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En data 1 de febrer de 2010, la Junta de Govern Local (en endavant JGL), de l'Ajuntament de 
Granollers aprovà la sol·licitud d'una subvenció per un import total de 21.000 €    per al projecte "
Memòria de la República, guerra civil i franquisme a Granollers, projecte pedagògic i activitats de 
difusió 2010" (exp. núm. 137/2010), en el marc de la convocatòria de subvencions regulada per l'Ordre 
IRP/542/20009, de 9 de desembre, del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació .

En data 2 de juliol de 2010, amb número de registre d'entrada 15487, la Directora General de Memòria 
Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Sra. Maria Jesús Bono Lahoz, va notificar l'atorgament a 
l’Ajuntament de Granollers de la subvenció esmentada al punt anterior per import de 10.500 €. 
Atorgament que es va acceptar per part de l'Ajuntament de Granollers, per acord de JGL en data 13 de 
setembre de 2010.

En data 12 de juliol de 2010 la JGL va aprovar el projecte "Memòria de la República, guerra civil i 
franquisme a Granollers, projecte pedagògic i activitats de difusió 2010", objecte de subvenció així 
com el seu pressupost, executant-se el mateix d'acord amb la memòria presentada.

En data 22 de novembre de 2010 la JGL va aprovar la justificació de les despeses del projecte, per un 
import total de 15.000 €, presentant-la a la Generalitat en data 15 de novembre de 2011.

La Generalitat va comunicar nous terminis en relació a aquesta convocatòria de subvencions, 
prorrogant l'execució dels projectes fins el 31 de desembre de 2010, les factures fins a data 31 de 
desembre de 2010 i la presentació de la justificació a la Generalitat fins al 31 de gener de 2011. En 
conseqüència l'Ajuntament de Granollers va ampliar l'import de la quantitat inicialment justificada, 
passant a ser de 30.000 €, cosa que va ser acordada en JGL en data 31 de gener de 2011 i notificada 
a la Generalitat en la mateixa data per correu administratiu.

En data 13 de maig de 2011, la Generalitat va ingressar 7.350 €, corresponents a una bestreta del 70 
% de la subvenció atorgada (10.500 €).

En data 30 de novembre de 2011, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, 
va notificar, amb número de registre d'entrada 22099, a l'Ajuntament de Granollers el requeriment 
d'una relació detallada i numerada de les factures que justifiquen la despesa generada per la 
realització del projecte subvencionat, agrupats en funció del concepte de pressupost, que es va 
presentar en el moment de sol·licitar la subvenció. Cosa que es va complimentar enviant la 
documentació  requerida per correu administratiu en data 9 de desembre de 2011.

En data 17 de setembre de 2013, i amb número de registre d'entrades 17253, la Direcció General de 
Relacions Institucionals i amb el Parlament, va notificar la resolució de la Consellera de Governació i 
Relacions Institucionals, de data 30 d'agost de 2013, per la qual s'iniciava el procediment de revocació 
parcial de la subvenció concedida i detallada als punts anteriors, degut a la no acceptació d'algunes 
de les despeses incloses en la justificació de la subvenció .

En data 20 de setembre de 2013 es va aprovar la resolució d'Alcaldia núm. 771, relativa a la 
formulació d'al·legacions a l'inici de procediment de revocació parcial de la subvenció esmentada, a la 
qual es defensa per part de l'Ajuntament l'adequació de totes les despeses en relació al projecte 
subvencionat. Aquesta resolució va ser notificada a la Generalitat en data 26 de setembre de 2013.



En data 11 de febrer de 2014, i amb número de registre d'entrades 2499, la Direcció General de 
Relacions Institucionals i amb el Parlament, va notificar la resolució de la Consellera de Governació i 
Relacions Institucionals, de data 3 de febrer de 2014, per la qual es posa fi a l'expedient de revocació 
parcial de la subvenció concedida, estimant-se parcialment les al·legacions fetes per l'Ajuntament de 
Granollers i reclamant el reintegrament de 992,34 € més 135,53 € d'interessos de demora, import total 
1.127,87 €.

En data 3 d'octubre de 2014, i amb número de registre d'entrada 19751, la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor, Subdirecció General de Tresoreria, reclama a l'Ajuntament de 
Granollers l'ingrés de les quantitats expressades en el punt anterior, i en cas de no fer-ho aquest Ens 
dictarà resolució de compensació amb el Fons de cooperació local de Catalunya .

Vist l'informe, de la cap de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, de data 16 d'octubre de 
2014, pel qual es proposa l'acceptació de l'expedient de revocació parcial. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la revocació parcial de la subvenció atorgada per part de la Direcció General de 
Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya per al projecte "Memòria de la República, guerra 
civil i franquisme a Granollers, projecte pedagògic i activitats de difusió 2010" (exp. núm. 137/2010), 
en el marc de la convocatòria de subvencions regulada per l'Ordre IRP/542/2009, de 9 de desembre, 
del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Reintegrar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya la quantitat de 1.127,87 €, que es desglossa en els conceptes següents:

- 992,34 € corresponents a la part de la bestreta de la subvenció percebuda.
- 135,53 € corresponents als interessos generats per la demora en el pagament d'aquests diners.

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

- 992,34 € contra l'aplicació pressupostària H241.45090 "Generalitat memòria històrica 2010", del 
pressupost d'enguany.
- 135,53 € corresponents a l'import total dels interessos legals generats, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària H133.93410.35200 "Interessos de demora Tresoreria" del pressupost d'enguany.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Efectuar el pagament, mitjançant transferència bancària, al compte bancari núm. d'IBAN ES12 
2100 3000 1022 0166 5578. Indicant el número d'expedient a què correspon l'ingrés que s'efectua: 
Exp. 137/2010. Ordre IRP/542/2009.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar al Servei de Comptabilitat, al Servei de Planificació Econòmica i Control 
Pressupostari i al Servei de Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers, així com a la Direcció General 
de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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En la sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 17 de 
juny de 2014 es va aprovar  inicialment el projecte d'urbanització del del PAU 124, situat entre els 



carrers de Jordi Camp, 41-43 i de la Conca del Besòs, 25-27, de Granollers, presentat pel senyor  
Esteve Castellà Cors, amb DNI núm. 37568585-V, en la seva condició de president de la JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ NÚMERO 124 DE GRANOLLERS, amb NIF núm. 
V-65779803 i domicili a l 'av. del Parc, 5, 4t-3a, de Granollers.

