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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     36363636    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        7777    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::10101010    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Aroa Ortego i Cobos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Andrea Canelo Matito

L'Alcalde fa esment que en aquesta data, l'any 1938, la Sala de la Junta de Govern va ser 
bombardejada.

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

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

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

Sentencia  número 193/2014 de 25/09/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 15 de 
Barcelona, en la qual s'estima el recurs 11/2013-A presentat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU 



2

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

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D''''OCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DE    
CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA TERCERA PRÒRROGA DE LACATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA TERCERA PRÒRROGA DE LACATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA TERCERA PRÒRROGA DE LACATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA TERCERA PRÒRROGA DE LA    
CONTRACTACIÓ DE DOS AGENTS DCONTRACTACIÓ DE DOS AGENTS DCONTRACTACIÓ DE DOS AGENTS DCONTRACTACIÓ DE DOS AGENTS D''''OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL    ((((AODLAODLAODLAODL))))    PELPELPELPEL    
PERÍODEPERÍODEPERÍODEPERÍODE    2014201420142014----15151515,,,,    I APROVACIÓ DELS SEUS RESPECTIUS PLANS DE TREBALLI APROVACIÓ DELS SEUS RESPECTIUS PLANS DE TREBALLI APROVACIÓ DELS SEUS RESPECTIUS PLANS DE TREBALLI APROVACIÓ DELS SEUS RESPECTIUS PLANS DE TREBALL ....

1. El dia 11111111    dddd''''agost deagost deagost deagost de    2014201420142014    es publicava al DOGC l'OrdreOrdreOrdreOrdre    EMOEMOEMOEMO////258/2014258/2014258/2014258/2014,,,,    dededede    5555    dddd''''agostagostagostagost,,,,    per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de 
suport al desenvolupament local, i s'obria la convocatòria  per a l'any 2014.

2. L'Ajuntament de Granollers compleix amb tots els requisits necessaris per a obtenir la condició de 
beneficiari de la subvenció, d'acord amb les bases 2 i 3 de l'esmentada Ordre.

3. Actualment, dins el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Granollers, hi treballen dos 
agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL), gràcies a la subvenció del Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu (FSE) atorgada durant l'exercici 2013:

– La Sra. Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo, com a AODL responsable del projecte “Atracció dAtracció dAtracció dAtracció d''''inversions iinversions iinversions iinversions i    
cooperació empresarialcooperació empresarialcooperació empresarialcooperació empresarial ”, en el seu tercer any.

–  El Sr. Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero, com a AODL responsable del projecte “Dinamització econòmica delDinamització econòmica delDinamització econòmica delDinamització econòmica del    
sector agropecuari de Palousector agropecuari de Palousector agropecuari de Palousector agropecuari de Palou ”, en el seu tercer any

4. Segons    la Basela Basela Basela Base    59595959    de lde lde lde l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////258/2014258/2014258/2014258/2014,,,,    dededede    5555    dddd''''agostagostagostagost,,,, les subvencions per a la contractació 
d'AODL es concedeixen per períodes anuals. Segons la mateixa base, a partir de l'atorgament del 
primer període anual es podran concedires podran concedires podran concedires podran concedir, amb la sol·licitud prèvia anual, fins a un màxim de tresfins a un màxim de tresfins a un màxim de tresfins a un màxim de tres    
pròrrogues anuals de la subvenciópròrrogues anuals de la subvenciópròrrogues anuals de la subvenciópròrrogues anuals de la subvenció,,,,    per la qual cosa    procedeix sol·licitar una nova pròrrogaprocedeix sol·licitar una nova pròrrogaprocedeix sol·licitar una nova pròrrogaprocedeix sol·licitar una nova pròrroga    en la 
contractació dels dos AODL. 

5. Els AODL Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo    i Vicenç Planas Herrero han elaborat els respectius plans deVicenç Planas Herrero han elaborat els respectius plans deVicenç Planas Herrero han elaborat els respectius plans deVicenç Planas Herrero han elaborat els respectius plans de    
treballtreballtreballtreball     de cara al quart any, en el marc del Pla d'Acció per al Desenvolupament Local de Granollers.

6.... La baseLa baseLa baseLa base    58585858    de lde lde lde l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////258/2014258/2014258/2014258/2014,,,,    dededede    5555    dddd''''agostagostagostagost,,,,    indica que la quantia total de la subvenció per 
AODL podrà ascendir fins el 80% del seu cost salarial total anual, inclosa la cotització empresarial a 
la Seguretat Social, amb un topall màxim dededede    27272727....045045045045,,,,55555555    € per a cada contractació€ per a cada contractació€ per a cada contractació€ per a cada contractació ....    

7. El Servei de Recursos Humans ha estimat que el cost de la contractació de dos tècnics migs a 
jornada complerta pel període desembre 2014 – desembre 2015, serà de 77777777....450450450450,,,,68686868    €€€€ (38383838....725725725725,,,,34343434    €€€€    
per AODL), que es desglossen de la manera següent:

NOM AODLNOM AODLNOM AODLNOM AODL DNI AODLDNI AODLDNI AODLDNI AODL SOU BRUTSOU BRUTSOU BRUTSOU BRUT SEGSEGSEGSEG....    SOCIAL EMPRESASOCIAL EMPRESASOCIAL EMPRESASOCIAL EMPRESA COST TOTALCOST TOTALCOST TOTALCOST TOTAL
Lourdes Godoy Bernardo 52163225F 29.171,66 € 9.553,68 € 38.725,34 €
Vicenç Planas Herrero 77302445C 29.171,66 € 9.553,68 € 38.725,34 €

COST TOTALCOST TOTALCOST TOTALCOST TOTAL     2222    AODLAODLAODLAODL 77777777....450450450450....68686868    €€€€

8. En cas d'aprovar-se les subvencions, doncs, l'Ajuntament de Granollers haurà de cofinançar les 
contractacions per un import total de 23232323....359359359359,,,,58585858    €€€€ (11111111....679679679679,,,,79797979    €€€€    per AODL).

9. Atès que està prevista aquesta despesa en el pressupost de lpressupost de lpressupost de lpressupost de l''''exerciciexerciciexerciciexercici     2014201420142014, concretament a les 
partides HHHH160160160160....42210422104221042210....14300143001430014300 (Altre personal desenvolupament industrial), HHHH160160160160....42210422104221042210....16000160001600016000 
(Seguretat social desenvolupament industrial),,,,    HHHH160 41410 14300160 41410 14300160 41410 14300160 41410 14300    (Altre personal Desenvolupament 
Rural), HHHH160 41410 16000160 41410 16000160 41410 16000160 41410 16000  (Seguretat Social Desenvolupament Rural)    i    atès que en el pressupost de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici deexercici deexercici deexercici de    2015201520152015 s'habilitarà el crèdit necessari per a cofinançar el 
cost de contractació dels dos AODL, també dins les partides    esmentades....

10. Vist l'informe, amb data 29292929    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2014201420142014,,,, del tècnic especialista del Servei de Promoció 
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Econòmica, Sr. Quim Xicoira Albert.

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 els plans de treballAprovar els plans de treballAprovar els plans de treballAprovar els plans de treball dels projectes    “Atracció dAtracció dAtracció dAtracció d''''inversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarial” i 
“Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”a desenvolupar per dos agents d'ocupació 
i desenvolupament local (AODL).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Sol·licitar una subvencióSol·licitar una subvencióSol·licitar una subvencióSol·licitar una subvenció de CINQUANTAde CINQUANTAde CINQUANTAde CINQUANTA----QUATRE MIL NORANTAQUATRE MIL NORANTAQUATRE MIL NORANTAQUATRE MIL NORANTA----U EUROS AMB DEUU EUROS AMB DEUU EUROS AMB DEUU EUROS AMB DEU    
CÈNTIMSCÈNTIMSCÈNTIMSCÈNTIMS    ((((54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€))))    Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la 
tercera pròrroga de la contractaciótercera pròrroga de la contractaciótercera pròrroga de la contractaciótercera pròrroga de la contractació, durant un període de 12121212    mesosmesosmesosmesos, dels AODL Vicenç PlanasVicenç PlanasVicenç PlanasVicenç Planas    
HerreroHerreroHerreroHerrero (per donar continuïtat al pla de treball “Dinamització econòmica del sector agropecuari de 
Palou”) i Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo (per donar continuïtat al  pla de treball “Atracció d'inversions i 
cooperació empresarial”).

TercerTercerTercerTercer.-  Dotar el pressupost ordinari de l'exercici 2015 amb crèdit suficient per atendre la despesa 
que es derivi de la contractació de dos tècnics migs de desenvolupament local  (AODL).

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta proposta. 

APROVAT PER UNANIMITAT

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LDE LES OBLIGACIONS AMB LDE LES OBLIGACIONS AMB LDE LES OBLIGACIONS AMB L''''EMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDGEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDGEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDGEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,    SSSS....AAAA....    PELPELPELPEL    
CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASCONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASCONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASCONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS ,,,,    DEL PERÍODE DELDEL PERÍODE DELDEL PERÍODE DELDEL PERÍODE DEL     8888    DE GENER ALDE GENER ALDE GENER ALDE GENER AL     20202020    DE MARÇDE MARÇDE MARÇDE MARÇ    
DEDEDEDE    2013201320132013....

L'empresa Gas Natural Servicios SDG S.A han presentat en les dates indicades en la relació annexa a 
aquest acord,, les factures que es relacionen  pel concepte de subministrament de gas durant el 
període del 8 de gener al 20 de març de 2013.

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

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
en data 9 de juliol de 2014 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
estat reconeguda en l'exercici en el que s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha 
seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

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

- D'acord amb la Directiva Europea de mercat interior, l'1 de juliol de 2009 es va liberalitzar la 
distribució i comercialització d'energia. Fins a aquesta data el consumidor només podia contractar el 
subministrament amb una empresa distribuïdora de la seva zona.
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- La plaça de gestor energètic no s'ha creat en la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers 
fins l'any 2014; la manca d'aquesta figura dificultava el poder treballar en la preparació dels plecs 
tècnics per licitar aquest tipus de subministrament .

