 1.050,00 €, el que representa un finançament del 50,00% del cost de 
l'activitat. L'altra 50% és finançat amb altres recursos de la pròpia associació, concretament 
d'ingressos per publicitat i aportacions dels socis .

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

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

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

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

Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.a.
Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de b.
l'activitat que determinen la concessió de la subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de c.
l'Ajuntament de Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions 
anteriors.
Comunicar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres d.
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financiïn l'activitat subvencionada, tant bon 
punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada a la 
subvenció.



Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat e.
amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
Conservar els documents justificatius de l 'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents f.
electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei g.
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers h.
i amb la Seguretat Social.
Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers. El logotip de i.
l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipògràfics aprovats que seran facilitats a 
l'entitat pel servei municipal corresponent.

SisèSisèSisèSisè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció  

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent 
facilitat per l'entitat beneficiària, per un import de 1.050,00 €, que s'efectuarà durant el segon 
semestre de l'any en curs segons disponibilitat de Tresoreria .

SetèSetèSetèSetè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció  

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

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les a.
activitats realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats 
obtinguts amb l'activitat subvencionada. 
Comptes de l'entitat corresponent a l'exercici 2014. b.
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la c.
totalitat de les despeses 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 d.
inexistència d'altres subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat 
subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin 
finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i procedència. 

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

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

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     

L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els 
termes que legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte, o 



bé sigui en relació a l'import de la subvenció, mitjançant l'adopció del corresponent acord per 
part de la Junta de Govern Local, en els següents supòsits: 

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

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

NovèNovèNovèNovè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció  

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

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

DesèDesèDesèDesè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....    

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

Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o a.
ocultant aquelles que ho haguessin impedit. 
Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la b.
subvenció. 
Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions c.
previstes a l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al 
present acord de concessió.
Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de d.
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control e.
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, naciona, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals. 
Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels f.
compromissos 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. 
Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels g.
compromissos 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, naciona, 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. 



OnzèOnzèOnzèOnzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència  

La vigència del present acord s'estendrà des de la data de la seva aprovació fins el dia 31 de 
desembre de 2014.

No obstant això, el present acord 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 ."

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Indicar que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el servei de Serveis Socials i Gent 
Gran de l'Ajuntament de Granollers i, en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
del règim regulador aplicable serà el senyor Jordi Ponce Garcia , cap de servei del servei gestor referit. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

DICTAMEN RELATIU A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DE L'ÀMBIT DEL PMU CLAU-7, PASSEIG CONCA DEL BESÒS, CARRER 
ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLA, DE GRANOLLERS

DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PMU 
CLAU-7, PASSEIG CONCA DEL BESÒS, CARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLA, DE 
GRANOLLERS

PROPOSTA RELATIVA A APROVAR DE LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE DE 
PAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLAR 2013/2014, D'ACORD AMB 
ELS AJUTS ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE DE PAGAMENT 
DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLAR 2013/2014, D'ACORD AMB ELS AJUTS 
ATORGATS DE FORMA DIRECTA I NOMINATIVAMENT PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL A PROPOSTA DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA

DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI, APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS 
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS PER AL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I  EL 
BAR-RESTAURANT, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES A 
DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL 
SERVEI D'ESPORTS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS 
PER A L'ANY 2013

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:



25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE DEDICTAMEN RELATIU A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE DEDICTAMEN RELATIU A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE DEDICTAMEN RELATIU A SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE DE    
REPARCEL·LACIÓ DE LREPARCEL·LACIÓ DE LREPARCEL·LACIÓ DE LREPARCEL·LACIÓ DE L''''ÀMBIT DEL PMU CLAUÀMBIT DEL PMU CLAUÀMBIT DEL PMU CLAUÀMBIT DEL PMU CLAU----7777,,,,    PASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒS,,,,    CARRERCARRERCARRERCARRER    
ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLAARENYS I CARRER MANUEL DE FALLAARENYS I CARRER MANUEL DE FALLAARENYS I CARRER MANUEL DE FALLA ,,,,    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

En data 7 de febrer de 2014, registre d'entrada 2170, el senyor Xavier Mallorquí Gou, en representació 
de la mercantil Malligo 2000, SA, amb NIF núm. A-17608928 i domicili social al carrer Rafel Savalls, 
33 (Polígon Pla de Sant Joan) de Palamós, propietària única del terreny situat a la illa formada pels 
carrers Passeig Conca del Besòs, Arenys, Manuel de Falla i Mataró va presentar documentació per a 
la tramitació del Projecte de Reparcel·lació d'aquest l'àmbit (PMU CLAU-7, de Granollers), però que 
no consta com a document públic.