Aquest acord es va sotmetre a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de  10 de juliol de 
2014, en el diari La Vanguardia d data 11 de juliol de 2014 i en el tauler d'edictes municipal electrònic , 
des del dia 10 de juliol fins el 11 d'agost de 2014 i no s'ha presentat cap al·legació. 

Simultàniament al termini d'exposició al públic es va notificar a les empreses de subministrament de 
serveis afectades. Dins de termini va presentar informe sense prescripcions la companyia SOREA .

Atès que l'article 107.3 del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'Urbanisme de Catalunya estableix que per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva dels 
plans urbanístics derivats i dels projectes d'urbanització  d'iniciativa privada, és requisit previ que 
s'asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l'import del 
12% del valor de les obres d'urbanització i atès que l'article 106.3 del mateix text, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer diu que la constitució de la garantia a què fa referència l'article 107.3 és 
condició d'eficàcia de l'executivitat dels plans urbanístics derivats i dels projectes d'urbanització 
d'iniciativa privada.

D'acord amb la documentació del Projecte d'Urbanització del PAU 124 del terme municipal de 
Granollers aprovat definitivament, la quantitat a garantir del total cost d'implantació dels serveis i 
d'execució de l'obra d'urbanització, és el 12% de 231.304,29 euros, és a dir, 27.756,51 euros.

Atès allò que disposa la Resolució d'Alcaldia núm 673/11, de 11 de juny, quan a la Competència de la 
Junta de Govern Local en l'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments de gestió urbanística, i 
dels projectes d'urbanització complementaris.

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 definitivament el Projecte d'Urbanització del PAU 124, situat entre els carrers de 
Jordi Camp, 41-43 i de la Conca del Besòs, 25-27, de Granollers, presentat pel senyor el senyor 
Esteve Castellà Cors, amb DNI núm. 37568585-V, en la seva condició de president de la JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ NÚMERO 124 DE GRANOLLERS, amb NIF núm. 
V-65779803 i domicili a l 'av. del Parc, 5, 4t-3a, de Granollers.

Per portar a terme les obres caldrà comunicar-ho i demanar les autoritzacions necessàries als 
diferents organismes amb competències i a les companyies de serveis .

SegonSegonSegonSegon.... Requerir a la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ NÚMERO 124 DE 
GRANOLLERS, que en el termini d'un any a comptar des de la notificació de l'acord d'aprovació 
definitiva del  Projecte d'Urbanització del PAU 124, situat entre els carrers de Jordi Camp, 41-43 i de 
la Conca del Besòs, 25-27, de Granollers, asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de 
la garantia corresponent, per import del 12% del total cost d'implantació dels serveis i d'execució de 
l'obra d'urbanització, que ascendeix a la quantitat de 27.756,51 euros.

TercerTercerTercerTercer .... Condicionar l'executivitat d'aquest acord a la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, que s'efectuarà un cop s'hagi assegurat l'obligació d'urbanitzar.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar aquest acord a la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ 
NÚMERO 124 DE GRANOLLERS i al Servei de Comptabilitat municipal .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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En data 22 de febrer de 2006 l’Ajuntament de Granollers va signar el primer Conveni de col·laboració 
amb el Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya  per a un Pla Educatiu 
d’Entorn a la nostra ciutat.

Des del curs 2006-07 fins el curs 2011-12 s'han desenvolupat satisfactòriament diverses activitats i 
projectes dins del marc del Pla Educatiu d'Entorn de Granollers

Amb data 20 de setembre de 2012, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
tramet un nou conveni de col·laboració, vigent des del curs 2012/13 fins el 2014/15, per contribuir al 
foment de la llengua catalana i a la millora de l'èxit educatiu per a tot l'alumnat en totes les 
dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix es vol afavorir la convivència , la cohesió 
social i la creació i/o el manteniment d'una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i 
més eficaç als reptes educatius

Amb data 5 de setembre de 2014, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ens 
fa arribar una addenda al darrer conveni esmentat, amb la dotació de 13.500 € destinats a les 
despeses de les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2014-2015.

Aquest import es distribuirà de la manera següent:
2014: 30% de la quantitat total: 4.050 €
2015: 70% de la quantitat total: 9.450 €

l'Ajuntament de Granollers farà una aportació mínima de 4.050 €

Per tant, es concreta en 17.550 € l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les 
actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d'Entorn, per al curs acadèmic 2014-2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ,,,,

L'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
que contempla els principis rectors en matèria d'educació, preveu, entre d'altres, el següent:

a. Els poders públics han de garantir la qualitat del sistema d'ensenyament i han d'impulsar una 
formació humana, científica i tècnica de l'alumnat basada en els valors socials d'igualtat, solidaritat, 
llibertat, pluralisme, responsabilitat cívica i els altres que fomentin la convivència democràtica .
b. Els poders públics han de promoure i impulsar la implicació i la participació de la família en 
l'educació dels fills i filles, en el marc de la comunitat educativa, i han de facilitar i promoure l'accés a 
les activitats d'educació en el temps lliure

La Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació, en l'article 40, insta a les diferents administracions 
educatives a impulsar acords de col·laboració per a potenciar conjuntament accions educatives en 
l'entorn. Actuacions que han de tenir com a prioritat potenciar la convivència i la participació ciutadana 
i l'ús del català, amb la finalitat de garantir que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats per 
conèixer i utilitzar ambdues llengües oficials .