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

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

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

H314.92040.22102/H422.34200.22102/H430.33000.22102/H232.33730.22102/H403.23000.22102 i 
H412.32120.22102

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s 'indiquen en la relació  annexa 
a aquest acord  presentades per l' empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. (CIF A-08431090) per un 
import de 16.624,36 euros.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DOBRES DOBRES DOBRES D''''ADEQUACIÓ IADEQUACIÓ IADEQUACIÓ IADEQUACIÓ I    
PAVIMENTACIÓ DE LPAVIMENTACIÓ DE LPAVIMENTACIÓ DE LPAVIMENTACIÓ DE L''''APARCAMENT DE RAMON LLULL DE GRANOLLERSAPARCAMENT DE RAMON LLULL DE GRANOLLERSAPARCAMENT DE RAMON LLULL DE GRANOLLERSAPARCAMENT DE RAMON LLULL DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local en sessió del dia 1 de juliol de 2014, va aprovar inicialment el projecte 
executiu d'adequació i pavimentació de l'aparcament Ramon Llull  (obra 19/14) de Granollers, així com 
l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 165.289,26 euros més la quantitat de 
34.710,74 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 200.000 euros, redactat pels tècnics 
municipals del Servei d'Obres i Projectes on queda determinat en precisió la idoneïtat, naturalesa i 
extensió de les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte., 

El 17 de setembre de 2014, mitjançant resolució de regidor delegat núm. 2010 / 2014 es va aprovar 
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iniciar expedient  licitatori, aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques particulars per a l'expedient de contractació d'obres d'adequació i 
pavimentació de l'aparcament Ramon Llull de Granollers, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària, amb un pressupost màxim de  165.289,26 euros més la quantitat de 
34.710,74 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 200.000 euros.

Amb data 17 de setembre de 2014 s'ha convidat a les empreses següents:

- AMSA, EMPRESA CONSTRUCTORA
- COYNSA
- CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA

Totes les empreses han presentat oferta i han estat acceptades.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i l'oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), l'arquitecte del servei d'Obres i 
Projectes de l'Ajuntament de Granollers i el Cap de l'Àrea de territori i Ciutat, han emès l'informe tècnic 
en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA amb CIF: A-59082644, d'acord amb la valoració següent :

AAAA.-.-.-.-    Valoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnica     ((((48484848    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ))))

AAAA....1111    Proposta constructivaProposta constructivaProposta constructivaProposta constructiva ,,,,    pla de treballpla de treballpla de treballpla de treball ,,,,    organització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguiment ::::

1.- COYNSA:  Breu descripció procés i ordre tasques més representatives. Descripció mesures opols, 
soroll, tancaments itineraris... Equip 2 persones dedicació complerta per minimitzar impacte obres. 
Equip 2 persones per minimitzar impacte. Redactaran pla comunicació obres. Diagrama adequat amb 
justificació de rendiments i terminis, molt detallat. Execució en una fase. Relació maquinària per l’obra 
especificant la pròpia. Relació personal tècnic i d’obra amb organigrama. 

 2.- AMSA: Identificació del lloc, condicionants. Diagrama de flux. Esquema implantació obra 
desenvolupat. Instal·lacions homologades per a residus. Tancament accessibilitat, residus. Descripció 
tasques a realitzar per capítols, amb maquinària i mà d’obra. Pla de comunicació, pols, neteja entorn, 
soroll, transport. Diagrama adequat. Justificació planificació i compliment. Taula rendiments. Proposta 
adequada.

3.- DEUMAL:  Minimitzar impacte usuaris i veïns. Reduir al màxim el temps d’intervenció. Màxima 
qualitat i durabilitat. Adaptar el ritme de treball a necessitats del municipi (mercat dijous). Encarregat 
especialista. Personal propi. Maquinària pròpia. Senyalització Ramon Llull i entrada i sortida de 
camions amb operari per dirigir-ho. Esquema senyalització. Plànol desviaments i vies alternatives a 
consensuar. Actualització setmanal del planning. Habilitar (sempre que l’obra ho permeti) una zona 
d’aparcament per tal que es pugui utilitzar durant els treballs. Regs periòdics per evitar pols. 
Minimitzar acopis. Diagrama adequat. Proposta adequada. Descripció dels mitjans materials i 
personals per capítols concrets. Disposició permanent de cuba d’aigua per mantenir humida l’obra. 
Equips d’estesa paviment propis. Gestió eficaç residus. Mesures gestió ambiental.

AAAA....2222    Manteniment de les obresManteniment de les obresManteniment de les obresManteniment de les obres ::::

1.- COYNSA:  Tècnic responsable inspeccions, seguiment PPI i informes cada 2 mesos. Entregaran 
calendari i pla de manteniment. Telèfon i correu electrònic. Servei urgència 24 h resposta < 2h. Equip 
d’oficial i peó i furgoneta equipada cada 2 mesos per petites intervencions. Taules manteniment 
preventiu, calendari actuacions i plec de manteniment per capítols .

2.- AMSA: Actuacions per: reg, sanejament i evacuació, jardineria, mobiliari urbà, pavimentació i 
senyalització horitzontal. Inspeccions, revisions i proves rutinàries, substitució material fungible, 
materials i equips de substitució derivats d’anomalies. Personal propi i aliè. Eines i mitjans auxiliars. 
Esquema pla operatiu. Informe inicial, semestral i anual. Quadre actuacions amb freqüències i mitjans 
dedicats. Descripcions desenvolupades.

3.- DEUMAL:  Manteniment sense cost dels paviments asfàltics. Tècnic qualificat revisarà i redactarà 
informe. Elements malmesos reposició immediata. Manteniment i reparació desperfectes que no 
siguin per vandalisme, accidents circulació o força major. Check list per supervisar punts d’inspecció. 
Procediment: reconeixements sistemàtics, elaborar proposta, aprovació solucions, aprovació 
documents. Manteniment de: paviments, pintura, mobiliari urbà, xarxa de reg i jardineria. Descripció 
de les comprovacions a realitzar, per capítols. Planta pròpia de fabricació de mescles bituminoses, així 
com de fabricació d’aglomerat en fred i planta de matxuquig d’àrids i runa d’obra. Full program punts 
inspecció. Norma d’ús.



6

AAAA....3333    Millores del projecteMillores del projecteMillores del projecteMillores del projecte ::::

1.- COYNSA:  Usar pintura dos components. 10% de mescal bituminosa amb àrid reciclat. Addició de 
pols de neumàtic fora d’ús en la mescla bituminosa. Barrera antiarrels a l’arbrat a tots els arbres. 
Canvi de marcs i tpaes de fosa per Composite per evitar robatoris. Compactació tot-ú reciclat al 98% 
PM. Piconatge de rasa al 98% PM. Inspecció xarxa sanejament amb càmera. .

2.- AMSA: 300 ml tub corrugat DN125 com protecció xarxa reg. 3 uts boques de reg. 200 ml tub PEBD 
DN 50 per xarxa reg. 10 ut cales localització serveis. Execució cuneta sota el camí. Repicat aglomerat 
existent en diverses zones. Incorporació de fibres sintètiques a la capa de rodadura de l’aglomerat. 
Increment de la base de tot-çú fins a 5 cm amb àrid reciclat.

3.- DEUMAL:  Incrementar l’espessor de la base de tot-ú de 3 cm  a 10cm. Incrementar l’espessor de 
la capa de base un 25% fisna als 5cm de gruix. Substitutció de l’slurry per asfalt de color a triar. 
Utilització d’emulsions asfàltiques d’última generació, que funcionen per termoadherència. Sempre 
que els treballs ho permetin s’habilitarà una zona per aparcament de veïns i usuaris . 

AAAA....4444    Resolució anomaliesResolució anomaliesResolució anomaliesResolució anomalies ::::

1.- COYNSA: Llistat de personal i telèfons disponibles. Nomenar tècnic responsable anomalies 24 h 
365 dies/any coordinat amb Companyies. Informe actuacions realitzades. Totes les gestions 
informatitzades. Esquema intervenció: lleu immediat <24 h.  Greu redacció procediment reparació. 
Procediment. Cada 15 dies un equip una jornada laboral per inspecció. Si existeix anomalia lleu 
resolució, si mitja-greu el tècnic es desplaçarà per inspecció i acordar solució. Resposta immediata. 
Model notificació. Personal i maquinària propis. Equip reten en dies laborables (fora horari laboral) i no 
laborables.

2.- AMSA:   Departament postvenda. Compromís a respondre de manera ràpida les peticions 
d’assistència. Tècnic. Telèfon contacte. Quadre graus resposta en funció anomalies: urgents (<4h) i 
normals (<24h). Maquinària de reserva.

3.- DEUMAL:  Resoldre defectes greus de forma immediata. Lleus en menys de 24 h. Llistat persones 
contacte permanent amb telèfon i correu electrònic. 

AAAA....5555    Reposició materialsReposició materialsReposició materialsReposició materials ::::

1.- COYNSA:  Acopi material 2-3%. Resposta immediata sense cap cost magatzem i transport. 
Reposició menys 24 h. Magatzem propi. Llistat d’estoc mínim. Part no consumida entregada a brigada. 
Estoc d’altres obres realitzades. Llistat proveïdors i subcontractistes.

2.- AMSA: Petit llistat de materials per portar a terme l’obra. Magatzem propi. Relació de maquinària 
pròpia..

3.- DEUMAL:  Acopi abans inici treballs. Garanteixen reposició aglomerat en fre o mescla bituminosa 
en calent a qualsevol hora (24h 365 dies). A disposició de l’Ajt copi de material utilitzats en una 
quantitat aproximada del 5%. Magatzem propi i entre a fi de garantia a l’Ajt.

AAAA....6666    Pla d’autocontrol de qualitat de l’obraPla d’autocontrol de qualitat de l’obraPla d’autocontrol de qualitat de l’obraPla d’autocontrol de qualitat de l’obra ::::

1.- COYNSA:  Programa de punts d’inspecció concret.

