
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO  7 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Dia:  17 de febrer de 2015
Hora: 17:00 h
Lloc: Sala de govern de la casa consistorial de  Granollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
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

Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo

1).-APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

2).-DESPATX OFICIAL. 

No n'hi ha.

 



ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
D'ESCRIPTORI PER A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA .

Mitjançant resolució de la regidora delegada  núm. 8/2015 de data 8 de gener de 2015, es  va iniciar 
l'expedient licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  es va 
autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de material d'escriptori  
per a l'any 2015 per un import màxim  de licitació de 7.438,02 euros més 1.561,98 euros en concepte 
d'IVA 21% el que fa un total de 9.000,00 euros,   amb els preus unitaris establerts  en el plecs.

Amb data 14 de gener de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

-  PMC GRUP 1985, S.A. CIF: A58093816
- COMERCIAL CLAPERA-Núria Clapera Pares DNI: 52.142.745C
-  BTI ONLINE, SL CIF: B65821407

Totes tres empreses, han presentat ofertes dins el termini establert i desprès de la corresponent 
obertura  del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula matemàtica),  la cap 
del Servei de Contractació i Compres i la responsable de programes de compres d'aquest Ajuntament  
han emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la 
següent:

PMC GRUP 1985, SA per un import màxim de 7.438,02 euros més 1.561,98 euros d'IVA (21%) el 

que fa un total màxim de 9.000,00 euros a sol.licitar segons necessitats amb els preus unitaris 
ofertats i un termini de lliurament habitual de 1 dia i un termini de lliurament per a urgències de 4 
hores.

per a l'adjudicació del contracte de subministrament de material d'escriptori amb destinació als 
diferents departaments i usuaris de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la següent puntuació:

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT 
FORMULA MATEMÀTICAPLICA EMPRESA

a.-Preus unitaris b.-Terminis lliurament

TOTAL

1 BTI ONLINE, SL 85,73 0,93 86,66

2 PMC  GRUP 1985,SA 86,51 5 91,51

3 COMERCIAL CLAPERA 78,07 2,16 80,23

a). Criteri avaluable mitjançant fórmula matemàtica . Proposta econòmica /Preus unitaris.
D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, es valoren els preus unitaris de cada 
article (annex 1), aplicant la formula matemàtica establerta en el plec per a cada article, fins a 95 
punts.  La suma de la puntuació obtinguda per a cada article dividit pel nombre d'articles, donarà la 
puntuació total de la oferta.

Segons informe tècnic i  quadre annex 1 a aquest acord, es detallen els preus unitaris de cada plica 
dels 104 articles licitats:
Plica 1: BTI ONLINE,SL   Obté una puntuació total de 85,73 punts.
Plica 2: PMC GRUP 1985,SA Obté una puntuació total de 86,51 punts.
Plica 3: COMERCIAL CLAPERA. Obté una puntuació total de 78,07 punts.

b).- Criteri avaluable mitjançant fórmula matemàtica . Terminis de lliurament.
D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, es valoren amb la màxima puntuació al 
licitador que ofereix el mínim termini de lliurament habitual ( fins a 3 punts) i el mínim termini de 



lliurament d'urgències ( fins a 2 punts) i proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors.

Plica 1: BTI ONLINE,SL ofereix un termini de lliurament habitual de 2 a 5 dies (0,6 punts) i un termini 
de lliurament per a urgències de 1 a 24 hores (0,33 punts).
Plica 2: PMC GRUP 1982,SA ofereix  un termini de lliurament habitual de 1 dia (3 punts) i un termini 
de lliurament per a urgències de 4 hores (2 punts)
Plica 3: COMERCIAL CLAPERA ofereix un termini de lliurament habitual de 1 a 2 dies (1,5 punts) i un 
termini de lliurament per a urgències per al mateix dia ( 0,66 punts)

En data 4 de febrer de 2015 s'ha requerit a l'empresa PMC GRUP 1985, S.A. amb CIF A58093816 a 
presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 5 de febrer de 2015 l'empresa PMC GRUP 1985,S.A.  ha presentat ha dipositat la garantia 
definitiva i la resta de 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 les  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de subministrament de material 
d'escriptori amb destinació als diferents departaments i usuaris de l'Ajuntament de Granollers  per a 
l'any  2015 a l'empresa  PMC GRUP 1985, SA  amb CIF A58093816.