L'article 156 de la Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació disposa que l'Administració educativa és 
l'Administració de la Generalitat, que actua per mitjà del Departament; i que els ens locals tenen la 
condició d'Administració educativa en l'exercici de les competències pròpies, d'acord amb l'Estatut, i 



exerceixen també les competències que els són atribuïdes d 'acord amb la present llei.

D'acord amb l'article 159.3 de la Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació, correspon als municipis a 
participar en les funcions que corresponen a l 'Administració de la Generalitat en els diferents aspectes 
del sistema educatiu i , especialment, en les matèries següents, entre d'altres:

c. La programació dels ensenyaments de formació professional i la coordinació amb l'entorn 
territorial i empresarial, i el foment de la implicació dels agents territorials i socials en el compromís 
educatiu de tota la societat (PQPI).
d. L'establiment de programes i altres formules de col·laboració amb les associacions de mares i 
pares d'alumnes per estimular i donar suport a les famílies en el compromís amb el procés educatiu 
dels seus fills

L'article 162.3 de la Llei 19/2009, de 10 de juliol, d'educació, relatiu a les modalitats de 
coresponsabilització educativa de la Generalitat i les administracions locals, preveu que els 
instruments que han de precisar la delimitació de competències i de responsabilitats de cadascuna de 
les administracions són els convenis de col·laboració , d'acord amb que estableix l'article 159.

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, pel que fa a les relacions interadministratives, l'assistència i la cooperació de la 
Generalitat amb els ens locals.

L'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, contempla la possibilitat de subscriure convenis i protocols 
amb d'altres administracions públiques en l'àmbit de les seves competències i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú. 

L'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel 
número 17 de l'article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració local, en relació amb la disposició addicional novena de la referida Llei 27/2013, de 
27 de desembre, estableix que si la Generalitat de Catalunya delega competències o subscriu 
convenis de col·laboració amb les entitats locals que impliquin obligacions financeres o compromisos 
de pagament a càrrec de la Comunitat autònoma, serà necessari que aquestes obligacions incloguin 
una clàusula de garantia del compliment d'aquests compromisos. Aquesta clàusula autoritzarà 
l'Administració General de l'Estat a aplicar retencions en les transferències que corresponen a 
Catalunya en aplicació del seu sistema de finançament.

El Conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Granollers en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla 
educatiu d'entorn, subscrit el 20 de setembre de 2012.

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. Ratificar la signatura de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al 
Pla Educatiu d'Entorn del curs 2014-2015, d'acord amb el redactat següent:

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DEADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DEADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DEADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE    
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DCATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DCATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DCATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I LENSENYAMENT I L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS PER AL PLA EDUCATIU DGRANOLLERS PER AL PLA EDUCATIU DGRANOLLERS PER AL PLA EDUCATIU DGRANOLLERS PER AL PLA EDUCATIU D ''''ENTORN DEL CURSENTORN DEL CURSENTORN DEL CURSENTORN DEL CURS     2014201420142014----2015201520152015
 
Barcelona, 5 de setembre de 2014

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS::::

PEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT DPEL DEPARTAMENT D ''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La senyora Irene Rigau i Oliver, consellera d'Ensenyament, nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de 
desembre (DOGC núm. 6281 Annex de 27 de desembre de 2012), i actuant en virtut de les atribucions que li 
confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.



PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

El senyor Josep Mayoral i Antigas,  Granollers, amb NIF P0809500B,  en virtut de les facultats atribuïdes per 
l'article 53.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril.

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN::::

Que amb data 20 de setembre de 2012 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament Granollers van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i 
cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn. 

Que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d 'entorn genera unes despeses, que cal atendre.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren convenient formalitzar la 
present addenda de conformitat amb les següents

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES ::::

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA.-.-.-.- Es concreta en 17.550 euros l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les 
actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d 'entorn, per al curs acadèmic 2014-2015.

SEGONASEGONASEGONASEGONA.-.-.-.- El Departament d'Ensenyament hi col·laborarà aportant la quantitat total de 13.500 euros amb 
l'objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l'èxit escolar i la participació de les famílies, tal i com es 
concreta en el pla d'actuació del pla educatiu d'entorn del municipi. Aquest import es distribueix de la 
manera següent:

 2014: 30% de la quantitat total: 4.050 euros
 2015: 70% de la quantitat total: 9.450 euros

La quantitat corresponent a l'any 2014 anirà a càrrec de la posició pressupostària D/460000100/4240/000 
del centre gestor EN07 del pressupost per a l'any 2014. La quantitat corresponent al 2015 anirà a càrrec de 
la posició pressupostària equivalent del pressupost de l'any 2015, condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient.

L'Ajuntament Granollers farà una aportació mínima de 4.050 euros. 

TERCERATERCERATERCERATERCERA.-.-.-.-    El Departament d'Ensenyament farà efectiu l'import corresponent al 30% de la quantitat total, 
prèvia presentació d'un certificat del secretari-interventor de la corporació, amb el vistiplau de l'alcalde, 
conforme les despeses certificades s'adeqüen al pressupost inclòs en el pla d'actuació. En aquest certificat, 
s'ha de fer constar la relació de les despeses efectuades , amb indicació de quines d'aquestes despeses han 
estat reconegudes i quines disposades. En aquesta relació també cal fer constar les aplicacions 
pressupostàries amb càrrec a les quals s'ha fet la despesa, el creditor, l'import i la data de pagament, o el 
motiu pel qual no s'ha pogut reconèixer la despesa, si escau. Aquest certificat s'ha de presentar no més tard 
del 15 de novembre de 2014 i el Departament ha de comunicar, per mitjans electrònics, la conformitat o 
disconformitat amb aquest certificat, abans del 30 de gener de 2015.