2.- AMSA: Genèric d’obra.

3.- DEUMAL:  Pla autocontrol genèric d’obra.

AAAA AAAA1111++++AAAA2222++++AAAA3333++++AAAA4444++++AAAA5555++++AAAA6666 (48 punts)
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TOTALTOTALTOTALTOTAL    

1 COYNSA 25,50
2 AMSA 24,50
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 29,00

Desglossament puntuació:

AAAA1111 PROPOSTA CONSTRUCTIVAPROPOSTA CONSTRUCTIVAPROPOSTA CONSTRUCTIVAPROPOSTA CONSTRUCTIVA ,,,,    PLA DE TREBALLPLA DE TREBALLPLA DE TREBALLPLA DE TREBALL ,,,,    ORGANITZACIÓ I MESURES IMPACTEORGANITZACIÓ I MESURES IMPACTEORGANITZACIÓ I MESURES IMPACTEORGANITZACIÓ I MESURES IMPACTE

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA ORGANITORGANITORGANITORGANIT
ZACIÓZACIÓZACIÓZACIÓ    

MESUREMESUREMESUREMESURE
SSSS    

IMPACTEIMPACTEIMPACTEIMPACTE
DIAGRAMADIAGRAMADIAGRAMADIAGRAMA PROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOST

AAAA
màxmàxmàxmàx    16161616    
puntspuntspuntspunts

1 COYNSA 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00
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2 AMSA 2,00 2,00 2,00 1,50 7,50
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 4,00 3,00 2,00 1,50 10,50

AAAA2222 MANTENIMENT DE LES OBRESMANTENIMENT DE LES OBRESMANTENIMENT DE LES OBRESMANTENIMENT DE LES OBRES
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA PLAPLAPLAPLA    

MANTENIMANTENIMANTENIMANTENI
MENTMENTMENTMENT

PROCEDIPROCEDIPROCEDIPROCEDI
MENTMENTMENTMENT

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS ALTRESALTRESALTRESALTRES màxmàxmàxmàx    10101010    
puntspuntspuntspunts

1 COYNSA 4,00 1,00 1,00 0,00 6,00
2 AMSA 4,00 1,00 1,00 0,00 6,00
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 4,00 1,00 0,50 0,50 6,00

AAAA3333 MILLORES DEL PROJECTEMILLORES DEL PROJECTEMILLORES DEL PROJECTEMILLORES DEL PROJECTE

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    
TÈCNICATÈCNICATÈCNICATÈCNICA

VALORVALORVALORVALOR    
AFEGITAFEGITAFEGITAFEGIT INTERÈSINTERÈSINTERÈSINTERÈS màxmàxmàxmàx    10101010    

puntspuntspuntspunts
1 COYNSA 1,50 1,50 1,00 4,00
2 AMSA 2,00 2,00 1,00 5,00
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 3,00 2,00 1,50 6,50

AAAA4444 RESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ D ''''ANOMALIESANOMALIESANOMALIESANOMALIES

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA

PROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOST
AAAA    

RESOLUCRESOLUCRESOLUCRESOLUC
IÓIÓIÓIÓ

GRAUGRAUGRAUGRAU    
RESPOSRESPOSRESPOSRESPOS

TATATATA

PROCEDIMPROCEDIMPROCEDIMPROCEDIM
ENTSENTSENTSENTS

RECURSORECURSORECURSORECURSO
SSSS

màxmàxmàxmàx    6666    
puntspuntspuntspunts

1 COYNSA 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
2 AMSA 0,50 2,00 0,50 1,00 4,00
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 0,50 2,00 0,00 0,50 3,00

AAAA5555 REPOSICIÓ DE MATERIALSREPOSICIÓ DE MATERIALSREPOSICIÓ DE MATERIALSREPOSICIÓ DE MATERIALS
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 4444    puntspuntspuntspunts

1 COYNSA 2,50
2 AMSA 2,00
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 3,00

AAAA6666 PLA DPLA DPLA DPLA D''''AUTOCONTROL DE QUALITAT DE LAUTOCONTROL DE QUALITAT DE LAUTOCONTROL DE QUALITAT DE LAUTOCONTROL DE QUALITAT DE L ''''OBRAOBRAOBRAOBRA
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 2222    puntspuntspuntspunts

1 COYNSA 1,00
2 AMSA 0,00
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 0,00

BBBB.-.-.-.-    Valoració del preu de licitacióValoració del preu de licitacióValoració del preu de licitacióValoració del preu de licitació     ((((42424242    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ))))
Import de licitació sense IVA : 165.289,26 €
Aplicant la corba de puntuació que doni més punts a l’oferta més econòmica i menys punts 
proporcionalment a l’oferta més cara, segons el coeficient (42 punts x mínima oferta)/ (oferta licitador) ; 
en  resulta:

BBBB PREU DE LICITACIÓPREU DE LICITACIÓPREU DE LICITACIÓPREU DE LICITACIÓ Pressupost 165.289,26sense IVA
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    %%%%    baixabaixabaixabaixa TOTALTOTALTOTALTOTAL    

PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS        42424242    pppp    
màximmàximmàximmàxim

1 COYNSA 146.826,45 11,17 42,00
2 AMSA 163.636,36 1,00 37,69
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 147.000,00 11,07 41,95

CCCC.-.-.-.-        Valoració termini d’execucióValoració termini d’execucióValoració termini d’execucióValoració termini d’execució     ((((5555    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ):):):):

CCCC TERMINI EXECUCIÓTERMINI EXECUCIÓTERMINI EXECUCIÓTERMINI EXECUCIÓ Termini 2 mesos
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TerminiTerminiTerminiTermini TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS         5555    

p màximp màximp màximp màxim
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1 COYNSA 1,25 4,80
2 AMSA 1,20 5,00
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 1,50 4,00

DDDD.-.-.-.-        Valoració garantia de les obresValoració garantia de les obresValoració garantia de les obresValoració garantia de les obres     ((((5555    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ):):):):

DDDD GARANTIA DE LES OBRESGARANTIA DE LES OBRESGARANTIA DE LES OBRESGARANTIA DE LES OBRES
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TerminiTerminiTerminiTermini TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS         5555    

p màximp màximp màximp màxim
1 COYNSA 4,00 3,00
2 AMSA 2,00 1,00
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 4,00 3,00

Valoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empreses ::::

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

  AAAA BBBB CCCC DDDD TOTALTOTALTOTALTOTAL    100100100100    pppp
1 COYNSA 25,50 42,00 4,80 3,00 75,30
2 AMSA 24,50 37,69 5,00 1,00 68,19
3 CONSTRUCCIONS DEUMAL 29,00 41,95 4,00 3,00 77,95

En data 30 de setembre de 2014, s'ha requerit electrònicament a l'empresa CONSTRUCCIONS 
DEUMAL, SA amb CIF: A-59082644 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 
El mateix dia, l'empresa l'ha acceptat..

L'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA presenta la documentació requerida amb caràcter previ 
a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, i  la 
cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte d'obres d'adequació i pavimentació 
de l'aparcament Ramon Llull de Granollers, a l'empresa  CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA amb CIF: 
A-59082644 per un import de 147.000 euros més 30.870 euros d'IVA, el que fa un total de 177.870 
euros, que representa una baixa del 11,07% respecte al preu de licitació i un termini d'execució de 1,5 
mesos.

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 CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA amb CIF: A-59082644 el contracte 
d'obres d'adequació  i pavimentació de l'aparcament Ramon Llull de Granollers, amb un termini 
d'execució de 1,5 mesos,147.000 euros més 30.870 euros d'IVA, el que fa un total de 177.870 euros, 
que representa una baixa del 11,07% respecte al preu de licitació,  amb aplicació al codi pressupostari 
H315.13300.61001, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments de 
dret invocats.

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

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al servei de comptabilitat per tal de fer els documents comptables de disposició de la 
despesa a nom de l'adjudicatari d'acord amb el codi pressupostari, import indicats en el PRIMER  punt 
d'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT DE PER LPARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT DE PER LPARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT DE PER LPARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT DE PER L''''EXECUCIÓ DELS TREBALLS DEEXECUCIÓ DELS TREBALLS DEEXECUCIÓ DELS TREBALLS DEEXECUCIÓ DELS TREBALLS DE    
REORDENACIÓ I ARRANJAMENT DREORDENACIÓ I ARRANJAMENT DREORDENACIÓ I ARRANJAMENT DREORDENACIÓ I ARRANJAMENT D''''ESCOCELLS I PLANTACIÓ DESCOCELLS I PLANTACIÓ DESCOCELLS I PLANTACIÓ DESCOCELLS I PLANTACIÓ D''''ARBRAT A LA CIUTAT DEARBRAT A LA CIUTAT DEARBRAT A LA CIUTAT DEARBRAT A LA CIUTAT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     ,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

D'acord amb l'informe de data 25 de setembre de 2014  elaborat pel Cap del servei del  Servei de 
Medi Ambient i Espais Verds,  el Sr. Quim Comas i Estany,s'ha detectat la necessitat de realitzar la 
reparació, obertura i tapat de diversos escocells, així com l' arrabassament de soques d'arbres morts, 
per tal de poder replantar de nou i completar les alienacions d'arbrat alguns carrers de la ciutat. En 
total suposa l'arrenjament i plantació de 400 escocells en un període de dos anys.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 117.436,40 euros (IVA exclòs),  
d'acord  el següent desglossament:

-El pressupost corresponent als treballs d'arranjament d' escocells i de plantació d'arbrat de la ciutat 
de Granollers és de 72.318,69 euros més 15.186,93 euros d' IVA (21%) fent un total de 87.505,62 
euros.

_El pressupost corresponent al subministrament de l'arbrat  és de 45.117,71 euros més 9.474,71euros 
d'IVA (21%) fent un total de 54.592,42 euros.