En data 29 d'abril de 2014, la directora de l'Oficina de Gestió del POUM emet el següent informe 
favorable:
El nou POUM de Granollers, tornat a ser aprovat definitivament el 31 d’octubre 2012, i publicat el seu 
acord al DOGC núm. 6.336 de 15 de març de 2013, inclou  aquest terreny a l’àmbit del PMU de 
transformació d’ús Clau-7.
En data 30 d’abril de 2013, fou aprovat definitivament per part del Ple d'aquest Ajuntament, el Pla de 
millora urbana –zona 7 (Nufarm) situat al passeig Conca del Besòs, carrer Arenys, i carrer Manuel de 
Falla. Aquest acord fou publicat al BOPB  de 30 de gener de 2014.
En data 27 de març de 2014, i registre d’entrada 6.086 , el senyor Xavier Mallorquí Gou, en 
representació de Malligo 2000, SA presenta a tràmit la documentació del projecte d’urbanització que 
se li va requerir, doncs, d’acord amb l’article 125.5 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 
305/2006, de 18 de juliol), l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització ha de ser prèvia o 
simultània a la del projecte de reparcel·lació .
El seu desenvolupament comporta la reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, tot i que 
en aquest cas hi ha propietari únic i parcel·la única, per la qual cosa no caldrà la constitució de Junta 
de Compensació.
L’àmbit d’aquest PMU té una superfície de 8.928 m2, amb un sostre total per a usos terciaris de 
17.856 m2.
D’acord amb el PMU aprovat el sòl d’aprofitament privat és del 70% de l’àmbit,  que suposa una 
parcel·la de 6.249,60 m2, i sòl públic de cessió del 30%, repartits 632,64 m2. per a vial  2.045,76 m2. 
a zona verda.
La cessió del sòl que permetés la materialització del 10% d’aprofitament urbanístic, al tractar-se de un 
únic propietari i una única parcel·la resultant amb aprofitament, el fan de difícil localització  i es per 
això que el Projecte de reparcel·lació preveu que la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, sigui 
substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic, tal com preveu per aquest casos l’article 43.3 del 
TRLUC.    
Per a la quantificació del valor econòmic del 10% es pren com a referència el document “Avaluació 
econòmica, viabilitat i Pla d’Etapes” que forma part de la documentació del PMU aprovat. En aquest 
document es justifica el valor residual del terreny en funció del sostre edificable, resultant un valor del 
10% d’aprofitament urbanístic de 364.723,90 €, que passarà a formar part del Patrimoni municipal del 
sòl. Aquesta quantia s'haurà de fer efectiva abans de la inscripció d'aquesta Reparcel·lació al Registre 
de la Propietat.

Un cop revisada la documentació, es comprova que és correcte, i per tant s’informa favorablements’informa favorablements’informa favorablements’informa favorablement 
per a la seva tramitació.

En data 27 de juny de 2014,  la tècnica d'assessorament urbanístic emet informe sobre la tramitació

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ....

I. L'article 119 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i 
modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, estableix la tramitació dels instruments de gestió 
urbanística, entre ells el projecte de reparcel·lació, que consisteix en:
1. Aprovació inicial
2. Informació pública per un termini d’un mes, dins del qual s’ha de concedir audiència a les 
persones interessades, amb citació personal.



3. Aprovació definitiva, que s’ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini 
d’informació pública

II. D’acord amb l’article 23.1.b) i 23.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme en la informació pública de la tramitació dels instruments de gestió 
urbanística els edictes s’han de publicar al diari oficial o Butlletí Oficial que correspongui, a un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal i a la web 
municipal.  

III. L’article 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, estableix que tant en el cas de sectors de 
planejament derivat, com en el cas de polígons d’actuació urbanística en sòl urbà, l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació o 
de taxació conjunta. 

IV. L’article 53.1 s) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, atribueix a l’Alcalde la competència per l’aprovació inicial del 
Projecte de Reparcel·lació.

V Atès allò que estableix el punt 2) de la Resolució d'alcaldia  núm. 673/11  de data 11 de juny 
quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació d'instruments de gestió urbanística. 

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 de Reparcel·lació de l'àmbit del PMU CLAU-7, Passeig Conca 
del Besòs, carrer Arenys i carrer Manuel de Falla, de Granollers, registre d'entrada núm 2170, de data 
7 de febrer de 2014, presentat pel senyor Xavier Mallorquí Gou, en representació de la mercantil 
Malligo 2000, SA, propietària única de l'esmentat àmbit, d'acord amb l'informe favorable de l'Arquitecte 
de l'Oficina de Gestió del POUM.

SegonSegonSegonSegon.... Sotmetre a informació pública l'esmentat Projecte de Reparcel·lació,  pel termini d'un mes al 
Butlletí Oficial de la Província , en el taulell d'anuncis i a un diari provincial .

TercerTercerTercerTercer .... Condicionar l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació a l'aprovació definitiva del 
projecte d’urbanització. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D''''URBANITZACIÓ DELURBANITZACIÓ DELURBANITZACIÓ DELURBANITZACIÓ DEL    
PMU CLAUPMU CLAUPMU CLAUPMU CLAU----7777,,,,    PASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒS ,,,,    CARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLACARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLACARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLACARRER ARENYS I CARRER MANUEL DE FALLA,,,,    
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

En data  27 de març de 2014, amb registre d'entrada núm. 6086, el senyor Xavier Mallorquí Gou, en 
representació de la mercantil Malligo 2000, SA, amb NIF núm. A-17608928 i domicili social al carrer 
Rafel Savalls, 33 (Polígon Pla de Sant Joan) de Palamós, propietària única del terreny situat a la illa 
formada pels carrers Passeig Conca del Besòs, Arenys, Manuel de Falla i Mataró va presentar 
documentació per a la tramitació del Projecte d'Urbanització d'aquest l'àmbit (PMU CLAU-7, de 
Granollers).

Després d’examinar la documentació presentada, l'arquitecte de l'Oficina  de Gestió del POUM de 
l'Ajuntament de Granollers, en data 25 de juny de 2014, informa favorablementinforma favorablementinforma favorablementinforma favorablement el Projecte 
d’Urbanització del  PMU CLAU-7, Passeig Conca del Besòs, carrer Arenys i carrer Manuel de Falla, de 
Granollers, per tal de procedir a la seva aprovació inicial .