Per a l'any 2015, l'import corresponent al Departament d'Ensenyament, es tramitarà un cop es liquidi 
correctament el 70% restant, i prèvia presentació del certificat del secretari-interventor de la corporació, amb 
el vistiplau de l'alcalde, conforme les despeses certificades s'adeqüen al pressupost inclòs en el pla 
d'actuació. En aquest certificat, s'ha de fer constar la relació de despeses efectuades i hi incloure també les 
de l'Ajuntament per un import de 28.000 euros, amb indicació de quines d'aquestes despeses han estat 
reconegudes i quines disposades. En aquesta relació també cal fer constar les aplicacions pressupostàries 
amb càrrec a les quals s'ha fet la despesa, el creditor, l'import i la data de pagament, o el motiu pel qual no 
s'ha pogut reconèixer la despesa, si escau. Aquest certificat s'ha de presentar no més tard del 15 d'octubre 
de 2015 i el Departament ha de comunicar, per mitjans electrònics, la conformitat o disconformitat amb 
aquest certificat, abans del 30 de gener de 2016.

Per contribuir a les despeses derivades de l'execució d'aquest conveni, la Generalitat de Catalunya ha de 
compensar l'Ajuntament de Granollers amb l'import previst a la clàusula segona i aquest s'obliga a executar 
el pressupost d'acord amb els conceptes de despesa que s'hi estableixen. Així mateix, l'Ajuntament ha de 
justificar l'actuació efectuada en la forma, terminis i condicions que preveu aquesta clàusula i trametre a la 
Generalitat de Catalunya juntament amb aquesta documentació, l'escrit de proposta de pagament sol·licitant 
l’abonament de l'import corresponent.

Una vegada notificada la conformitat per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en els termes 
previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d'aquesta data sense que s'hagi efectuat el 



pagament, l'Ajuntament ha de requerir la Generalitat de Catalunya per tal que el faci efectiu en el termini 
màxim de dos mesos.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït el pagament, l'Ajuntament podrà comunicar-ho a 
l'Administració General de l'Estat, als efectes del que preveu l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local .

No obstant això, i d'acord amb els termes previstos en el conveni, si la Generalitat de Catalunya comunica a 
l'Ajuntament la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d'esmenar o rectificar l'error. 
Un cop rebuda la nova documentació, en el termini de dos mesos, la Generalitat ha de notificar la seva 
conformitat. Si és conforme, la Generalitat de Catalunya ha d'efectuar el pagament dins del termini de quatre 
mesos següents a la notificació. Transcorregut aquest darrer termini sense que s'hagi efectuat el pagament, 
i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf anterior, l'Ajuntament podrà 
comunicar-ho a l'Administració General de l'Estat, als efectes d'allò previst a l'article 57 bis de l'esmentada 
Llei 7/1985.

La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels pagaments, 
prèvia comunicació motivada a l'Ajuntament. En qualsevol cas, el període total de pagament no podrà 
excedir del doble de l'establert com a període mitjà de pagament de l'últim mes de referència, que 
correspongui a l'àmbit “Resta”, segons les dades publicades per la Generalitat de Catalunya en el seu Portal 
de Transparència, sota el concepte de “Deute comercial i termini mitjà de pagament del sector públic 
administratiu”.

L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic poden portar a terme 
actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, d'acord amb el que 
preveu l'article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

La corporació local està obligada a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d'aquest conveni i a 
justificar l'aplicació d'aquests fons.

Així mateix, la corporació estarà obligada a facilitar tota la informació que li sigui requerida pels òrgans de 
control de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents.

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA.-.-.-.-    Aquesta addenda serà vigent des del moment de la seva signatura, amb efectes durant el curs 
2014-2015, i fins al 31 de desembre de 2015.

CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA.-.-.-.-    Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

SEGON.  Imputar les aportacions econòmiques que efectuarà el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya en el marc de l'esmentada addenda, per un import total de 13.500,00 euros, 
amb càrrec a l'aplicació d'ingressos H411 45043, distribuïdes en les següents anualitats: 

2014: 30% de la quantitat total: 4.050,00 euros
2015: 70% de la quantitat total: 9.450,00 euros

TERCER. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ACTA DE RECEPCIÓACTA DE RECEPCIÓACTA DE RECEPCIÓACTA DE RECEPCIÓ,,,,        LIQUIDAR EL CONTRACTE DELIQUIDAR EL CONTRACTE DELIQUIDAR EL CONTRACTE DELIQUIDAR EL CONTRACTE DE    
SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE DOS CASALS DSERVEIS PER A LA GESTIÓ DE DOS CASALS DSERVEIS PER A LA GESTIÓ DE DOS CASALS DSERVEIS PER A LA GESTIÓ DE DOS CASALS D''''ESTIU INCLOSOS EN EL PROGRAMA FESESTIU INCLOSOS EN EL PROGRAMA FESESTIU INCLOSOS EN EL PROGRAMA FESESTIU INCLOSOS EN EL PROGRAMA FES----TETETETE    
LLLL''''ESTIUESTIUESTIUESTIU    2014201420142014    ADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT A    
LLLL''''EMPRESA  COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEUREEMPRESA  COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEUREEMPRESA  COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEUREEMPRESA  COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE,,,,    SL I APROVAR LA DEVOLUCIÓSL I APROVAR LA DEVOLUCIÓSL I APROVAR LA DEVOLUCIÓSL I APROVAR LA DEVOLUCIÓ    
DE LA FIANÇA DIPOSITADADE LA FIANÇA DIPOSITADADE LA FIANÇA DIPOSITADADE LA FIANÇA DIPOSITADA ....