Fonaments de dret :

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

Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'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, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la  formalització del contracte.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

PRIMER. Adjudicar a l'empresa  PMC GRUP 1985, SA  amb CIF A58093816, el  contracte de 
subministrament de material d'escriptori amb destinació als diferents departaments i usuaris de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2015 per un import màxim de 7.438,02 euros més 1.561,98 
euros d'IVA(21%), d'acord amb els preus unitaris ofertats, amb un termini  de lliurament habitual de 1 
dia i un termini de lliurament per a urgències de 4 hores, amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel 
contractista.

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

TERCER. 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.

QUART. Registrar els contractes, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de 
Contractes de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈ.  Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de l
'òrgan de contractació  així com també publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el 
perfil del contractant de l'òrgan de contractació, d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP

SISÊ. . Notificar a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que es confeccioni el 



document comptable AD amb càrrec a la partida pressupostària H112.92030.22000 per l'import
indicat en el primer punt  d'aquest acord.

SETÈ. Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 18 d'abril de 2015 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA CORRESPONENT A L 'EXERCICI 2015

1. El Servei de Gestió tributària ha generat el padró fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica corresponent a l'exercici 2015.

2. L'import d'aquest padró és de 3.298.561,46 € (tres milions dos-cents noranta-vuit mil cinc-cents 
seixanta-un euros amb quaranta-sis cèntims) i amb un càrrec de 37.510 liquidacions i en què consta 
com a primer contribuent  en Raúl Daza Mancebo i com a darrer, en Daniel Benito Liñan. 

Fonament de dret

L'Ordenança fiscal 1.2 de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2015, aprovada 
per l'Ajuntament Ple en sessió del dia 28 d'octubre de 2014, estableix l'Impost d'acord amb l'article 
92.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la LLei 
reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del mateix 
text legal.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

Primer: Aprovar el padró fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, corresponent a 
l'exercici 2015, amb un import de 3.298.561,46 € i un càrrec de 37.4510 liquidacions, amb aplicació a 
la partida pressupostària d'ingressos, de 2015, H130.11500.

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

Tercer: Contra aquest acte d'aprovació del padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
exercici 2014, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant 
l'Alcalde en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la finalització de l'exposició pública del 
padró esmentat 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5).-PROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS A LES EMPRESES PER A LA 
CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES MAJORS DE  45 ANYS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 8 de juliol de 2014, les bases de la 
convocatòria de subvencions a les empreses de Granollers per a la contractació de persones majors 
de 45 anys amb una dotació de 50.000 euros previstos a la partida H160.24113.47000 Subvencions a 
empreses foment ocupació majors de 45 anys.

El període de sol·licitud de la subvenció s’inicia en data 18 de juliol de 2014, l’endemà de la seva 
publicació al BOP, i fins el 14 de novembre de 2014.

En data 11 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar una pròrroga per a presentar 



sol·licituds fins el 15 de desembre de 2014.

Un cop finalitzat el període elegible les sol·licituds presentades i número de contractes son els 
següents:

DATA 
SOL·LICITUD

NÚM. 
INSTÀNCIA NOM EMPRESA NIF

NÚM. 
CONTRACTES JORNADA

14/10/2014 2014020383
DIMAS EMPRESA 
D'INSERCIO SOCIAL, SL B63752851 1

100%

09/09/2014 2014017982
FERRETERIA LA COMARCA, 
SA A08646168 1

100%

14/11/2014 2014022525
BIBAT SERVEIS I 
GESTIONS INTEGRALS, SL B65724940 1

100%

13/11/2014 2014022460 ANA MARIA VILLA GARCIA 52147314N 1
100%

13/11/2014 2014022426
ESCOLA BRESSOL 
BARRUFETS, SCP J66116724 1

50%

12/11/2014 2014022312 SECRILIM, SA A58004797 1
32,90%

12/11/2014 2014022275
PNEUMATICS VALLES, 
SCCL F66140336 1

100%

12/11/2014 2014022299 OLIMPIC 2014, SCP J66355728 1
75%

03/11/2014 2014021672 BECERRA & NAVARRO, SL B60768827 1
62,50%

24/10/2014 2014021139 JOAN ARENAS GIMENEZ 77297403S 1
100%

09/12/2014 2014023878 INDUSTRIAS MURTRA, SA A08008013 1
100%

15/12/2014 2014024278
SERVEIS I MARKETING 
DAVILANS, SL B62755483 1

100%

15/12/2014 2014024359
EL REMEI DELS ANGELS, 
SCP J66220914 1

62,50%

13

Un cop revisada la documentació de cada sol·licitud presentada es relaciona a continuació les 
sol·licituds excloses, el número de contractes afectats i els motius que ho provoquen:

NÚM. 
INSTÀNCIA 2014020383 2014024359

DATA 
SOL·LICITUD 14/10/2014 15/12/2014

NOM EMPRESA
DIMAS EMPRESA D'INSERCIO 

SOCIAL, SL EL REMEI DELS ANGELS, SCP

NIF B63752851 J66220914

NÚM. 
CONTRACTES 1 1

MOTIU DE 
L'EXCLUSIÓ

El personal contractat ha d'estar 
empadronat a Granollers 6 mesos 
abans de la data de publicació de 

la convocatòria

La data de contracte és anterior a 
la data de publicació de les bases 

al BOP 

En data 18 de desembre, el servei de recaptació de l’Ajuntament de Granollers emet certificats d’estar 
al corrent de pagament de les persones i/o empreses beneficiàries de la subvenció.

En data 26 de gener de 2015, el servei de recaptació de l’Ajuntament de Granollers comprova 
definitivament si tots els beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions de pagament amb 
l’Ajuntament de Granollers.



Queda exclosa del procés per no estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de Granollers la 
següent sol·licitud:

NÚM. 
INSTÀNCIA

DATA 
SOL·LICITUD NOM EMPRESA NIF

NÚM. 
CONTRACTES

MOTIU DE 
L'EXCLUSIÓ

2014024278 15/12/2014
SERVEIS I 
MARKETING 
DAVILANS, SL

B62755483 1

No estar al corrent 
de pagament amb 
l'Ajuntament de 
Granollers

La comissió avaluadora ha analitzat els expedients i ha verificat que la resta de les sol·licituds 
s’ajusten als requisits fixats a les bases, i que inclouen tota la documentació exigida.

Atès el que disposen les bases, la subvenció s’ajusta al percentatge de jornada de cada contracte.

Atès que l’import màxim a concedir no supera la dotació pressupostària, no s’ha hagut de ponderar 
l’import sol·licitat. Amb tot, el càlcul de l’atorgament per a cada sol·licitud és el que es mostra a 
continuació:

NOM EMPRESA NIF
NÚM. 

CONTRACTES IMPORT

FERRETERIA LA COMARCA, SA A08646168 1 3.871,80

BIBAT SERVEIS I GESTIONS INTEGRALS, SL B65724940 1 3.871,80

ANA MARIA VILLA GARCIA 52147314N 1 3.871,80

ESCOLA BRESSOL BARRUFETS, SCP J66116724 1 1.935,90

SECRILIM, SA A58004797 1 1.273,82

PNEUMATICS VALLES, SCCL F66140336 1 3.871,80

OLIMPIC 2014, SCP J66355728 1 2.903,85

BECERRA & NAVARRO, SL B60768827 1 2.419,88

JOAN ARENAS GIMENEZ 77297403S 1 3.871,80

INDUSTRIAS MURTRA, SA A08008013 1 3.871,80

10 31.764,25

Atès que es va ampliar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds i donada la quantitat de 
sol·licituds presentades, i per tant, la verificació de la documentació presentada i el tràmit de la 
redacció de l'informe tècnic ha demorat la tramitació d'aquesta proposta d'acord fins al mes de gener 
de 2015, sense temps material per a l'adopció de l'acord per part de la Junta de Govern Local al mes 
de desembre de 2014.