Atès que la despesa afecta a més d'una anualitat, es proposa declarar la plurianualitat del contracte de 
referència amb càrrec a la  la partida pressupostaria  H353.17110.61905 i d'acord la distribució 
següent: 

Base imposable IVA Total
2015 58.718,20 € 12.330,82 € 71.049,02 €
 2016 58.718,20 € 12.330,82 € 71.049,02 €

TOTAL 117.436,40 € 24.661,64€ 142.098,04 €

El valor estimat total del contracte és  de 140.923,68 euros,  segons detall a continuació:
 
- Preu licitació contracte: 117.436,40 euros.

-Modificació contracte (20% de l'import de licitació): 23.487,28 euros.

 Aquest contracte és de naturalesa administrativa mixtanaturalesa administrativa mixtanaturalesa administrativa mixtanaturalesa administrativa mixta. L'obra suposa un pes econòmic més gran en 
front al subministrament , per tant seran aplicables les regles previstes per al contracte d'obres 
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establertes en el TRLCSP, segons l'article 12.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre,  
és el contracte mixt  amb les regles previstes per al contracte d'obres mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, de conformitat amb el que determina l'article 171.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals . 

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, 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.

Atès que el responsable del contracte serà el senyor Quim Comas Estany, cap del servei de Medi 
Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers.

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

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

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

Articles 22 i 109 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del Sector Públic ,  pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a 
realitzar.

Article 52 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del Sector Públic, pel que fa a la designació d'un/a responsable del contracte.

Article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 169, 170, 171 i 177 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 d'obres 
mitjançant procediment negociat sense publicitat.

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

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

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.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Iniciar la licitació per adjudicar mitjançant el sistema de procediment negociat sense publicitat 
i tramitació ordinària, el contracte mixt per la prestació dels treballs de reordenació i arranjament d' 
escocells i plantació d'arbrat a la ciutat de Granollers,  amb un pressupost màxim de 117.436,40 euros 
més 24.661,64 euros en concepte d' IVA (21%),el que fa un total de 142.098,04 euros, desglossat en:

- El pressupost corresponent als treballs d'arranjament d' escocells i de plantació d'arbrat de la ciutat 
de Granollers és de 72.318,69 euros més 15.186,93 euros d' IVA (21%) fent un total de 87.505,62 
euros.
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- El pressupost corresponent al subministrament de l'arbrat  és de 45.117,71 euros més 9.474,71 
euros d'IVA (21%) fent un total de 54.592,42 euros.

SegonSegonSegonSegon....     Autoritzar la despesa de 117.436,40 euros més 24.661,64 euros en concepte d' IVA (21%), 
fent un total de 142.098,04 euros, a càrrec a la partida pressupostària H353.17110.61905, del 
contracte mixt per la prestació dels treballs de reordenació i arranjament d' escocells i plantació 
d'arbrat a la ciutat de Granollers,mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària.

TercerTercerTercerTercer .... Declarar la plurianualitat del contracte d'obres del projecte de reordenació i arranjament 
d'escocells i plantació d'arbrat a la ciutat de Granollers  que s'executarà en els exercicis2014- 2015, 
d'acord amb la següent distribució:

    ANYANYANYANY    2014201420142014     ANYANYANYANY    2015201520152015
BASE IMPOSABLEBASE IMPOSABLEBASE IMPOSABLEBASE IMPOSABLE 58.718,20 € 58.718,20 €
IVAIVAIVAIVA    20202020%%%% 12.330,82 € 12.330,82 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL 71.049,02 € 71.049,02 €

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

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

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

SetèSetèSetèSetè. Designar com a responsable del contracte al senyor Quim Comas i Estany, cap del Servei de 
Medi Ambient i Espais Verds  d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

ViutèViutèViutèViutè....  Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, Departament de Comptabilitat. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRESPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRESPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRESPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES    
EDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURSEDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURSEDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURSEDUCATIUS PÚBLICS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

L'Ajuntament en Ple el dia 26 d'abril de 2006, va aprovar definitivament l'Ordenança General per a la 
concessió de subvencions i ajuts municipals. L'esmentada ordenança té un caràcter marc per als 
diferents serveis de l'Ajuntament.

A l'esmentada ordenança, s'inclou a "l'article 27a.2" que correspon a la Junta de Govern Local, 
aprovar anualment les bases específiques i particulars per a la concessió de subvencions i ajuts 
municipals, relatives a l'actualització de les bases i als terminis de presentació de sol·licituds i 
justificacions.

Atès que el Servei d'Educació ha elaborat les Bases específiques del Servei d'Educació per a la  
concessió de subvencions extraordinàries per als centres educatius públics per al curs 2014-2015 
com a complementació de l'Ordenança General aprovada.

Atesa l'existència de crèdit suficient a la partida que correspon del pressupost 2014  per atendre les 
despeses que es deriven d'aquestes actuacions, segons s'acredita en la documentació que s'inclou a 
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l'expedient.

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

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable ::::

Articles 118 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, �

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de �

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

per acord del Ple de l'ajuntament de Granollers de data 26 d'octubre de 2010 .
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.�

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

PRIMER. Aprovar les Bases específiques del Servei dBases específiques del Servei dBases específiques del Servei dBases específiques del Servei d''''Educació per a la concessió subvencionsEducació per a la concessió subvencionsEducació per a la concessió subvencionsEducació per a la concessió subvencions    
extraordinàries per a centres educatius públics per al cursextraordinàries per a centres educatius públics per al cursextraordinàries per a centres educatius públics per al cursextraordinàries per a centres educatius públics per al curs     2014201420142014----2015201520152015, d'acord amb el següent:

BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DBASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DBASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DBASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ DE LEDUCACIÓ DE LEDUCACIÓ DE LEDUCACIÓ DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICSCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICSCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICSCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS    
CURSCURSCURSCURS    2014201420142014----2015201520152015

1111....    L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament de subvencions per als centres 
educatius públics de Granollers pel curs 2014-15, en règim de concurrència competitiva, previstes al 
Pressupost de l'Ajuntament de Granollers com a conseqüència del Pla de Xoc 2014, 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. 

2222....    FinalitatFinalitatFinalitatFinalitat     
La finalitat de la subvenció és afavorir l'accés i la participació de tot l'alumnat dels centres educatius públics 
al material didàctic i a les sortides i activitats complementàries que s 'organitzen en els centres.

L'Ajuntament de Granollers és conscient de les dificultats econòmiques dels centres educatius per poder  
realitzar activitats que ajudin a complementar els seus projectes educatius o per poder adquirir el material 
didàctic necessari. La reducció en el finançament dels capítols de material per part del Departament 
d'Ensenyament i les dificultats de les famílies en pagar les quotes per aquests conceptes, està posant a les 
escoles en un situació molt complicada. Tot i això, l'Ajuntament creu que l'escola pública ha de garantir que 
tots els alumnes puguin accedir-hi.

3333.... BeneficiarisBeneficiarisBeneficiarisBeneficiaris     
Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres educatius següents :

a) Centres Públics d'Educació Infantil i Primària de Granollers.
b) Centres Públics de Secundària de Granollers .

4444....    RequisitsRequisitsRequisitsRequisits
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els centres sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, així com les que es determinen a continuació :

a) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la 
mateixa actuació, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantia sol·licitada i/o 
obtinguda.
b) Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social.

5555....    QuantiaQuantiaQuantiaQuantia

5.1 L'import de la subvenció podrà arribar el  100% del cost de l'actuació subvencionada.

5.2 La subvenció podrà ser 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. En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins a 
aquest cost màxim. 
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    6666....    Consignació pressupostàriaConsignació pressupostàriaConsignació pressupostàriaConsignació pressupostària
La dotació màxima destinada a la convocatòria de subvencions és de 20.000,00 €, prevista a l'aplicació 
pressupostària 2014/H410.32001.48202 Subvencions a Centres Educatius Pla de Xoc  2014.

7777....    Despeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionablesDespeses subvencionables

7.1 Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la 
naturalesa de l'actuació subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert a les presents bases. En cap cas 
el seu cost podrà ser superior al valor de mercat .

7.2 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'actuació subvencionada, tant pel que fa al 
concepte com al període d'execució.

7.3 Es consideraran com a conceptes subvencionables a efectes d 'aquestes bases les següents :
a) Compra de material didàctic.
b) Sortides i activitats complementàries: transports i altres.

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

7.5 El període d'execució de l'actuació, i de les despeses subvencionables, serà de l'1 de setembre de 2014 
al 15 de juny de 2015.

8888....    Sol·licitudsSol·licitudsSol·licitudsSol·licituds

8.1 Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en el qual s'ha de 
fer constar que es demana la subvenció per una actuació concreta que s'especifica. També s'ha de 
consignar la identificació (nom i domicili) de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho fa (en nom 
propi o com a representant legal o voluntari), així com la identificació (nom i domicili) de qui ha de ser el 
beneficiari.

8.2 La sol·licitud, acompanyada de la documentació exigida, s'haurà de presentar a l'Oficina d'Atenció al 
Ciutadà (OAC), situada al carrer Sant Josep, número 7, planta baixa, en horari d'atenció al públic.

9999....    Documentació que cal presentar amb la sol·licitudDocumentació que cal presentar amb la sol·licitudDocumentació que cal presentar amb la sol·licitudDocumentació que cal presentar amb la sol·licitud

9.1 Els centres educatius públics que vulguin sol·licitar una subvenció han de presentar una sol·licitud, al 
qual s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Breu projecte de l'actuació a subvencionar.
b) Pressupost complet i detallat de l 'actuació en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos .
c) Declaració de les subvencions obtingudes per la mateixa finalitat i compromís de comunicar a 
l'Ajuntament les que s'obtinguin en un futur, si s'escau.
d) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits .
e) Dades bancàries on, si és subvencionada l'actuació proposada, es podrà transferir l'import de la 
subvenció.
f) Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social .
g) El model de fitxa que s'adjunta a les presents bases, degudament completades.
h) Altra documentació específica: 

a) Acord del Consell Escolar on es compromet a fer el seguiment de l'aplicació de la subvenció i a 
vetllar perquè cap alumne es quedi sense realitzar activitats complementàries i/o sense material 
didàctic.
b) Informe del Consell Escolar sobre els canvis introduïts, respecte al curs passat, a la programació 
anual de sortides i/o d'activitats complementàries i/o de gestió de material didàctic per tal de reduir el 
cost de les mateixes per les famílies i assegurar la plena participació de tot l 'alumnat.
c) Acord del Consell escolar de centre on es responsabilitza del projecte .
d) Informe del Consell escolar de centre sobre les actuacions fetes per millorar l'accessibilitat de tot 
l'alumnat a les activitats i material.
e) Informació sobre el número d'alumnes amb necessitats educatives especials que s'envia al 
Departament d'Ensenyament.
f) Informació sobre el número d'alumnes amb dret a ajuts per material que atorga Serveis Socials de 
l'Ajuntament.