1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el   20 de maig de 2014, va adjudicar 
a l'empresa  COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL amb CIF B65459018 el contracte 



de serveis per a la gestió de dos casals d'estiu inclosos en el programa Fes-te L'Estiu 2014 a les 
escoles Salvador Llobet i Ferrer i Guardia de Granollers per al període del 30 de juny de 2014 fins al 
25 de juliol de 2014 i per un import màxim de 43.110,00 euros més 4.311,00 euros d'IVA (10%), el que 
fa un total màxim de 47.421,00 euros amb els preus unitaris per a cada modalitat i opció a continuació 
indicats:

A.- MODALITAT D'INSCRIPCIÓ QUINZENAL 74,50 euros/infant + IVA
B.- OPCIÓ DE SERVEI D'ACOLLIDA   2,35 euros/infant/dia + IVA
C.- OPCIÓ DE SERVEI DE MENJADOR   2,45 euros/infant/dia + IVA
D.- OPCIÓ DE SERVEI DE TARDA   2,70 euros/infant/dia + IVA

i les inscripcions mínimes per a cada modalitat :
E.- Inscripcions mínimes per a la modalitat  "A" quinzenal: 80 inscripcions
      Inscripcions mínimes per a la modalitat "B" servei d'acollida: 20 inscripcions
      Inscripcions mínimes per a la modalitat  "C"  servei de menjador: 40 inscripcions
      Inscripcions mínimes per a la modalitat  "D" servei de tarda: 40 inscripcions

2.- En data 31 de juliol de 2014, es va formalitzar l'acta de recepció,  donant-se per executat el servei  
amb un preu total final de l'execució de 31.773,90 euros, més 3.177,39 euros d'IVA (10%)

3.- L'empresa COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL ha presentat una instància 
telemàtica a l'OVAC amb registre d'entrada núm.GEN140502YE de data 30/09/2014, en la qual 
sol.licita el retorn de la fiança dipositada en concepte de garantia del contracte de serveis per a la 
gestió de dos casals d'estiu inclosos en el programa Fes-te L'Estiu 2014 per a l'exercici 2014 , per 
import de 2.155,50 euros (ref comptable CVD201400032340).

4.- El cap de l'Oficina de Projectes Educatius ha emès un informe favorable respecte el retorn 
d'aquesta fiança, atès que ha transcorregut els 2 mesos de garantia, d'acord amb la clàusula XII del 
Plec de clàusules administratives particulars i la clàusula setzena del contracte núm.  215/14 
formalitzat el 3 de juny de 2014.

4.- D'acord amb els fets exposats anteriorment i d'acord amb l'article 222 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es 
proposa:

Aprovar l'acta favorable de recepció del contracte de serveis per a la gestió de dos casals d'estiu �

inclosos en el programa Fes-te L'estiu 2014, formalitzada per l'empresa adjudicatària i 
l'Ajuntament de Granollers en data 31 de juliol de 2014 i que s'adjunta a aquest acord.
Liquidar el contracte per un import de 31.773,90 euros més 3.177,39 euros d'IVA (10%) el que fa �

un total de 34.951,29 euros  amb càrrec a la partida pressupostària H414.33711.22799 i alliberar  
la quantitat restant de 12.469,71 euros en concepte d'import no disposat del document comptable 
AD201400032496
Estimar la devolució de la fiança dipositada en concepte de garantia del contracte de serveis per a �

la gestió de dos casals d'estiu inclosos en el programa Fes-te l'Estiu 2014, per import de 2.155,50 
euros (ref. comptable CVD201400032340)

FFFFonaments de dretonaments de dretonaments de dretonaments de dret ::::

Article 222 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 recepció de la prestació i liquidació del 
contracte.
Article 102 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 devolució i cancel·lació de les garanties .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'acta favorable de recepció del contracte de serveis per a la gestió de dos casals 
d'estiu inclosos en el Programa Fes-te l'Estiu 2014 per a l'exercici 2014, formalitzada per l'empresa 
adjudicatària i l'Ajuntament de Granollers en data 31 de juliol de 2014 i que s'adjunta a aquest acord.



SEGONSEGONSEGONSEGON.... Aprovar la liquidació del contracte de de serveis per a la gestió de dos casals d 'estiu inclosos 
en el Programa Fes-te l'Estiu 2014 per a l'exercici 2014, per un import de 31.773,90 euros, més 
3.177,39 euros d'IVA (10%) el que fa un total de 34.951,29 euros , amb càrrec a la partida 
pressupostària H414.33711.22799  de l'exercici 2014

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Estimar la sol.licitud telemàtica presentada a l'Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà per 
l'empresa COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL amb CIF B65459018 amb registre 
d'entrada núm. GEN140502YE de data 30 de setembre de 2014, en què demana la devolució de la 
fiança dipositada en concepte de garantia del contracte de servies per a la gestió de dos casals d'estiu 
inclosos en el Programa Fes-te L'Estiu 2014 , per un import de 2.155,50 euros i procedir a la seva 
devolució, prèvia presentació de l'original de la carta de pagament emesa per Tresoreria ( ref. 
comptable CVD201400032340).

QUARTQUARTQUARTQUART....    Notificar aquest acord al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economía i 
alliberar la quantitat de 12.469,71 euros en concepte d'import no disposat del document comptable 
AD32496

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIRDICTAMEN RELATIU A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DESE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DESE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DESE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONA PER A SUBVENCIONS PER A LES PROGRAMACIONS DBARCELONA PER A SUBVENCIONS PER A LES PROGRAMACIONS DBARCELONA PER A SUBVENCIONS PER A LES PROGRAMACIONS DBARCELONA PER A SUBVENCIONS PER A LES PROGRAMACIONS D''''ARTS ESCÈNIQUES IARTS ESCÈNIQUES IARTS ESCÈNIQUES IARTS ESCÈNIQUES I    
MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER AL CURS ESCOLARMUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER AL CURS ESCOLARMUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER AL CURS ESCOLARMUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS PER AL CURS ESCOLAR     2014201420142014----2015201520152015

1.- La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern de 25 de setembre de 2014 va acordar 
aprovar les Bases reguladores per a l'atorgament, a través de l'Oficina de Difusió Artística, de 
subvencions destinades a fomentar les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al  
Teatre. Curs escolar 2014-15.