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



organismes públics i establir un termini d'un mes perquè les empreses de subministrament de serveis 
afectades es pronunciïn sobre el projecte.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar  inicialment el projecte d'urbanització del PMU CLAU-7, Passeig Conca del Besòs, 
carrer Arenys i carrer Manuel de Falla, de Granollers, presentat pel senyor Xavier Mallorquí Gou, en 
representació de la mercantil Malligo 2000, SA, amb NIF núm. A-17608928 i domicili social al carrer 
Rafel Savalls, 33 (Polígon Pla de Sant Joan) de Palamós, propietària única de l'esmenta àmbit, 
d'acord amb l'informe favorable de l'Arquitecte de l'Oficina de Gestió del POUM.

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

TercerTercerTercerTercer .... Notificar a les empreses de subministrament de serveis afectades per tal que es pronunciïn 
sobre el projecte en el  termini d'UN MES, d'acord amb el que disposa l'art. 89.6 del Text refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya.   

APROVAT PER UNANIMITAT
 

27272727).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR DE LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DE LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DE LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DE LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE DE    
PAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLARPAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLARPAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLARPAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLAR    2013201320132013////2014201420142014,,,,    DDDD''''ACORD AMBACORD AMBACORD AMBACORD AMB    
ELS AJUTS ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALELS AJUTS ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALELS AJUTS ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALELS AJUTS ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat el dia 8 d'octubre 
de 2013, va aprovar l'autorització i disposició d'una despesa per un import de 219.052,55 € en 
concepte de 262 ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental a les persones 
beneficiàries empadronades a Granollers , en el marc de la convocatòria corresponent per al curs 
escolar 2013/2014 (ADO 201300064249), de conformitat amb el següent:

Comissió de Govern CCVOComissió de Govern CCVOComissió de Govern CCVOComissió de Govern CCVO
EstimacionsEstimacionsEstimacionsEstimacions     ////    RevocacionsRevocacionsRevocacionsRevocacions     ////    

TrasllatsTrasllatsTrasllatsTrasllats
NúmNúmNúmNúm....    dddd''''ajutsajutsajutsajuts ImportImportImportImport     ((((€€€€))))    

8/2013 Estimacions 262 219.052,55

TOTALSTOTALSTOTALSTOTALS:::: 262262262262 219219219219....052052052052,,,,55555555

En el mateix acord, es va establir que    de forma semestral es procediria a la liquidació corresponent    
amb inclusió dels eventuals canvis en els ajuts concedits i que el pagament s'efectuaria directament a 
les respectives escoles/AMPA, d'acord amb la justificació de l'ús del servei que presenti cada centre 
escolar. Així mateix, també, es va aprovar un primer pagament d'una bestreta per un import del 25% 
de la despesa aprovada, que va ascendir a un total de 51.234,23 €, tenint en compte la particularitat 
de l'escola Salvador Llobet.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2014 es va aprovar:

La liquidació del primer semestre per un import de 87.379,50 €, corresponent als mesos de 1.
setembre a desembre de 2013, d'acord amb la justificació de l'ús del servei presentat per cada 
centre escolar.

L'ordenació d'un segon pagament a les escoles/AMPA per l'impot resultant de l'import justificat, 2.
descomptant l'import avançat en la bestreta del 25 % de la despesa aprovada, que va ascendir a 
un total de 31.208,27 €, tenint en compte la particularitat de l'escola Salvador Llobet.



La complementació de la despesa aprovada inicialment amb un import de 18.914,95 € (ADO 3.
201400011682), de conformitat amb les modificacions que es relacionen tot seguit, i que fa que el 
total d'ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal a persones beneficiàries empadronades a 
Granollers ascendeixi a un import total de 237.967,50 € (285 ajuts).

Comissió de Govern CCVOComissió de Govern CCVOComissió de Govern CCVOComissió de Govern CCVO
EstimacionsEstimacionsEstimacionsEstimacions     ////    RevocacionsRevocacionsRevocacionsRevocacions     ////    

TrasllatsTrasllatsTrasllatsTrasllats
NúmNúmNúmNúm....    dddd''''ajutsajutsajutsajuts ImportImportImportImport     ((((€€€€))))    

9/2013, 10/2013  Estimacions 26 20.340,50 €

11/2013  Renúncies 4 -3.274,50 €

11/2013  Revocacions 3 -2.389,50 €

9/2013  Correcció imports otorgats 9 609,95 €

Comunicats Trasllats 6 3.628,50 €

En data 28 de febrer de 2014 es va presentar al Consell Comarcal, dins el termini màxim assenyalat, 
el model normalitzat justificatiu de la despesa efectuada per l'Ajuntament de Granollers en aquest 
concepte durant el primer semestre, amb indicació que l'Ajuntament de Granollers va efectuar fins a 
31 de desembre de 2013 una despesa de 87.379,50 €.