9.2 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les 
dades que s'hi consten o es declaren.

9.3 Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, 
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es podrà donar als sol·licitants un termini de 10 dies a comptar des de la recepció del requeriment, 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. 

10101010.... Termini de presentació de sol·licitudsTermini de presentació de sol·licitudsTermini de presentació de sol·licitudsTermini de presentació de sol·licituds
La convocatòria s'obrirà des de l'endemà de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la 
Provincia de Barcelona, i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2014.

11111111....    Publicitat de les bases i la convocatòriaPublicitat de les bases i la convocatòriaPublicitat de les bases i la convocatòriaPublicitat de les bases i la convocatòria
Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d'edictes de la corporació municipal.

12121212....    Procediment de concessióProcediment de concessióProcediment de concessióProcediment de concessió

12.1 El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència 
competitiva.

12.2 L'òrgan instructor del procediment és la regidoria d 'Educació. 

12.3 S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini 
establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els 
requisits previstos a aquestes bases i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels 
criteris de valoració fixats.

 12.4 Per a la valoració dels projectes es constituirà una Comissió de Valoració integrada per la regidora 
delegada d'Educació, que actuarà de presidenta; per la cap del Servei d'Educació; i per un/a tècnic/a del 
Servei d'Educació, que farà la funció de secretari de la comissió .

13131313....    Criteris de valoracióCriteris de valoracióCriteris de valoracióCriteris de valoració

Les sol·licituds seran valorades d 'acord amb els criteris següents:

a) El nombre de línies educatives del centre  (fins a 4 punts)
b) Projecte de gestió per tal d'assegurar que tots els alumnes gaudeixen de les sortides i/o activitats 
complementàries i/o material didàctic (fins a 2 punts)
c) Nombre d'alumnes amb NEE de caràcter socioeconòmic (fins a 2 punts)
d) Nombre d'alumnes que tenen dret a ajuts per material que atorga Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Granollers (fins a 2 punts)

14141414....    Resolució i notificacióResolució i notificacióResolució i notificacióResolució i notificació

14.1 L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions serà la Junta de Govern Local .

14.2 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des de l'acabament del 
termini de presentació de sol·licituds, i la manca de resolució dins d'aquest termini tindrà caràcter de 
desestimació per silenci administratiu.

14.3 La resolució d'atorgament indicarà el nom dels beneficiaris de la subvenció, el DNI/NIF, l'actuació 
subvencionada i el seu cost, l'import concedit, el percentatge respecte al cost de l'actuació subvencionada, 
la forma i terminis de justificació i, si escau, la valoració econòmica referida a les infraestructures i ús de les 
instal·lacions municipals derivades de l 'execució de l'activitat subvencionada. 

14.4 L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als interessats, d'acord 
amb el previst als articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administrat comú .

15151515....    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. 

16161616....    BestretesBestretesBestretesBestretes

16.1 De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers, i 
atesa la naturalesa de les actuacions subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el 
desenvolupament de les actuacions subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, es preveu 
l'atorgament de bestretes del 100% de les subvencions concedides , sense necessitat d'exigir cap garantia ni 
aval als perceptors en cas de no existir desconfiança respecte del compliment en la seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència d'anteriors convocatòries.
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16.2 El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat pel beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

17171717....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció

17.1 El beneficiari resta obligat a justificar a l'Ajuntament de Granollers l'aplicació de la subvenció a 
l'actuació subvencionada, que s'haurà de presentar no més tard del dia 30 de juny de 2015, adjuntant la 
següent documentació:

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

17.2 Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins el termini establert, el beneficiari 
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, i 
s'hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del termini assenyalat .

 17.3 En els annexos d’aquestes bases s’adjunten els models per relacionar les factures i les depeses 
corresponents a la justificació de la subvenció .

18181818....    Obligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiarisObligacions dels beneficiaris

Són obligacions del beneficiari 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:

a) Realitzar l’actuació que fonamenta la concessió de la subvenció .
b) Justificar davant de l'òrgan concedent la realització de l’actuació que determinen la concessió de la 
subvenció.    
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan concedent, 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. 
d)Comunicar a l'òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que 
financiïn l’actuació subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l’aplicació donada a la subvenció .
e)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 . 
f)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 . 
g)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.
h)Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social. 
i) Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers. El logotip de 
l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a l’entitat pel 
servei municipal corresponent. 

19191919....    Modificació de la resolucióModificació de la resolucióModificació de la resolucióModificació de la resolució

19.1 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 l'òrgan concedent, en els 
següents supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió de la subvenció .
b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de l’actuació subvencionada .
c) Per 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 dins el termini establert.



16

19.2 Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'hagi instat pel propi 
beneficiari, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies al beneficiari abans de resoldre.

20202020....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció

20.1 El beneficiari 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.

20.2 La renúncia produïda una vegada iniciada l’actuació 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.

21212121....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit . 
b) Incompliment total o parcial de l'actuació 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 a l'article 18 d'aquestes 
bases.
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'actuació 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 al benefciari, així com dels compromissos assumits pel 
mateix, 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 al beneficiari, així com dels compromissos assumits pel 
mateix, 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.

21.2 En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es 
preveu a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SEGON. Aprovar la convocatòria de subvencions del Servei d'Educació per a Centres Educatius per al 
curs 2014-15, per un import de subvenció màxim de 20.000€ amb càrrec a la partida 
H410.32001.48202 Subvenció a centres educatius Pla Xoc 2014.

TERCER. Establir que el termini de la convocatòria per a la sol·licitud de subvencions municipals 
s'iniciarà el dia següent al de la publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà 
el dia 31 d'octubre de 2014.

QUART. Aprovar les fitxes de dades elaborades pel Servei d'Educació que s'hauran d'adjuntar a les 
sol·licituds de subvencions i que s 'inclouen a l'expedient.

CINQUÈ. Publicar l'anunci de les presents bases reguladores i la convocatòria corresponent per al 
curs escolar 2014-2015 en el Butlletí Oficial de la Província, a la web de l'Ajuntament i comunicar-ho 
als centres educatius a través del correu electrònic .

SISÈ. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica.

SETÈ.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
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APROVAT PER UNANIMITAT
 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES    
A DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAA DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAA DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAA DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES DE LA CIUTAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA    
DEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI D''''ESPORTS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTESESPORTS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTESESPORTS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTESESPORTS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES    
ESPORTIUS PER A LESPORTIUS PER A LESPORTIUS PER A LESPORTIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En el marc de la convocatòria de subvencions per a projectes esportius per l'any 2013, el Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers va atorgar subvencions a un total de 24 entitats esportives.
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2014 es va aprovar la justificació de les 
subvencions que es van atorgar en el marc de la convocatòria de subvencions esmentada de les 18 
entitats que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData ImportImportImportImport
aprovació JGLaprovació JGLaprovació JGLaprovació JGL

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació
conceditconceditconceditconcedit

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 Miguelense G59549873 Promoció activitat Esportiva 600,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 48750487504875048750,,,,00000000    €€€€

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 cinc entitats esportives següents ;

DataDataDataData ImportImportImportImport
aprovació JGLaprovació JGLaprovació JGLaprovació JGL

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació
conceditconceditconceditconcedit

30/04/2013 Associació Granollers Esportiva G59755686
Prova circuit nacional
Escola Esportiva
Lliga nacional

1000,00 €
3500,00 €

500,00 €

30/04/2013 Club Ciclista Granollers G59099630
Cursa cicloturista
XXXIII Marxa Cicloturista Rutes 
del Montseny

500,00 €
2000,00 €

30/04/2013 Esport Club Granollers G08501587 Memorial Sergi López
Centenari

1500,00 €
5000,00 €

14/05/2013
Club Futbol Americà Granollers 
Fènix G63910509 Activitats Futbol Americà 600,00 €

16/07/2013 Club Triatló Granollers G63007421 Promoció de l'esport adaptat 1000,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 13131313....600600600600,,,,00000000    €€€€
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La base novena 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 9 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:

DataDataDataData    ////    ImportImportImportImport
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació
conceditconceditconceditconcedit

27-02-14
núm. 3737

Associació Granollers 
Esportiva G59755686

Prova circuit nacional Escola Esportiva
Lliga nacional

1.000,00 €
3.500,00 €

500,00 €

28-02-14
núm. 3854 Club Ciclista Granollers G59099630

Cursa cicloturista XXXIII Marxa 
Cicloturista Rutes del Montseny

500,00 €
2.000,00 €

21-02-14
núm. 3320

Esport Club Granollers G08501587
Memorial Sergi López
Centenari

1.500,00 €
5.000,00 €

28-02-14
núm.3635

Club Futbol Americà 
Granollers Fènix G63910509 Activitats Futbol Americà 600,00 €

27-02-14
núm.3737 Club Triatló Granollers G63007421 Promoció de l'esport adaptat 1.000,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 13131313....600600600600,,,,00000000    €€€€
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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
 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''ESPORTSESPORTSESPORTSESPORTS    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES ESPORTIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 4 de març de 2014 per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
van aprovar les Bases específiques del Servei d'Esports que regeixen la convocatòria de l'any 2014 
per a la concessió de subvencions, i l'obertura del termini per a la presentació de projectes, fins el 31 
de març de 2014, període durant el qual les diferents entitats i associacions de Granollers han 
sol·licitat el suport municipal per a les seves activitats i programes, a través de les respectives 
sol·licituds.