Atès que les actuacions a subvencionar estan emmarcades en el Pla de Xoc previst per l’Ajuntament 
de Granollers per a l’exercici 2014 i atès que aquestes s’han iniciat durant el mateix exercici, les 
operacions comptables provisionals de reconeixement de les obligacions en favor de les persones 
i/o empreses beneficiaries es realitzen amb càrrec al Pressupost de 2014.

Atès que la dotació pressupostària a la partida H160.24113.47000 Subvencions a empreses foment 
ocupació majors de 45 anys, és suficient per a satisfer la proposta d’import a concedir.

Atès que aquestes deu empreses reuneixen els requisits establerts a les bases i han presentat 
correctament tota la documentació.



Vist informe de data 14 de gener de 2015, de la Comissió d’Avaluació.

Vist informe de data 26 de gener de 2015 del Director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

Primer.- Atorgar a les empreses que es detallen a continuació les subvencions que s'indiquen per a 
cadascuna d'elles, per un import total de 31.764,25 €, amb càrrec a la partida H160.24113.47000 
"Subvencions a empreses foment ocupació majors de 45 anys" del Pressupost de l'Ajuntament de 
Granollers per a l'any 2014:

NOM EMPRESA NIF NÚM. 
CONTRACTES IMPORT

FERRETERIA LA COMARCA, SA A08646168 1 3.871,80
BIBAT SERVEIS I GESTIONS INTEGRALS, 
SL B65724940 1 3.871,80

ANA MARIA VILLA GARCIA 52147314N 1 3.871,80

ESCOLA BRESSOL BARRUFETS, SCP J66116724 1 1.935,90

SECRILIM, SA A58004797 1 1.273,82

PNEUMATICS VALLES, SCCL F66140336 1 3.871,80

OLIMPIC 2014, SCP J66355728 1 2.903,85

BECERRA & NAVARRO, SL B60768827 1 2.419,88

JOAN ARENAS GIMENEZ 77297403S 1 3.871,80

INDUSTRIAS MURTRA, SA A08008013 1 3.871,80

Total 10 31.764,25 €

Segon.- Desestimar les sol·licituds de subvencions que s'indiquen a continuació pels motius que 
s'indiquen: 

NOM EMPRESA NIF MOTIU DESESTIMACIÓ

DIMAS EMPRESA D'INSERCIO 
SOCIAL, SL B63752851

El personal contractat ha d'estar empadronat 
a Granollers 6 mesos abans de la data de 

publicació de la convocatòria

EL REMEI DELS ANGELS, SCP
J66220914 La data de contracte és anterior a la data de 

publicació de les bases al BOP 
SERVEIS I MARKETING 
DAVILANS, SL B62755483

No estar al corrent de pagament amb 
l'Ajuntament de Granollers

Tercer. Determinar que les persones i /o empreses beneficiàries de la subvenció hauran de presentar 
la documentació justificativa de la despesa de contractació realitzada, en el termini màxim de tres 
mesos des de la data de compliment dels dos -cents setanta dies de contractació .

Quart.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció i Comptabilitat d’aquesta Corporació  i a 
cadascun dels beneficiaris.

Cinquè- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 



d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6).-PROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS A LES EMPRESES PER A LA 
CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES MENORS DE  30 ANYS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 8 de juliol de 2014, les bases de la 
convocatòria de subvencions a les empreses de Granollers per a la contractació de joves menors de 
30 anys amb una dotació de 50.000 euros previstos a la partida H160.24112.47000 Subvencions a 
empreses pel foment de l’ocupació de joves. 

El període de sol·licitud de la subvenció s’inicia en data 18 de juliol de 2014, l’endemà de la seva 
publicació al BOP, i fins el 14 de novembre de 2014.