El Consell Comarcal, mitjançant els acords de la Comissió de Govern: 2014/1, de 15 de gener de 
2014, 2014/3, de 19 de març de 2014, va adoptar nous atorgaments, revocacions i correcció d'imports 
atorgats, i també 2 comunicats de trasllats, de conformitat amb la relació següent:

a) Atorgaments
Codi Expedient Nom i cognoms del beneficiari  Amb efectivitat 

desde la data
Import Atorgat

1 16/740/2013 Y. Sacko Camara 23/10/2013 894,00 €
2 16/741/2013 I. Sacko Camara 23/10/2013 894,00 €
3 16/742/2013 N'dela Sacko Camara 23/10/2013 894,00 €
4 16/745/2013 I.J. Muñoz Casajuana 28/10/2013 876,00 €
5 16/746/2013 M. Morello Muñoz 28/10/2013 876,00 €
6 16/743/2013 A. Sanchez Barreiro 01/12/2013 732,00 €
7 16/744/2013 A. Sanchez Barreiro 01/12/2013 732,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 5555....898898898898,,,,00000000    €€€€

b) Revocacions
Codi Expedient Nom i cognoms del beneficiari Dies d'utilització del 

menjador
Import a revocar

1 16/295/2013 B. Jandoubi Benkhalifa 0 -752,25 €
2 16/571/2013 F. Konate Koulibaly 13 -697,00 €
3 16/572/2013 H. Konate Koulibaly 13 -697,00 €
4 16/573/2013 H. Konate Koulibaly 13 -697,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL ----2222....843843843843,,,,25252525    €€€€

c) Comunicats de trasllat
Codi Expedient Nom i cognoms del beneficiari Import dels Trasllats

1 08/77/2013 N. Dalouh 456 €
2 13/156/2013 A. Chkouri 246 €
3 16/157/2013 I. Chkouri 246 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 948948948948,,,,00000000    €€€€

d) Correcció dels imports atorgats
Codi Expedient Nom i cognoms del 

beneficiari
Import màxim 
atorgat (erroni)

Import màxim 
atorgat correcte

Diferència

1 16/11/2013 B. D. Lino Mccallum 752,25 € 885,00 € 132,75 €



2 16/132/2013 D. Diaby Diaby 752,25 € 885,00 € 132,75 €
3 13/133/2013 C. Diaby Diaby 752,25 € 885,00 € 132,75 €
4 16/135/2013 M. Diaby Diaby 752,25 € 885,00 € 132,75 €

16/135/2013 TOTALTOTALTOTALTOTAL3333....540540540540,,,,00000000    €€€€ 531531531531,,,,00000000    €€€€
 
En aquest sentit, d'acord amb l'informe emès pel cap de servei de serveis socials, a dia d'avui el 
Consell Comarcal ha concedit un total de 291 ajuts a persones beneficiàries empadronades a 
Granollers, que ascendeix a un import total de 242.501,25 €, de conformitat amb les modificacions 
produïdes.

Pel que fa a la justificació de l'ús del servei de menjador presentat per cada centre escolar 
corresponent al segon semestre, que inclou els mesos de gener a juny de 2014, l'import total justificat 
ha estat de 144.246,00 € i que s'ordenarà el seu pagament a les escoles/AMPA respectives.

L'informe emès pel cap de serveis socials informa que:

L'import final en concepte d'ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014 atorgats pel Consell 1.
Comarcal del Vallès Oriental és de 231.625,50 €, coincidint amb la justificació de l 'ús del servei de 
menjador corresponent al primer i segon semestre.

La despesa aprovada fins a l'actualitat en aquest concepte és suficient per atendre aquesta 2.
despesa (ADO 201300064249 per un import de 219.052.55 € i ADO 201400011682  per un import 
de 18.914,95 €), per la qual cosa es proposa l'anul·lació de la part de la despesa no disposada 
degut a que determinades persones beneficiàries no han fet ús del servei de menjador d'acord 
amb l'ajut concedit i ha comportat una minoració de la despesa aprovada.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers 
per a la gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal, signat a data 25 de maig de 2011, que té 
per objecte l'establiment d'un marc de col·laboració entre ambdues administracions per a la gestió 
dels esmentats ajuts.

Les bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014 aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal en sessió de 15 de maig de 2013, i parcialment modificades per acord del mateix 
òrgan en sessió de 12 de juny de 2013, que tenen per objecte regir la corresponent convocatòria.

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 les modificacions produïdes en concepte de nous atorgaments, revocacions i 
comunicats de trasllat, d'acord amb els fets exposats, que resulta un total de 291 ajuts concedits pel 
Consell Comarcal a persones beneficiàries empadronades a Granollers, que ascendeix a un import 
total de 242.501,25 euros.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació del segon semestre corresponent als ajuts de menjador del curs escolar 
2013/2014, per un import de 144.246,00 euros que inclou els mesos de gener, febrer, març, abril, maig 
i juny, atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental a les persones beneficiàries empadronades a 
Granollers, d'acord amb la justificació de l 'us del servei presentat per cada centre escolar.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Efectuar el tercer pagament a les escoles/AMPA pels imports justificats corresponents al 
segon semestre, d'acord amb el detall següent i de conformitat amb l'annex 1, que ascendeix a un 
import total de 136.935,50 euros (ADO 201300064249 i ADO 201400011682).