Dins el termini establert a tal efecte, un total de 26 entitats esportives han presentat una sol·licitud de 
subvenció per a projectes subvencionables.

L'òrgan avaluador de la convocatòria es va reunir el dia 7 de juliol d'enguany a la seu de la regidoria 
del Servei d'Esports, i va proposar atorgar a favor de les entitats esportives que han sol·licitat 
subvenció, i que cumpleixen els requisits previstos a les bases específiques, les puntuacions 
corresponents d'acord amb els criteris de valoració fixats a les pròpies bases, i els imports de les 
subvencions que els hi correspon d'acord amb les respectives puntuacions, tal i com s'especifica a 
continuació:

Pel concepte de Ajut a la promoció d’activitat esportiva   (article 6 de les Bases específiques):

Entitat EsportivaEntitat EsportivaEntitat EsportivaEntitat Esportiva PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació     
/%/%/%/%

ActuacióActuacióActuacióActuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

CostCostCostCost    
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Fut. A. Fénix 40 Prom. esportiva 5.000,00 € 600,00 € 12,00%
AEE. C Vallbona 90 Prom. esportiva  39.800€ 10.800,00 € 27,14%

AEE IES Cumella 20 Prom. esportiva 700,00 € 300,00 € 42,85%

Club HB platja 65 Prom. esportiva 5.500,00 € 1.950,00 € 35,45%

Ass. Patinatge 95 Prom. esportiva 5.160,00 € 2.850,00 € 55,23%

Club Luchas Ol. 30 Prom. esportiva 8.348,48 € 450,00 € 5,39%

Club At. Vallès 67,5 Prom. esportiva 86.475,00 € 8.100,00 € 9,36%

Soc. Pescadors 60 Prom. esportiva 4.350,00 € 1.800,00 € 41,37%

CF Ponent 80 Prom. esportiva 39.772,47 € 4.800,00 € 12,06%

UNISUB 50 Prom. esportiva 16.800,00 € 1.500,00 € 8,92%

UD Miguelense 40 Prom. esportiva 1.600,00 € 600,00 € 37,50%

CF Finsobe 50 Prom. esportiva 22.400€ 3.000€ 13,39%

Pel concepte de Ajut per celebració d’activitats puntuals  (article 6 de les Bases específiques):

Entitat EsportivaEntitat EsportivaEntitat EsportivaEntitat Esportiva PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació     
/%/%/%/%

ActuacióActuacióActuacióActuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

CostCostCostCost    
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

97,5 EE MM 10.000,00 € 3.900,00 € 39,00%AEE C. Vallbona

57,5 III torneig de 
voleibol 4000,00 €

2300,00€
58,00%

86,5 Escola esportiva 7.600,00 € 2.163,00 € 28,46%

57,5 Campionats 2.425,00 € 1.437,00 € 59,25%
Ass. Gran. Esportiva
 
 52,5 Lliga D. Honor 2.200,00 € 2.100,00 € 95,45%
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40 Torneig F. Gabarró 1.600,00 € 1.000,00 € 62,50%Esport Club Granollers
 52,5 Memorial S. López 5.200,00 € 2.100,00 € 40,38%

AEE Escola Pia 60 Comp. esportiva 8.847,28 € 1.500,00 € 16,95%

100 Granollers CUP 204.900,00 € 6.000,00 € 2,93%

Club BM Granollers 93 Projecte Vallbona 12.200,00 € 3.700,00 € 30,33%

80 Torneig mini HB 10.625,00 € 2.000,00 € 18,82%

82,5 Desplaça. Sectors 15.800,00 € 3.300,00 € 20,88%

45 Org. sectors locals 16.100,00 € 3.500,00 € 21,74%

98 Trofeu Coaliment 30.800,00 € 3.900,00 € 12,66%
Fundació BMG
 
 40 Curs d'entrenador 2.400,00 € 1.000,00 € 41,67%

CN Granollers 77,5 Camp. Espanya 6.944,00 € 3.100,00 € 44,64%

45 VI Milla urbana 15.000,00 € 2.000,00 € 13,33%

52,5 VI Mitja Relleus 15.000,00 € 2.000,00 € 13,33%

100 Campionats 25.000,00 € 6.000,00 € 24,00%

45 Circuit cros 2.700,00 € 2.700,00 € 100,00%
Club Atletisme Gran.
 
 75 Escola esportiva 4.500,00 € 3.000,00 € 66,67%

27,5 Comp. Nacional 2.800,00 € 1.100,00 € 39,28%

41,5 Accés piscina 1.702,80 € 498,00 € 29,24%

25 Triatló femení 1.000,00 € 1.000,00 € 100,00%

20 Triatló jove 700,00 € 500,00 € 71,42%

Club Triatló Gran.
 
 
 35 Equipació 2.400,00 420,00 17,50%

CB Granollers 65 Torneig Nadal 21.320,00 € 3.900,00 € 18,29%

Ass. PINGRA 90 Parc Nadal 15.500,00 € 5.400,00 € 34,83%

62,5 Matagalls-Gran. 18.500,00 € 2.500,00 € 13,51%Agrup. Excurs. Gra.
 41,5 Curs muntanyisme 14.000,00 € 498,00 € 35,57%

80 Rutes Montseny 19.583,20 € 2.000,00 € 10,21%Club Ciclista Gran.
 41,5 Camp. Cicloturista 5.414,90 € 498,00 € 9,19%

Ass. Esport. La Mitja  Mitja Marató 2013 295.000,00 € 18.000 € 6,10%

AEE.Celestí bellera 80 EE.MM 8.800,00 € 3.200,00 € 36,36%

Igualment i atès l'article 15 de les Bases específiques de subvencions del Servei d 'Esports, algunes de 
les entitats sol·licitants de subvenció, rebrant o han rebut altres aportacions no dineràries per part de 
l’Ajuntament imports que són considerats com a subvencions no dineràries, les quals es detallen a 
continuació:

entitatentitatentitatentitat activitatactivitatactivitatactivitat ImportImportImportImport concepteconcepteconcepteconcepte
BM Granollers Granollers CUP 84.940,92 € Ús instal·lacions esportives

Primers auxilis
Consums, infraestructura i tickets 
bus

Club Atlètic Granollers Cros Internacional
Milla Urbana

616,18 €
896,09 €

Impremta i infraestructura
impremta i infraestructura

Assoc. Parc Infantil de 
Nadal

Parc de Nadal 14.665,88 € Ús instal·lacions esportives
Infraestructura i impremta mpal

Ass. Esportiva La Mitja Mitja 2014 26.374,57 € Ús del palau d'Esports
Infraestructura, primers auxilis, 
serveis de la impremta municipal, 
participació de la policia local i de 
la Brigada de Serveis.

L'informe emès en data vint i cinc de juliol de 2014 pel cap del servei d'Esports informa favorablement 
sobre la seva concessió, en relació a la proposta d'atorgament de subvencions feta per l'Òrgan 
Avaluador, i   a la concessió de bestretes del 100% de les subvencions, degut a que la naturalesa 
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d'aquestes entitats i/o associacions fa difícil el desenvolupament de les seves activitats programades 
sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt interès que 
satisfan, i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades i en no existir 
desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i responsabilitats, 
d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

Existeix crèdit suficient autoritzat per atendre aquesta despesa (A 201400010091), amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària H421.34150.48900.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 2006, 
publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 25 de 
maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011. 

Les Bases específiques del Servei d'Esports que regeixen la convocatòria de l'any 2014 per a la 
concessió de subvencions per a projectes, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 4 de març 
de 2014.

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 concessió de les següents subvencions, en el marc de la convocatòria del Servei 
d'Esports per a la concessió de subvencions per a projectes esportius per a l'any 2014, de conformitat 
amb el detall següent:

Pel concepte de Ajut a la promoció d’activitat esportiva   (article 6 de les Bases específiques):

Entitat EsportivaEntitat EsportivaEntitat EsportivaEntitat Esportiva NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

CostCostCostCost    
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Fut. A. Granollers 
Fénix

G63910509
Prom. esportiva 5.000,00 € 600,00 € 12,00%

AEE. Carles Vallbona G61577425 Prom. esportiva  39.800€ 10.800,00 € 27,14%
Club Basminton IES 
Antoni Cumella G63666028 Prom. esportiva 700,00 € 300,00 € 42,85%

Club HB platja G65398323 Prom. esportiva 5.500,00 € 1.950,00 € 35,45%

Ass. Patinatge G62964200 Prom. esportiva 5.160,00 € 2.850,00 € 55,23%

Club Luchas Olimp. G64800865 Prom. esportiva 8.348,48 € 450,00 € 5,39%

Club At. Vallès G60544657 Prom. esportiva 86.475,00 € 8.100,00 € 9,36%

Soc. Pescadors G58355348 Prom. esportiva 4.350,00 € 1.800,00 € 41,37%

CF Ponent G59502120 Prom. esportiva 39.772,47 € 4.800,00 € 12,06%

UNISUB G59316653 Prom. esportiva 16.800,00 € 1.500,00 € 8,92%

UD Miguelense G59549873 Prom. esportiva 1.600,00 € 600,00 € 37,50%

CF Finsobe G59581389 Prom. esportiva 22.400€ 3.000€ 13,39%

Pel concepte de Ajut per celebració d’activitats puntuals  (article 6 de les Bases específiques):

Entitat EsportivaEntitat EsportivaEntitat EsportivaEntitat Esportiva NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

CostCostCostCost    
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

EE MM 10.000,00 € 3.900,00 € 39,00%AEE C. Vallbona G61577425

III torneig de 
voleibol 4000,00 €

2300,00€
58,00%

Escola esportiva 7.600,00 € 2.163,00 € 28,46%
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Campionats 2.425,00 € 1.437,00 € 59,25%
Ass. Gran. Esportiva
 
 

G59755686

Lliga D. Honor 2.200,00 € 2.100,00 € 95,45%

Torneig F. Gabarró 1.600,00 € 1.000,00 € 62,50%Esport Club Granollers
 G08501587 Memorial S. López 5.200,00 € 2.100,00 € 40,38%

AEE Escola Pia G65209181 Comp. esportiva 8.847,28 € 1.500,00 € 16,95%

Granollers CUP 204.900,00 € 6.000,00 € 2,93%

Club BM Granollers G08947293 Projecte Vallbona 12.200,00 € 3.700,00 € 30,33%

Torneig mini HB 10.625,00 € 2.000,00 € 18,82%

Desplaça. Sectors 15.800,00 € 3.300,00 € 20,88%

Org. sectors locals 16.100,00 € 3.500,00 € 21,74%

Trofeu Coaliment 30.800,00 € 3.900,00 € 12,66%
Fundació BMG
 
 

G62079991

Curs d'entrenador 2.400,00 € 1.000,00 € 41,67%

CN Granollers G08500670 Camp. Espanya 6.944,00 € 3.100,00 € 44,64%

VI Milla urbana 15.000,00 € 2.000,00 € 13,33%

VI Mitja Relleus 15.000,00 € 2.000,00 € 13,33%

Campionats 25.000,00 € 6.000,00 € 24,00%

Circuit cros 2.700,00 € 2.700,00 € 100,00%
Club Atlètic Gran.
 