2.- L'Ajuntament de Granollers el curs passat també es va acollir a aquesta convocatòria de 
subvenció, i amb anterioritat havia establert convenis de col·laboració per a desenvolupar 
programacions d'activitats d'arts escèniques i musicals adreçades a les escoles. Fet que demostra 
l'interès de l'Ajuntament per a la promoció de les activitats culturals entre els escolars de Granollers .

3.- A l'article 4 de les bases esmentades diu que podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els 
Ajuntaments i/o ens locals, les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, 
les entitats públiques empresarials....... que reuneixin les següents condicions:
a) Que siguin ens dels municipis de la província de Barcelona, pertanyents a les comarques on la 
Diputació no oferta el programa Anem al Teatre.

4.- Al punt 3 del mateix article 4 diu  que els ens beneficiaris d'aquestes subvencions podran 
externalitzar la gestió d'una part o la totalitat de la programació.

Així mateix a l'article 17 en referència a la subcontractació  diu: 
“No podran subcontractar-se total o parcialment aspectes concrets que conformen l'execució de 
l'activitat subvencionada. No obstant això , s'acceptarà la gestió externalitzada del programa quan 
aquesta derivi d'una relació jurídica prèvia i preexistent a la sol·licitud presentada .”

5.- La Fundació Privada Cultural de Granollers AC ha organitzat al llarg dels anys un conjunt 
d'activitats en l'ordre artístic, cívic o cultural adreçades als alumnes de les escoles de la ciutat. 
Aquestes activitats han rebut sempre des del seu inici, el curs 1982/83 el suport i recolzament 
econòmic de l'Ajuntament. 
L'Ajuntament de Granollers entre els seus objectius compta, en potenciar activitats complementàries 
adreçades als escolars de Granollers en els camps esmentats i no té possibilitat d'organitzar-les amb 
personal propi.



L'Ajuntament ha considerat convenient coordinar i conveniar aquestes activitats amb la Fundació 
Privada Cultural de Granollers AC perquè és una entitat profundament arrelada a la ciutat de 
Granollers, per la seva llarga tradició de dedicació al foment de l'activitat cultural entre els infants i 
joves de la ciutat i per la seva gestió del programa d'activitats, i així ho ha fet al llarg d'aquests anys. 
Aquest fet s'ha  materialitzat amb la signatura de convenis per el desenvolupament d'aquests 
programes. 

En data 2 de juny de 2014, per Resolució d'Alcaldia núm 371/2014 es va  aprovar el conveni de 
col·laboració amb la Fundació Privada Cultural de Granollers AC per a la realització de la programació 
d'arts escèniques a les escoles. El conveni és vigent fins el 31 de desembre del 2017.
Aquesta relació l'entén l'Ajuntament com una relació ja existent i que vol mantenir com a forma de 
gestió d'aquesta programació.

6.- El pressupost de  la programació que es presenta  preveu unes despeses per un total de 
132.835,00€ i uns ingressos  per les entrades dels alumnes de 90.368,50€. El dèficit resultant és de 
42.466,50€.  Segons l'article 11 de les bases objecte d'aquesta sol·licitud , la subvenció concedida 
serà com a màxim del 50% del dèficit del programa (la part de les despeses que no queda coberta 
amb els ingressos de l'alumnat, altres subvencions i/o patrocinis). Així l'import màxim que es pot 
sol·licitar és de 21.230€.

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

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. Acollir-nos a la convocatòria pública del 25 de setembre de 2014 de la Diputació de 
Barcelona  per a la concessió de subvencions per a les programacions d'Arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars  per el curs 2014-2015.

SEGON. Acceptar les condicions recollides en les bases per a l'atorgament  d'ajuts , en el BOP del 8 
d'octubre de 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ    2014201420142014    DE LA SECRETARIA DEDE LA SECRETARIA DEDE LA SECRETARIA DEDE LA SECRETARIA DE    
JOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES AMB ACTIVITATS PERJOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES AMB ACTIVITATS PERJOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES AMB ACTIVITATS PERJOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A PROJECTES AMB ACTIVITATS PER    
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Amb data 21 d'agost de 2014 la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha comunicat 
via 
EACAT l’atorgament d’una subvenció de  18.000€  per a finançar els projectes Joves Creadors Musik 
N Viu,sol·licitada pel Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers, d’acord amb el detall següent:

  7.562,00 € Joves Creadors 2014
10.438,00 € Musik n viu 2014

Abans del 15 de novembre s'ha de fer la justificació de la subvenció dels dos projectes atorgats. La 
Justificació tècnica es fa mitjançant memòria dels Projectes Joves creadors 2014 i memòria del 
projecte Musik N Viu 2014 i la Justificació econòmica es farà mitjançant les factures detallades.

Factura del CISEC pel servei de la dinamització del mes de març de 2014  per import de 10.290,00€ 
on es paga els serveis de personal especialitzat en dinamització juvenil pel que fa al Projecte de Joves 
creadors 2014. La partida on s'ha carregat ha estat la  H440 33720 22799 Treballs Empreses Joventut 
, op AD7960.



Factura de ARA SO, part del lloguer de l'equip de so i llums, per la celebració del festival del Festival 
MUSIK N VIU 2014. La partida on es va carregar aquesta factura és la  H441 33723 22609 Activitats 
estiu al Parc, i op AD23864.

Projecte a 
justificar

empresa factura  data  Import concepte

Joves creadors CISEC, Centre d'informació i 
serveis a l'Estudiant de 
Catalunya

71576 31/03/2014 10.290,00 €  Servei de 
dinamització març

Musik N Viu ARA SO ,Sonorització i 
il·luminació, SL,

424-14 07/07/2014 16.105,10 € Lloguer equips so i 
sonorització festival

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

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 tècnica i econòmica dels projectes “Musik N Viu” i Joves creadors 2014.

SEGON.-  Trametre a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya per via telemàtica (www.eacat.net 
)  la documentació requerida a les bases de la convocatòria.