NOMNOMNOMNOM NIFNIFNIFNIF 1111r Pagamentr Pagamentr Pagamentr Pagament     
BestretaBestretaBestretaBestreta     25252525    %%%%

JustificacióJustificacióJustificacióJustificació     1111rrrr    
semestresemestresemestresemestre

2222n Pagamentn Pagamentn Pagamentn Pagament 3333r Pagamentr Pagamentr Pagamentr Pagament

Bellavista - Joan 
Camps i Giró

Q0801267F 663,75 € 985,00 € 321,25 € 1.620,00 €



Ana Girbau 
Banús (Col·legi 
Jardí)

37591745Q 1.678,00 € 3.814,00 € 2.136,00 € 5.907,00 €

Josefa Codina 
Masnou (Col·legi 
Estel)

36369881G 221,25 € 235,00 € 13,75 € 245,00 €

   Escola Congost Q5855255E 188,06 € 204,00 € 15,94 € 429,25 €
A. Maria Duran 
Casanovas 
(Educem)

77052132Q 1.315,50 € 2.059,50 € 744,00€ 3.202,50 €

Escola Quatre 
Vents

Q0801462C 1.194,75 € 1.863,00 € 668,25 € 2.896,00 €

   Escola Camins Q0801464I 442,50 € 680,00 € 237,50 € 1.030,00 €

Escola Cervetó B58035056 674,81 € 1.052,25 € 377,44 €
504,25 €

Escola Dolors 
Granés

Q5855051H 188,06 € 284,75 € 96,69 € 459,00 €

   Escola Els      
Vinyals

Q0801469H 254,44 €
379,50 € 125,06 € 621,00 €

   Escola Jacint 
Verdaguer

Q5855682J 0,00 €
59,50 € 59,50 € 416,50 €

Escola les 
Llisses

Q5856028E 442,50 € 675,75 € 233,25 € 904,50 €

   Escola Mogent Q0801334D 0,00 € 263,50 € 263,50 € 658,75 €
Escola M.Anna 
Mogas

R0800352G 1.616,13 € 3.405,00 € 1.788,87 € 5.771,00 €

Escola Pia de 
Granollers

R0800590B 4.228,50 € 6.610,50 € 2.382,00 € 10.615,50 €

Fàtima Q5855792G 1.935,94 € 1.959,75 € 23,81 € 2.808,00 €
Ferrer i Guàrdia Q5855720H 1.349,63 € 4.174,50 € 2.824,87 € 6.932,25 €
Granullarius Q5855762J 5.630,81 € 7.296,75 € 1.665,94 € 11.421,00 €
Institut Antoni 
Cumella

Q5855523F 480,98 € 978,25 € 497,27 € 1.720,50 €

Institut Carles 
Vallbona

Q5856319H 143,10 € 518,00 € 374,90 € 666,00 €

Associació Pares 
Joan Miró  

G60416807 564,19 € 854,25 € 290,06 € 1.377,00 €

Joan Solans Q5856059J 2.743,50 € 5.934,00 € 3.190,50 € 9.288,00 €
Lledoner Q0801475E 2.201,44 € 3.777,75 € 1.576,31 € 10.347,00 €
Mestres Montaña Q5856045I 4.336,50 € 6.762,00 € 2.425,50 € 10.386,00 €
Pau Vila Q5855829G 4.856,44 € 4.984,00 € 127,56 € 10.361,50 €
Pereanton Q5855908I 3.031,13 € 5.416,50 € 2.385,37 € 8.478,00 €
Ponent Q5856218B 7.013,63 € 10.643,25 € 3.629,62 € 16.119,00 €
Salvador Espriu Q5856066E 3.838,69 € 6.572,25 € 2.733,56 € 11.751,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 51515151....234234234234,,,,23232323    €€€€ 82828282....442442442442,,,,50505050    €€€€ 31313131....208208208208,,,,27272727    €€€€ 136136136136....935935935935,,,,50505050    €€€€

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    En relació a l'E.M. Salvador Llobet, el Servei d'Educació de l'Ajuntament ha efectuat una 
liquidació mensual en concepte de menjador aplicant el descompte dels ajuts  concedits pel Consell 
Comarcal als beneficiaris del curs escolar 2013-2014, sense perjudici de la justificació de l'ús 
presentada per l'escola d'acord amb les bases i el detall següent:

Import ENDPImport ENDPImport ENDPImport ENDP JustificacióJustificacióJustificacióJustificació     1111rrrr    
semestresemestresemestresemestre

JustificacióJustificacióJustificacióJustificació     2222nnnn    
semestresemestresemestresemestre

Import totalImport totalImport totalImport total     
justificatjustificatjustificatjustificat

Import no justificatImport no justificatImport no justificatImport no justificat

14.115,75 € 4.937,00 € 7.310,50 € 12.247,50 € 1.868,25 €
  
CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Disposar que l'Ajuntament de Granollers ha ordenat el pagament per un total de 231.625,50 
euros, en concepte d'ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014 atorgats pel Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, coincidint amb la justificació de l 'ús del servei de menjador corresponent al primer i 



segon semestre.

JustificacióJustificacióJustificacióJustificació     1111r semestrer semestrer semestrer semestre JustificacióJustificacióJustificacióJustificació     2222n semestren semestren semestren semestre Total efectuatTotal efectuatTotal efectuatTotal efectuat
87.379,50 € 144.246,00 € 231.625,50 €

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Anul·lar l'autorització de la part no disponible del següent document comptable:

ADO 201400011682 per un import de 6.342,00 euros, degut a que determinades persones �

beneficiàries no han fet ús del servei de menjador d'acord amb l'ajut concedit i ha comportat 
una minoració de la despesa aprovada.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Presentar al Consell Comarcal, dins el termini màxim assenyalat a les bases reguladores dels 
esmentats ajuts, el model normalitzat justificatiu de la despesa efectuada per l'Ajuntament de 
Granollers en concepte d'ajuts de menjador.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
28282828).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE DE    
PAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLARPAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLARPAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLARPAGAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLAR    2013201320132013////2014201420142014,,,,    DDDD''''ACORD AMBACORD AMBACORD AMBACORD AMB    
ELS AJUTS ATORGATS DE FORMA DIRECTA I NOMINATIVAMENT PEL CONSELL COMARCALELS AJUTS ATORGATS DE FORMA DIRECTA I NOMINATIVAMENT PEL CONSELL COMARCALELS AJUTS ATORGATS DE FORMA DIRECTA I NOMINATIVAMENT PEL CONSELL COMARCALELS AJUTS ATORGATS DE FORMA DIRECTA I NOMINATIVAMENT PEL CONSELL COMARCAL    
DEL VALLÈS ORIENTAL A PROPOSTA DEL DEPARTAMENT DDEL VALLÈS ORIENTAL A PROPOSTA DEL DEPARTAMENT DDEL VALLÈS ORIENTAL A PROPOSTA DEL DEPARTAMENT DDEL VALLÈS ORIENTAL A PROPOSTA DEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT DE LAENSENYAMENT DE LAENSENYAMENT DE LAENSENYAMENT DE LA    
GENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYA

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat el dia 3 de juny de 
2014, va aprovar l'autorització d'una despesa de 133.613,10 € en concepte de 261 ajuts de menjador 
atorgats de forma directa i nominativament pel Consell Comarcal del Vallès Oriental a proposta del 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a persones beneficiàries empadronades 
a Granollers, mitjançant acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de  7 de maig de 2014.

Posteriorment, el Consell Comarcal ens va comunicar 4 trasllats, de conformitat amb la relació 
següent:

Codi ExpedientCodi ExpedientCodi ExpedientCodi Expedient Nom i CognomsNom i CognomsNom i CognomsNom i Cognoms Import dels TrasllatsImport dels TrasllatsImport dels TrasllatsImport dels Trasllats
1 24/36/2013 M. Maliha 545,60 €
2 24/37/2013 M.F. Alii 545,60 €
3 04/73/2013 J. Reluz Galindo 545,60 €
4 04/74/2013 J. Reluz Galindo 545,60 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2182218221822182,,,,40404040    €€€€
  
A dia d'avui el Consell Comarcal del Vallès Oriental, a proposta del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, ha concedit un total de 265 ajuts a persones beneficiàries empadronades a 
Granollers, que ascendeix a un import total de 135.795,50 €, de conformitat amb les modificacions 
produïdes.

L'informe emès en data 7 de juliol de 2014 pel cap del servei de Serveis Socials informa que:

L'import final en concepte d'ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014 atorgats pel Consell 1.
Comarcal del Vallès Oriental a proposta del Departament d'Ensenyament és de 71.083,00 euros, 
coincidint amb la justificació de l 'ús del servei de menjador, i que s'ordenarà el seu pagament a les 
escoles/AMPA respectives.

L'autorització de la despesa aprovada fins a l'actualitat en aquest concepte és suficient per 2.
atendre aquesta despesa (A 201400037623 per un import de 133.613,10 €), per la qual cosa  es 
proposa l'anul·lació de la part de la despesa no disposada  degut a que determinades persones 



beneficiàries no han fet ús del servei de menjador d'acord amb l'ajut concedit i ha comportat una 
minoració de la despesa aprovada.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Les bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014 aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal en sessió de 15 de maig de 2013, i parcialment modificades per acord del mateix 
òrgan en sessió de 12 de juny de 2013, que tenen per objecte regir la corresponent convocatòria.

L'article 20.6 de les bases d'execució del pressupost estableix que en el cas d'operacions comptables 
que afectin a més d'un deutor o creditor, aquestes es podran agrupar en tercers genèrics creats a tal 
efecte, que permetin el seu control fiscal de manera alternativa. Els casos en que això serà possible 
seran: nòmines, subvencions i transferències, preus públics i taxes per serveis.

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 .-.-.-.-    Restar assabentada de les modificacions produïdes de conformitat amb els fets exposats, 
que resulta un total de 265 ajuts concedits de forma directa i nominativament pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, a proposta del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a 
persones beneficiàries empadronades a Granollers, que ascendeix a un import total de 135.795,50 
euros.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Disposar i reconèixer obligacions individuals per a cada beneficiari d'aquests ajuts, per un 
import total de 71.083,00 euros, d'acord amb la justificació de l'ús del servei presentat per cada centre 
escolar, tot aplicant la despesa a l'interessat genèric "Ajuts Menjador Extraordinari 2013-2014" (NIF 
AJMENJEXT1314 ).

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Efectuar el pagament a les escoles/AMPA respectives pels imports justificats, d'acord amb el 
detall següent, que ascendeix a un import total de 69.464,80 euros, tenint en compte la particularitat 
de l'escola municipal Salvador Llobet.

NOMNOMNOMNOM NIFNIFNIFNIF Import Total JustificatImport Total JustificatImport Total JustificatImport Total Justificat
Bellavista - Joan Camps i Giró Q0801267F 210,80 €
Ana Girbau Banús (Col·legi Jardí) 37591745Q 1.636,80 €
Josefa Codina Masnou (Col·legi Estel) 36369881G 505,30 €

   Escola Congost Q5855255E 161,20 €
Escola Quatre Vents Q0801462C 520,80 €
Escola Cervetó B58035056 545,60 €
Escola M.Anna Mogas R0800352G 1.091,20 €
Escola Pia de Granollers R0800590B 539,40 €
Fàtima Q5855792G 2.684,60 €
Ferrer i Guàrdia Q5855720H 8.729,60 €
Granullarius Q5855762J 10.366,40 €
Institut Antoni Cumella Q5855523F 409,20 €
Institut Carles Vallbona Q5856319H 334,80 €
Escola Sant Jordi Q5855086D 1.091,20 €
Joan Solans Q5856059J 4.426,80 €
Lledoner Q0801475E 2.666,00 €
Mestres Montaña Q5856045I 4.829,80 €
Pau Vila Q5855829G 10.009,90 €
Pereanton Q5855908I 2.821,00 €
Ponent Q5856218B 6.658,80 €