 

G59500538

Escola esportiva 4.500,00 € 3.000,00 € 66,67%

Comp. Nacional 2.800,00 € 1.100,00 € 39,28%

Accés piscina 1.702,80 € 498,00 € 29,24%

Triatló femení 1.000,00 € 1.000,00 € 100,00%

Triatló jove 700,00 € 500,00 € 71,42%

Club Triatló Gran.
 
 
 

G63007421

Equipació 2.400,00 420,00 17,50%

CB Granollers G08913873 Torneig Nadal 21.320,00 € 3.900,00 € 18,29%

Ass. PINGRA G61502217 Parc Nadal 15.500,00 € 5.400,00 € 34,83%

Matagalls-Gran. 18.500,00 € 2.500,00 € 13,51%Agrup. Excurs. Gra.
 

G58201575
Curs muntanyisme 14.000,00 € 498,00 € 35,57%

Rutes Montseny 19.583,20 € 2.000,00 € 10,21%Club Ciclista Gran.
 

G59099630
Camp. Cicloturista 5.414,90 € 498,00 € 9,19%

Ass. Esport. La Mitja G64891864 Mitja Marató 2013 295.000,00 € 18.000 € 6,10%

AEE.Celestí bellera G64617251 EE.MM 8.800,00 € 3.200,00 € 36,36%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Desestimar la sol·licitud següent, presentada en el marc de la convocatòria del Servei 
d'Esports per a la concessió de subvencions per a projectes esportius per a l 'any 2014.

Data i 
núm. registre

Entitat/Associació NIF Actuació Motivació

28/03/2014
núm. 6304

Fundació BM Granollers G62079991 Promoció de 
l'Hb femení

Aquest club ja compta amb esport 
femení en totes les categories. La 
promoció seria per començar o 
créixer en aquest gènere.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar a les entitats que s'adjunten a continuació que el desenvolupament de l'activitat 
subvencionada requerirà l'ús de les infraestructures i instal·lacions que s'indiquen a continuació, atès 
l'article 15 de les Bases específiques de subvencions del Servei d 'Esports:

entitatentitatentitatentitat activitatactivitatactivitatactivitat ImportImportImportImport concepteconcepteconcepteconcepte
BM Granollers Granollers CUP 84.940,92 € Ús instal·lacions esportives

Primers auxilis
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Consums, infraestructura i tickets bus
Club Atlètic Granollers Cros Internacional

Milla Urbana
616,18 €
896,09 €

Impremta i infraestructura
impremta i infraestructura

Assoc. Parc Infantil de 
Nadal

Parc de Nadal 14.665,88 € Ús instal·lacions esportives
Infraestructura i impremta municipal

Ass. Esportiva La Mitja Mitja 2014 26.374,57 € Ús del palau d'Esports
Infraestructura, primers auxilis, 
serveis de la impremta municipal, 
participació de la policia local i de la 
Brigada de Serveis.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-Disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de cada entitat esportiva beneficiària, per 
l'import indicat al primer punt de la part dispositiva, amb càrrec a l'aplicació pressupostària  
H421.34150.48900.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Disposar que, per a l'efectivitat de la subvenció, caldrà l'acceptació expressa i sense 
reserves per part de l'entitat esportiva beneficiària, tant de la subvenció com de les condicions i 
càrregues amb les quals s'ha concedit, en el termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament, 
mitjançant la presentació del document normalitzat que li serà facilitat per l 'Ajuntament de Granollers.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Aprovar la concessió d'una bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada a cada 
entitat esportiva beneficiària, d'acord a l'establert al punt primer del present acord, a que la naturalesa 
d'aquestes entitats esportives fa difícil el desenvolupament de les seves activitats programades sense 
un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt interès que satisfan, i 
sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades, i en no existir desconfiança 
respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i responsabilitats, d'acord amb 
l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Establir que l'entitat esportiva beneficiària resta obligada a presentar la justificació de l'aplicació 
de la subvenció a l'actuació subvencionada, dins el termini i amb la forma que assenyalen les bases 
específiques, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de l'Ordenança General de Subvencions 
de l'Ajuntament de Granollers.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-     Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat esportiva beneficiària, i al 
Servei de Comptabilitat municipal.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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 PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE----CENTRE DCENTRE DCENTRE DCENTRE D''''ACOLLIMENT EL XIPRERACOLLIMENT EL XIPRERACOLLIMENT EL XIPRERACOLLIMENT EL XIPRER    
PER DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DPER DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DPER DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DPER DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D ''''""""ESMORZARSESMORZARSESMORZARSESMORZARS""""    PER LPER LPER LPER L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Parroquia de Sant EsteveParroquia de Sant EsteveParroquia de Sant EsteveParroquia de Sant Esteve----Centre dCentre dCentre dCentre d''''Acolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El Xiprer, per un import de 8.000,00 €, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 2014/H461.23110.48399, SUBVENCIÓ EL XIPRER, destinada a 
finançar el projecte d'esmorzars per l'any 2014 que té per objecte principal pal·liar els efectes de la 
crisi econòmica a determinades persones de la ciutat que no disposen de mitjans econòmics i socials 
per cobrir les seves necessitats alimentàries més bàsiques . L'activitat proporciona un acompanyament 
a la persona alhora que ofereix un esmorzar i un servei d'orientació i suport molt bàsic.

En data 11 de juliol de 2014, amb número de registre d'entrada 15316, el senyor Lluís Pou Illa, actuan 
en representació de la Parròquia Sant Esteve - El Xiprer, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal : 

Projecte esmorzars  amb una despesa prevista per a l'exercici 2014 de 9.521,00 €.a.
Identificació fiscal a nom de la Parròquia Sant Esteve de Granollers .b.
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.c.
Certificat d'estar al corrent de pagament amb la seguretat social.d.
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Codi compte bancari a l'entitat BBVA a nom de la Parròquia Sant Esteve de Granollers.e.
Document del BBVA acreditatiu de no existir cap circumstància contrària a la seva conducta f.
mercantil.

L'informe emès en data 14 de juliol 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 pal·liar els efectes de la 
crisi econòmica a determinades persones de la ciutat que no disposen de mitjans econòmics i socials 
per cobrir les seves necessitats alimentàries més bàsiques .

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 
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es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts ."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Parròquia Sant EsteveParròquia Sant EsteveParròquia Sant EsteveParròquia Sant Esteve----Centre dCentre dCentre dCentre d''''AcollimentAcollimentAcollimentAcolliment     
El XiprerEl XiprerEl XiprerEl Xiprer, amb NIF R0800659E, per un import de 8.000,00 €, destinada a finançar el projecte 
d'esmorzars per l'any 2014, amb un pressupost de despesa de 9.251,00 €, el que representa un 
finançament del 86,48% del cost de l'activitat. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 8.000,00 € amb càrrec a 
l'aplicació 2014/H461.23110.48399 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 es el projecte d'esmorzars destinat a facilitar un espai on les persones 
que s'adrecin puguin esmorzar diàriament de forma consistent per tal de garantir una 
alimentació bàsica prevista en el projecte d'activitats presentat al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 11 de juliol de 2014, i que va dirigida a col·lectius  amb greus 
dificultats econòmiques, socials i de salut.

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 9.251,00 € corresponents a:

ConcepteConcepteConcepteConcepte DescripcióDescripcióDescripcióDescripció CosCosCosCostttt

Aliments Compra d'aliments 3.751,00 €

Estructura Sous i serveis 5.500,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9999....251251251251,,,,00000000    €€€€

     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  
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La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada al projecte esmorzars és de 
8.000,00 €, el que representa un finançament del 86,48 % del cost de l'activitat. L'altre 13,52 % 
es finança amb fons propis de l'entitat. 

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 8.000,00 €, 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  
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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. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la b.
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 c.
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: 
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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 al 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 de Serveis Socials.

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
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    """"PLAPLAPLAPLA    
DE XOCDE XOCDE XOCDE XOC""""    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''ENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE----CENTRE DCENTRE DCENTRE DCENTRE D''''ACOLLIMENT ELACOLLIMENT ELACOLLIMENT ELACOLLIMENT EL    
XIPRER PER DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DEXIPRER PER DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DEXIPRER PER DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DEXIPRER PER DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE     """"DINARSDINARSDINARSDINARS""""    PER LPER LPER LPER L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Parròquia de Sant EsteveParròquia de Sant EsteveParròquia de Sant EsteveParròquia de Sant Esteve----Centre dCentre dCentre dCentre d''''Acolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El Xiprer, per un import de 15.000,00 €, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària "pla de xoc" 2014/H461.23141.48804 SUBVENCIÓ EL XIPRER, 
destinada a finançar el projecte de dinars per l 'any 2014 que té per objecte principal pal·liar els efectes 
de la crisi econòmica a determinades persones de la ciutat que no disposen de mitjans econòmics i 
socials per cobrir les seves necessitats alimentàries més bàsiques. L'activitat proporciona un 
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acompanyament a la persona alhora que ofereix un apat consistent, i un servei d'orientació i suport 
molt bàsic, així com dinàmiques de col·laboració i vincles positius amb professionals i entre iguals que 
pateixen problemàtiques similars.