En data 11 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar una pròrroga per a presentar 
sol·licituds fins el 15 de desembre de 2014.

Un cop finalitzat el període elegible les sol·licituds presentades i número de contractes son els 
següents:

DATA 
SOL·LICITUD

NUM. 
INSTÀNCIA NOM EMPRESA NIF

NUM. 
CONTRACTES JORNADA

14/10/2014 2014020383
DIMAS EMPRESA 
D'INSERCIO SOCIAL, SL B63752851 1

100%

09/09/2014 2014017982
FERRETERIA LA 
COMARCA, SA A08646168 1

100%

14/11/2014 2014022525
BIBAT SERVEIS I 
GESTIONS INTEGRALS, SL B65724940 1

100%

13/11/2014 2014022460 ANA MARIA VILLA GARCIA 52147314N 1
100%

13/11/2014 2014022426
ESCOLA BRESSOL 
BARRUFETS, SCP J66116724 1

50%

12/11/2014 2014022312 SECRILIM, S.A. A58004797 1
32,90%

12/11/2014 2014022275
PNEUMATICS VALLES, 
SCCL F66140336 1

100%

12/11/2014 2014022299 OLIMPIC 2014, SCP J66355728 1
75%

03/11/2014 2014021672 BECERRA & NAVARRO, SL B60768827 1
62,50%

24/10/2014 2014021139 JOAN ARENAS GIMENEZ 77297403S 1
100%

09/12/2014 2014023878 INDUSTRIAS MURTRA, SA A08008013 1
100%

15/12/2014 2014024278
SERVEIS I MARKETING 
DAVILANS, SL B62755483 1

100%

15/12/2014 2014024359
EL REMEI DELS ANGELS, 
SCP J66220914 1

62,50%

13

Un cop revisada la documentació de cada sol·licitud presentada es relaciona a continuació les 
sol·licituds excloses, el número de contractes afectats i els motius que ho provoquen:

NÚM. 
INSTÀNCIA 2014020959 2014022417 2014024271

DATA 22/10/2014 13/11/2014 15/12/2014



NOM 
EMPRESA RIERA NADEU, S.A. AUDENS FOOD, S.A. MARC DRAPER 

CARMONA

NIF A08266132 A08572091 52166503L

NÚM. 
CONTRACTES 1 3 1

MOTIU DE 
L'EXCLUSIÓ

La data de contracte és 
anterior a la data de 
publicació de les bases 
al BOP 

La data de contracte és 
anterior a la data de 
publicació de les bases 
al BOP 

El personal contractat 
ha d'estar empadronat 
a Granollers 

En data 18 de desembre, el servei de recaptació de l’Ajuntament de Granollers emet certificats d’estar 
al corrent de pagament de les persones i/o empreses beneficiàries de la subvenció.

En data 26 de gener de 2015, el servei de recaptació de l’Ajuntament de Granollers comprova 
definitivament que tots els beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions de pagament amb 
l’¡ajuntament de Granollers

La comissió avaluadora ha analitzat els expedients i ha verificat que la resta de les sol·licituds 
s’ajusten als requisits fixats a les bases, i que inclouen tota la documentació exigida.

Atès el que disposen les bases, la subvenció s’ajusta al percentatge de jornada de cada contracte.

No obstant, l’import màxim a concedir supera la dotació pressupostària, i per tant, s’ha procedit a 
aplicar una reducció de l’import ponderada en base a la puntuació obtinguda per cada una de les 
sol·licituds d’acord amb els criteris de puntuació fixats a les bases. 