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 AMPLIACIÓ DE LA PETICIÓ A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LADICTAMEN RELATIU A AMPLIACIÓ DE LA PETICIÓ A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LADICTAMEN RELATIU A AMPLIACIÓ DE LA PETICIÓ A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LADICTAMEN RELATIU A AMPLIACIÓ DE LA PETICIÓ A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''AJUTS EN EL MARC DEL CATÀLEG DEAJUTS EN EL MARC DEL CATÀLEG DEAJUTS EN EL MARC DEL CATÀLEG DEAJUTS EN EL MARC DEL CATÀLEG DE    
SERVEIS DE LSERVEIS DE LSERVEIS DE LSERVEIS DE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015,,,,    PROGRAMA DEPROGRAMA DEPROGRAMA DEPROGRAMA DE    
SALUT PÚBLICASALUT PÚBLICASALUT PÚBLICASALUT PÚBLICA

1r  L'Ajuntament  de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol 
de 2012, va sol·licitar l'adhesió al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la 
Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts i la formalització 
de diverses actuacions derivades d'aquest Pla.

2n La Junta de Govern Local, de 18 de març de 2014, es va acollir a la convocatòria pública per a 
l'atorgament d'ajuts de suport econòmics, tècnics i materials que la Diputació de Barcelona posa a 
l'abast del municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015".

Dins el programa de Salut Públic, en l'Actuació d'Exposicions promoció de la salut, es va sol·licitar les 
exposicions de:

- Cuida't les dents del 7 al 21 de maig de 2014
- Menja bé, tu hi guanyes del 13 de gener al 3 de febrer de 2014

3r En data 9 d'octubre de 2014, la cap de servei de Salut Pública Anna Nadal i Puig, ha emès un 
informe favorable en el qual amplia la sol·licitud a la Diputació de Barcelona, en el marc del "pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2012-2015" unes exposicions de promoció de la 
salut, que ajuden a complementar les activitats d'educació sanitària que realitza el Servei de Salut 
Pública de l'Ajuntament de Granollers, i proposa la petició de les exposicions:

- Cuida't les dents del 6 al 20 de maig de 2015
- Treu-li suc a la sexualitat del 7 al 21 de maig de 2015
- Menja bé, tu hi guanyes, I del 19 de gener al 9 de febrer de 2015



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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics, tècnics i 
materials que la Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del 
Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", d'acord amb la 
relació següent:

ÀREA/ÀMBIT 
D'ACTUACIÓ PROGRAMA RECURS 

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

SERVEI O ENS 
PROPOSANT

Àrea d'Atenció a les 
Persones

Salut Pública
Exposicions de 

promoció de la salut
Exposicions 

promoció de la salut
Salut Pública i 

Consum

EXPOSICIÓ DESCRIPCIÓ

PERÍODE DE 
CESSIÓ 

SOL·LICITAT 1ª 
OPCIÓ

PERÍODE DE 
CESSIÓ 

SOL·LICITAT 2ª 
OPCIÓ

"Cuida't les dents"  - 14 panells interactius
 (espai mínim 50 m

2
 )

6 al 20 de maig de 
2015

"Treu-li suc a la 
sexualitat"

 - 20 plafons il·lustrats
 (espai mínim 64 m

2 
)

7 al 21 de maig de 
2015

"Menja bé, tu hi 
guanyes" I

 - Pantalla de TV, 37", DVD, pantalla tàctil...
 (espai mínim 50 m

2
 )

19 de gener al 9 
de febrer de 2015

SegonSegonSegonSegon. Tramitar les sol·licituds per a la concertació dels recursos tècnics a través del Portal de tràmits 
dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb els requisits establerts a l'article 8 del règim regulador aplicable al Catàleg de 
concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015",  abans del 30 d'octubre de 
2014.

TercerTercerTercerTercer.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 INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D''''ATENCIÓ A LAATENCIÓ A LAATENCIÓ A LAATENCIÓ A LA    
PERSONA I LES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNITÀRIES EN LPERSONA I LES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNITÀRIES EN LPERSONA I LES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNITÀRIES EN LPERSONA I LES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNITÀRIES EN L''''ÀMBIT DE LAÀMBIT DE LAÀMBIT DE LAÀMBIT DE LA    
TERÀPIA OCUAPCIONAL PER AL CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS ATERÀPIA OCUAPCIONAL PER AL CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS ATERÀPIA OCUAPCIONAL PER AL CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS ATERÀPIA OCUAPCIONAL PER AL CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS A    
GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ,,,,



L'informe tècnic fet pel Cap de Servei de Serveis Socials justifica la necessitat de contractar la 
prestació del servei d'atenció a la persona i les activitats de sensibilització i comunitàries en l'àmbit de 
la teràpia ocupacional per al Centre per a l’Autonomia personal Sírius  a Granollers per al període de l'1 
de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015 i amb possibilitat de pròrroga per 12 mesos més.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 30.000,00 €, més 3.000,00 € en 
concepte d' IVA (10%) per un total de 33.000,00 €, amb possibilitat de pròrroga de 12 més, el que fa 
un valor estimat total del contracte de 60.000,00 euros, amb aplicació al codi pressupostari H461.
23320.22799  i amb el detall següent:

- Preu licitació contracte: 33.000 euros (30.000,00 €, més 3.000,00 € en concepte d' IVA (10%))
- Pròrroga contracte: 33.000 euros (30.000,00 €, més 3.000,00 € en concepte d' IVA (10%))

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 de serveis procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi indicat per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació amb el detall següent:

AnyAnyAnyAny Preu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base Licitat IVAIVAIVAIVA    ((((10101010%)%)%)%) Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2015 30.000,00 € 3.000,00 € 33.000,00 €

I en cas de pròrroga:

AnyAnyAnyAny Preu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base LicitatPreu Base Licitat IVAIVAIVAIVA    ((((10101010%)%)%)%) Total IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòsTotal IVA inclòs
2016 30.000,00 € 3.000,00 € 33.000,00 €

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert 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.

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

- Article   10 del RDL 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 de serveis .