En data 11 de juliol de 2014, amb número de registre d'entrada 15316, el senyor Lluís Pou Illa, actuan 
en representació de la Parròquia Sant Esteve - El Xiprer, presenta la següent documentació i sol·licità 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal : 

Projecte dinars  amb una despesa prevista per a l'exercici 2014 de 17.180,75 €.a.
Identificació fiscal a nom de la Parròquia Sant Esteve de Granollers .b.
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.c.
Certificat d'estar al corrent de pagament amb la seguretat social.d.
Codi compte bancari a l'entitat BBVA a nom de la Parròquia Sant Esteve de Granollers.e.
Document del BBVA acreditatiu de no existir cap circumstància contrària a la seva conducta f.
mercantil.

L'informe emès en data 14 de juliol 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 pal·liar els efectes de la 
crisi econòmica a determinades persones de la ciutat que no disposen de mitjans econòmics i socials 
per cobrir les seves necessitats alimentàries més bàsiques .

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Parròquia Sant EsteveParròquia Sant EsteveParròquia Sant EsteveParròquia Sant Esteve----Centre dCentre dCentre dCentre d''''AcollimentAcollimentAcollimentAcolliment     
El XiprerEl XiprerEl XiprerEl Xiprer, amb NIF R0800659E, per un import de 15.000,00 €, destinada a finançar el projecte de 
dinars per l'any 2014, amb un pressupost de despesa de 17.180,75 €, el que representa un 
finançament del 87,31 % del cost de l'activitat. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 15.000,00 € amb càrrec 
a l'aplicació 2014/H461.23141.48804 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 es el projecte de dinars destinat a facilitar un espai on les persones 
que s'adrecin puguin menjar un apat consistent diari per tal de garantir una alimentació bàsica 
prevista en el projecte d'activitats presentat al registre general de l'Ajuntament de Granollers en 
data 11 de juliol de 2014, i que va dirigida a col·lectius  amb greus dificultats econòmiques, 
socials i de salut.

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 17.180,75 € corresponents a:

ConcepteConcepteConcepteConcepte DescripcióDescripcióDescripcióDescripció CostCostCostCost

Aliments Compra d'aliments 7.130,75 €

Estructura Sous i serveis 10.050,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 17171717....180180180180,,,,75757575    €€€€

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament                                                                                        
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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 al projecte esmorzars de 
15.000,00 €, el que representa un finançament del 87,31 % del cost de l'activitat. L'altre 12,69 % 
es finança amb fons propis de l'entitat. 

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 %. 
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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 15.000,00 €, 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. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la b.
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 c.
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 
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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.-.-.-.- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
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notificació.

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

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.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 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 CREU ROJA ASSEMBLEA DE GRANOLLERS DESTINADA A FINANÇARENTITAT CREU ROJA ASSEMBLEA DE GRANOLLERS DESTINADA A FINANÇARENTITAT CREU ROJA ASSEMBLEA DE GRANOLLERS DESTINADA A FINANÇARENTITAT CREU ROJA ASSEMBLEA DE GRANOLLERS DESTINADA A FINANÇAR    
EL PROJECTEEL PROJECTEEL PROJECTEEL PROJECTE     """"KITS DE SUPORT SOCIALKITS DE SUPORT SOCIALKITS DE SUPORT SOCIALKITS DE SUPORT SOCIAL """"    PER LPER LPER LPER L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Creu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de Granollers, per un import de 28.000,00 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària 2014/H460.23001.48900, SUBVENCIÓ CREU ROJA, destinada a finançar el projecte 
"KITS DE SUPORT SOCIAL" per l'any 2014.

En data 22 de juliol de 2014, amb número de registre d'entrada 16005, el senyor Xavier Guàrdia 
Marsal, president de Creu Roja Assemblea de Granollers, presenta la següent documentació i 
sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal : 

Projecte "Kits de suport social" amb una despesa prevista a l'exercici 2014 de 44.001,00 €.a.
Nomenament President Creu Roja Assemblea Local.b.
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.c.
Normes d'ordenació de la Creu Roja Espanyola. Reial Decret 415/1996, 1 de marçd.
Certificat d'estar al corrent de pagament amb TGSS (Seguretat Social)e.
Identificador fiscal.f.
Dades bancàries on s'ha d'efectuar l'ingrés.g.

L'informe emès en data 9 de setembre 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 pal·liar els 
efectes de la crisi econòmica a determinades persones de la ciutat que no disposen de mitjans 
econòmics i socials per cobrir les seves necessitats més bàsiques relacionades amb l'alimentació 
personal i familiar, així com també la possibilitat d'obtenir bolquers pels nadons i productes de neteja 
de la llar.

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. ..."
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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 .

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 Creu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de Granollers amb 
NIF Q2866001G, per un import de 28.000,00 €, destinada a finançar el projecte de "Kits de suport 
social" que es concreta en facilitar kits d'alimentació, bolquers i productes de neteja per a la llar a 
persones i famílies en situació de precarietat econòmica i social, que representa un finançament del 
64,00 % del cost de l'activitat, per l'any 2014.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 28.000,00 € amb càrrec 
a l'aplicació 2014/H460.23001.48900 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  
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L'activitat subvencionada es el projecte "KITS DE SUPORT SOCIAL" destinat a facilitar kits 
d'alimentació, bolquers infantils i productes de neteja de la llar, prevista en el projecte 
d'activitats presentat al registre general de l'Ajuntament de Granollers en data 22 de juliol de 
2014, i que va dirigit a persones amb manca de recursos econòmics i dificultats socials .

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 44.001,00 € corresponents a:

ConcepteConcepteConcepteConcepte DescripcióDescripcióDescripcióDescripció CostCostCostCost

Projecte kits de suport social:

- Alimentació Familiar
- Higiene de la Llar.
- Bolquers Infantils

Adquisició de kits

Magatzem i personal

36.050,14 €

7.950,86 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 44444444....001001001001,,,,00000000    €€€€

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 al projecte "KITS DE SUPORT" 
és de 28.000,00 €, el que representa un finançament del 64 % del cost de l'activitat. L'altre 36 % 
es finança amb fons propis de l'entitat. 

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 
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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 28.000,00 €, 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. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la b.
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 c.
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. 



38

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 
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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
 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    """"PLAPLAPLAPLA    
DE XOCDE XOCDE XOCDE XOC""""    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''ENTITAT CREU ROJA ASSEMBLEA DE GRANOLLERS DESTINADA AENTITAT CREU ROJA ASSEMBLEA DE GRANOLLERS DESTINADA AENTITAT CREU ROJA ASSEMBLEA DE GRANOLLERS DESTINADA AENTITAT CREU ROJA ASSEMBLEA DE GRANOLLERS DESTINADA A    
FINANÇAR EL PROJECTEFINANÇAR EL PROJECTEFINANÇAR EL PROJECTEFINANÇAR EL PROJECTE     """"ESQUITXAESQUITXAESQUITXAESQUITXA''''TTTT""""    PER LPER LPER LPER L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa "Pla 
de xoc" a l'entitat Creu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de Granollers, per un import de 10.000,00 €, destinada a 
finançar el projecte "ESQUITXA'T", amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2014/H461.23141.48802. 
SUBVENCIÓ CREU ROJA.

En data 22 de juliol de 2014, amb número de registre d'entrada 16004, el senyor Xavier Guàrdia 
Marsal, president de Creu Roja Assemblea de Granollers, presenta la següent documentació i 
sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal : 

Projecte "Esquitxa't" amb una despesa prevista a l'exercici 2014 de 10.000,00 €.a.
Nomenament President Creu Roja Assemblea Local.b.
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.c.
Normes d'ordenació de la Creu Roja Espanyola. Reial Decret 415/1996, 1 de marçd.
Certificat d'estar al corrent de pagament amb TGSS (Seguretat Social)e.
Identificador fiscal.f.
Dades bancàries on s'ha d'efectuar l'ingrés.g.

L'informe emès en data 9 de setembre 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 pal·liar els 
efectes de la crisi econòmica a determinades persones de la ciutat que no disposen de mitjans 
econòmics i socials per cobrir les seves necessitats més bàsiques relacionades amb la higiene 
personal.

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 
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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 .

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 Creu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de GranollersCreu Roja Assemblea de Granollers amb 
NIF Q2866001G, per un import de 10.000,00 €, destinada a finançar el projecte "Esquitxa't" per al 
2014, que es concreta a facilitar  un espai on les persones que s'adrecin puguin obtenir un nivell 
satisfactori d'higiene, ja sigui per poder mantenir o recuperar hàbits personals, amb un pressupost de 
despesa de 10.000,00 €, que representa un finançament del 100 % del cost de l'activitat. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 10.000,00 € amb càrrec 
a l'aplicació 2014/H461.23141.48802 SUBVENCIÓ CREU ROJA (PX) 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
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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 es el projecte "ESQUITXA'T" destinat a facilitar un espai on les 
persones que s'adrecin puguin obtenir un nivell satisfactori d 'higiene, ja sigui per poder mantenir 
o recuperar hàbits personals, prevista en el projecte d'activitats presentat al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 22 de juliol de 2014, i que va dirigit a persones amb manca 
de recursos econòmics i dificultats socials .

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 10.000,00 € corresponents a:

ConcepteConcepteConcepteConcepte DescripcióDescripcióDescripcióDescripció CostCostCostCost

Despesa professional Seguiment activitat i gestió del voluntariat 6.941,00€

Despeses subministraments
(Aigua, Llum, Servei Neteja..)

3.059,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 10101010....000000000000,,,,00000000    €€€€

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 al projecte "ESQUITXA'T" és 
de 10.000,00 €, el que representa un finançament del 100 % del cost de l'activitat. 

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.
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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 10.000,00 €, 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. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la b.
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 c.
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 
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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 
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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
 

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

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

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