  Institut Celestí Bellera Q5850031E 2.132,80 €
Salvador Espriu Q5856066E 7.092,80 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 69696969....464464464464,,,,80808080    €€€€



QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    En relació a l'E.M Salvador Llobet, el Servei d'Educació de l'Ajuntament efectuarà una 
liquidació mensual en concepte de menjador aplicant el descompte dels ajuts concedits pel Consell 
Comarcal als beneficiaris d'aquests ajuts extraordinaris, d'acord amb el detall següent:

NúmNúmNúmNúm....    AjutsAjutsAjutsAjuts    
conceditsconceditsconceditsconcedits

Import màxim perImport màxim perImport màxim perImport màxim per     
ajutajutajutajut

Import màxim aImport màxim aImport màxim aImport màxim a     
justificar per diajustificar per diajustificar per diajustificar per dia

Import TotalImport TotalImport TotalImport Total     
conceditconceditconceditconcedit

Import JustificatImport JustificatImport JustificatImport Justificat

17 545,60 € 6,20 € 9.275,20 € 1.618,20 €

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Anul·lar l'autorització de la part no disponible del següent document comptable:

A 201400037623 per un import de 62.530,10 euros, degut a que determinades persones �

beneficiàries no han fet ús del servei de menjador d'acord amb l'ajut concedit i ha 
comportat una minoració de la despesa aprovada.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Presentar al Consell Comarcal, dins el termini màxim assenyalat a les bases reguladores dels 
esmentats ajuts, el model normalitzat justificatiu de la despesa efectuada per l'Ajuntament de 
Granollers en concepte d'ajuts de menjador.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    APROVAR LA CONTRACTACIÓ IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I    
ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONSELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONSELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONSELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS    
TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LATÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LATÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LATÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA    
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I  ELGESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I  ELGESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I  ELGESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I  EL    
BARBARBARBAR----RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT ,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

L'Ajuntament de Granollers disposa d'equipaments esportius de titularitat municipal entre els quals 
estan les pistes de tennis. Aquesta instal·lació està formada per dos espais diferenciats :

1.- les pistes de joc i les grades per a públic a la pista núm. 1 així com les dependències auxiliars 
formades pels vestidors, recepció i oficines.
2.- l'espai de bar-restaurant i cuina

Vist l'informe de data 8 de juliol de 2014, emès pel cap del Servei d'Esports, pel qual es justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert d'un 
contracte administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de 
Granollers i el bar-restaurant.

Aquest contracte administratiu especial no genera despeses per a l'Ajuntament de Granollers, pel que 
no es fa necessari destinar cap crèdit a atendre les obligacions que es derivin del compliment del 
mateix.

L'adjudicatari abonarà el cànon resultant de la seva oferta a l'Ajuntament de Granollers per poder 
explotar les pistes municipals de tennis de Granollers  així com el bar-restaurant i percebre'n de forma 
directa l'import de les tarifes i consumicions que efectuïn els usuaris. L'ingrés s'imputarà a la partida 
d'ingressos H422.55000 "Concessions instal.lacions esportives" dels exercicis afectats.

El cànon o preu de sortida consta de una part fixa i una part variable:
El primer any (2014) serà un import fix de 1.000 euros ( des de la formalització del contracte fins al 
31/12/2014) + IVA
L'any 2015 i successius serà un 2% dels ingressos bruts del volum anual de negoci de l 'adjudicatari.
 
La  durada del contracte es de 4 anys amb possibilitat de dos pròrrogues de mutu acord i de forma 



expressa per a un total  4 anys més .

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és el contracte administratiu especial de serveis procediment obert .

El responsable del contracte serà el senyor Jordi Romea Viñets, cap del Servei d'Esports, d'acord amb 
l'article 52 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació  mitjançant procediment obert, d'acord amb els 
articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de 
novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

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

Article 19.1 b) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació del contracte administratiu 
especial.
Articles 22 i 109 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

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

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.
Article 110 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a  l'aprovació de l'expedient de contractació.
Articles 157 a 161 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a  la tramitació del contracte mitjançant 
procediment obert.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Iniciar la licitació per a adjudicar mitjançant el sistema de procediment obert i tramitació 
ordinària, del contracte administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de 
tennis de Granollers i el bar-restaurant, d'acord amb les directius dels tècnics municipals del Servei 
d'Esports, on queda determinada en precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que 
hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte, de conformitat amb els fets i fonaments 
invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar l'ingrés al pressupost de l'Ajuntament de Granollers amb imputació a la partida 
pressupostària d'ingressos  H422.55000 "Concessions instal.lacions esportives" dels exercicis 
afectats, per un import mínim de 1.000,00 euros més IVA corresponent a la part fixa del cànon , i el 
resultant de la oferta guanyadora com a part variable del cànon,  tenint com a cànon de sortida el 2%  
dels ingressos bruts del volum anual de negoci de l 'adjudicatari.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Designar com a responsable del contracte al senyor Jordi Romea Viñets, cap del Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Publicar anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
30303030).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS    



CONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LACONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LACONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LACONCEDIDES A DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''ESPORTS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AESPORTS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AESPORTS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AESPORTS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A    
PROJECTES ESPORTIUS PER A LPROJECTES ESPORTIUS PER A LPROJECTES ESPORTIUS PER A LPROJECTES ESPORTIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

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

Data Import
aprovació JGL

Entitat NIF Actuació
concedit

30/04/2013 Club Triatló Granollers G63007421
Curs Popular
Promoció esport femení
Accés a la piscina

1000,00 €
1000,00 €
500,00 €

30/04/2013 CF Ponent G59502120 Promoció activitat Esportiva 4000,00 €

30/04/2013 Soc. Esport. Pescadors G58355348 Promoció activitat Esportiva 1800,00 €

30/04/2013 Club Petanca Granollers G59943423 Promoció activitat Esportiva 1100,00 €

30/04/2013 AE Carles Vallbona G61577425
2n tornegi Volei Ciutat de 
Granollers
Promoció activitat Esportiva

1500,00 €
9000,00 €

30/04/2013 Club Bàdminton IES Antoni 
Cumella

G60899770 Promoció activitat Esportiva 300,00 €

30/04/2013 AE Escola Pia G65209181 Promoció activitat Esportiva 
Extraescolar

1500,00 €

30/04/2013 Club Ciclista Palou G63694871 Promoció activitat Esportiva 500,00 €

30/04/2013 Club Hanbol Platja G65398323 Promoció activitat Esportiva 900,00 €

30/04/2013 Clus Escacs Granollers G61351169 Torneig Memorial Joan Navarro 500,00 €

14/05/2013 Agrupació Escursionista
Granollers

G58201575 Matagalls Granollers
Cursos Formació

2500,00 €
500,00 €

14/05/2013 Assoc. Patinatge Artístic G62964200 Organització competicions 3000,00 €

14/05/2013 Club Atlètic del Vallès G60544657 Promoció activitat Esportiva 8.000,00 €

14/05/2013 Club Futbol Finsobe G59581389 Promoció activitat Esportiva 3000,00 €

14/05/2013 PINGRA G61502217 Parc Infantil Nadal 5550,00 €

14/05/2013 Club Petanca Font Verda G60348729 Promoció activitat Esportiva 500,00 €

21/05/2013 UNISUB G59316653 Promoció activitat Esportiva 1500,00 €

16/07/2013 Unió Esportiva Migulense G59549873 Promoció activitat Esportiva 600,00 €

TOTAL 48750,00 €

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

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

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

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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



- Article 37, punt 1.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, per la qual es 
reclama la devolució de l’import concedit .

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

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

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

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

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

Data / Import Import
núm. RGE

Entitat NIF Actuació
concedit justificat

27-02-14
núm. 3737 Club Triatló Granollers G63007421

Curs Popular
Promoció esport femení
Accés a la piscina

1000,00 €
1000,00 €
500,00 €

2359,50 €
1337.00 €
541,80 €

28-02-14
núm. 3856

CF Ponent G59502120 Promoció activitat Esportiva 4000,00 € 7.349,26 €

20-02-14
núm.3635

Soc. Esport. Pescadors G58355348 Promoció activitat Esportiva 1800,00 € 2043,56 €

24-02-14
núm.3374

Club Petanca Granollers G59943423 Promoció activitat Esportiva 1100,00 € 2611,98 €

24-02-14
núm.3407/
3406

AE Carles Vallbona G61577425
2n tornegi Volei Ciutat de 
Granollers
Promoció activitat Esportiva

1500,00 €
9000,00 €

2227,50 €
9725,27 €

28-02-14
núm.3837

Club Bàdminton IES Antoni 
Cumella

G60899770 Promoció activitat Esportiva 300,00 € 380,78 €

27-02-14
núm.3727

AE Escola Pia G65209181 Promoció activitat Esportiva 
Extraescolar

1500,00 € 1917,08 €

25-02-14
núm.3467

Club Ciclista Palou G63694871 Promoció activitat Esportiva 500,00 € 613,59 €

20-02-14
núm.3191

Club Hanbol Platja G65398323 Promoció activitat Esportiva 900,00 € 963,72 €

25-02-14
núm. 3482

Clus Escacs Granollers G61351169 Torneig Memorial Joan Navarro 500,00 € 500,84 €

26-02-14
núm. 3606

Agrupació Escursionista
Granollers

G58201575 Matagalls Granollers
Cursos Formació

2500,00 €
500,00 €

2531,75 €
1711,79 €

26-02-14
núm.3577

Assoc. Patinatge Artístic G62964200 Organització competicions 3000,00 € 3269,80 €

26-02-14
núm. 3596

Club Atlètic del Vallès G60544657 Promoció activitat Esportiva 8000,00 € 16878,96 €

25-02-14
núm.3468

Club Futbol Finsobe G59581389 Promoció activitat Esportiva 3000,00 € 4381,20 €

28-02-14
núm. 3879

PINGRA G61502217 Parc Infantil Nadal 5550,00 € 5976,67 €

28-02-14
núm. 3868

Club Petanca Font Verda G60348729 Promoció activitat Esportiva 500,00 € 673,00 €

27-02-14 UNISUB G59316653 Promoció activitat Esportiva 1500,00 € 4044,21 €



núm.3775

19-02-14
núm.3050

Unió Esportiva Miguelense G59549873 Promoció activitat Esportiva 600,00 € 658,50 €

TOTAL 48750,00 € 72.697,76 €

SEGON. Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat beneficiària i a Intervenció .
 
TERCER.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

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