- Articles 22 i 109  del RDL 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 110  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

- Articles 157 a 161  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

- Article 52 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

- Article 40.1b) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa al llindar dels contractes de serveis subjecte a recurs 
especial en matèria de contractació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Autoritzar la despesa de la contractació prestació del servei d'atenció a la persona i les 
activitats de sensibilització i comunitàries per al Centre per a l’Autonomia personal Sírius a Granollers 
per al període de l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015 i amb possibilitat de pròrroga per 12 
mesos més,mitjançant procediment obert, per import de 30.000,00 €, més 3.000,00 € en concepte d' 
IVA (10%) que fan un total de 33.000 €, amb aplicació al codi pressupostari  H461.23320.22799, de 
conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert i 



tramitació ordinària.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat 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 primer.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.. Notificar a l'Àrea de Govern i Economia. 

APROVAT PER UNANIMITAT
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Al Pressupost municipal per a l'exercici 2014 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Fundació Hospital Asil de GranollersFundació Hospital Asil de GranollersFundació Hospital Asil de GranollersFundació Hospital Asil de Granollers, per un import de 9.150,00 € destinada a finançar el 
projecte "Alberg de Transeünts" per l'any 2014 que té per objecte principal el facilitar un lloc per a  
dormir a persones que es troben de pas a la ciutat i que pateixen  una situació de precarietat 
econòmica i social.

En data 30 de setembre de 2014 amb número de registre d'entrada 19440, el senyor Rafael Lledó 
Rodríguez , com a representant de l'entitat Fundació Hospital Asil de GranollersFundació Hospital Asil de GranollersFundació Hospital Asil de GranollersFundació Hospital Asil de Granollers presenta la següent 
documentació i sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

a. Projecte "Alberg de Transeünts" amb una despesa prevista per a l'exercici 2014 de 9.160,74 €
b. Identificació Jurídica de l 'entitat.
c. Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
d. Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
e. Dades bancàries.

L'informe emès en data  2 d'octubre 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 del corresponent 
conveni de col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte oferir un  
recurs per a persones que tenen una necessitat molt puntual d'un lloc on dormir, aquesta necessitat 
sovint és urgent i per causes sobrevingudes. No existeix un recurs similar a Granollers i rodalies, 
aspecte pel qual el projecte és molt interessant pels Serveis Socials de l 'Ajuntament de Granollers.   

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: 
Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb     a.
l'assignació pressupostària
Crèdit pressupostari al què s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en b.
el seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos. 
Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la   c.
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la  
Unió Europea o d'organismes internacionals. 
Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments     d.
anticipats i bestretes, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran d'aportar els    
beneficiaris. 
Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que    e.
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 Fundació Hospital Asil de GranollersFundació Hospital Asil de GranollersFundació Hospital Asil de GranollersFundació Hospital Asil de Granollers amb 
NIF G-08264087, per un import de 9.150,00 € destinada a finançar l'activitat "Alberg de Transeünts" 
per l'any 2014  amb un pressupost de despesa de 9.160,74 €, el que representa un finançament del 
99,88 % del cost de l'activitat. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 9.150,00 € amb càrrec a 
l'aplicació 2014/H461.23140.48901 del vigent Pressupost. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    ObjecteObjecteObjecteObjecte     

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L'activitat subvencionada consisteix en oferir nits puntuals d'allotjament a persones amb 
precarietat social i econòmica prevista en el projecte "Alberg de Transeünts" per l'any 2014 que 
ha estat presentat al registre general de l'Ajuntament de Granollers en data 30 de setembre de 
2014.

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 9.160,74 € corresponents a : 

ConcepteConcepteConcepteConcepte DescripcióDescripcióDescripcióDescripció CostCostCostCost
180 àpats Esmorzars i sopars 1.537,20 €
Auxiliars de neteja 90 hores de neteja a 19,15 €/hora 1.723,50 €
Servei Higiene Roba Hospitalària Neteja roba de llit i altres conceptes 1.399,13 €
Servei de seguretat Acompanyament a l'Alberg 1.917,00 €
Servei de treball social Acompanyament i gestions a l'Alberg 1.391,04 €
Consum i subministres Subministres bàsics 1.192,87 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL 9999....160160160160,,,,74747474    €€€€

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

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

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

La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la realització del projecte 
"Alberg de Transeünts de Granollers", per l'any 2014 és de 9.150,00 €, el que representa un 
finançament del 99,88 % del cost de l'activitat.

Donat que aquesta subvenció és de pràcticament el 100 % del cost de l'activitat, NO es 
compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa 
finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals 
o internacionals.

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

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

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

Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . a.
Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la        b.
realització de l'activitat que determinen la concessió de la subvenció.    
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de       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.
d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financiïn l'activitat       
subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació       
de l’aplicació donada  a la subvenció.
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de        e.
l'entitat amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i        
control. 
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els       f.
documents electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i       
control. 



Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la        g.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de        h.
Granollers i amb la Seguretat Social. 
Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers. El        i.
logotip de l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics 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'Ordenanca general de subvencions de 
Granollers i atesa la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa 
difícil el desenvolupament de l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i 
suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic que es satisfà, es realitzarà el pagament 
anticipat de la subvenció per l'import del 100 %.

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent  
facilitat per l'entitat beneficiària, per un import de 9.150,00 €, 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 a.
indicant les activitats realitzades, el compliment de les condicions imposades i els 
resultats obtinguts amb l'activitat subvencionada. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la    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 determinen la concessió d'aquesta       a.
subvenció.
Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o    b.



aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de      
l'Ajuntament de Granollers superin el cost total  de l'activitat subvencionada o el       
percentatge que s’ha indicat en el pacte quart d'aquest conveni.

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

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-   Notificar aquest acord a l'entitat beneficiaria 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 deu minuts i 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

EL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERAL     PER DELEGACIÓPER DELEGACIÓPER DELEGACIÓPER DELEGACIÓ
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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