El resultat d’aquest càlcul és el que es mostra a continuació:

NOM EMPRESA NIF NÚM. 
CONTRACTES

IMPORT 
SOL·LICITAT

IMPORT 
AJUSTAT

AUDENS FOOD, S.A. A08572091 1 3.871,80 3.291,03

DE PARIS A NUEVA YORK, S.C.P. J66290982 1 3.871,80 3.678,21

RODI METRO, S.L. B60864311 1 3.871,80 3.291,03
DIMAS EMPRESA D'INSERCIO 
SOCIAL, SL B63752851 2 7.743,60 6.969,24

MENGRA, S.L.U. B61498499 5 6.388,48 6.069,06
ESCOLA BRESSOL BARRUFETS, 
SCP J66116724 1 2.419,88 2.177,89

WORLDLAND TRAVEL, S.L. B65948408 1 1.935,90 1.839,11

IPSO TRAMIT, S.L. B65571176 1 1.935,90 1.839,11

SECRILIM, S.A. A58004797 1 774,36 696,92
DESARROLLO Y GESTION DE 
MARCAS, SL B62869425 1 1.935,90 1.645,52

CAMALEON SYSTEM GROUP, S.L. B64404619 1 1.161,54 1.103,46
GESTRAM TRAMITACIONS 
TECNICA, S.L. B65861833 1 3.581,42 3.402,34

ESTUDIOS Y LICITACIONES, S.L. B65682932 1 3.871,80 3.678,21

PUBLIDASER, S.L. B66258757 1 2.419,88 2.298,88

MARQUES BARO, S.L. B60839958 1 3.871,80 3.678,21

INDUSTRIAS MURTRA, S.A. A08008013 1 3.871,80 3.291,03



ARELYS SANCHEZ ARMAS 49805930M 1 483,98 459,78

22 54.011,62 49.409,02

Atès que es va ampliar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds i donada la quantitat de 
sol·licituds presentades, i per tant, la verificació de la documentació presentada i el tràmit de la 
redacció de l'informe tècnic ha demorat la tramitació d'aquesta proposta d'acord fins al mes de gener 
de 2015, sense temps material per a l'adopció de l'acord per part de la Junta de Govern Local al mes 
de desembre de 2014.

Atès que les actuacions a subvencionar estan emmarcades en el Pla de Xoc previst per l’Ajuntament 
de Granollers per a l’exercici 2014 i atès que aquestes s’han iniciat durant el mateix exercici, les 
operacions comptables provisionals de reconeixement de les obligacions en favor de les persones 
i/o empreses beneficiaries es realitzen amb càrrec al Pressupost de 2014.

Atès que la dotació pressupostària a la partida H160.24112.47000 Subvencions a empreses pel 
foment de l’ocupació de joves és suficient per a satisfer la proposta d’import a concedir.

Atès que els sol·licitants, exceptuant els tres exclosos, reuneixen els requisits establerts a les bases i 
han presentat correctament tota la documentació.

Vist informe de data 14 de gener de 2015, de la Comissió d’Avaluació.

Vist informe de data 26 de gener de 2015 del Director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

Primer.- Atorgar a les empreses que es detallen a continuació les subvencions que s'indiquen per a 
cadascuna d'elles, per un import total de 49.409,02 €, amb càrrec a la partida H160.24112.47000 
Subvencions a empreses pel foment de l’ocupació de joves,  del Pressupost de l'Ajuntament de 
Granollers per a l'any 2014:

NOM EMPRESA NIF NÚM. 
CONTRACTES

IMPORT 
SOL·LICITAT

IMPORT 
AJUSTAT

AUDENS FOOD, S.A. A08572091 1 3.871,80 3.291,03

DE PARIS A NUEVA YORK, S.C.P. J66290982 1 3.871,80 3.678,21

RODI METRO, S.L. B60864311 1 3.871,80 3.291,03
DIMAS EMPRESA D'INSERCIO 
SOCIAL, SL B63752851 2 7.743,60 6.969,24

MENGRA, S.L.U. B61498499 5 6.388,48 6.069,06
ESCOLA BRESSOL BARRUFETS, 
SCP J66116724 1 2.419,88 2.177,89

WORLDLAND TRAVEL, S.L. B65948408 1 1.935,90 1.839,11

IPSO TRAMIT, S.L. B65571176 1 1.935,90 1.839,11

SECRILIM, S.A. A58004797 1 774,36 696,92
DESARROLLO Y GESTION DE 
MARCAS, SL B62869425 1 1.935,90 1.645,52

CAMALEON SYSTEM GROUP, S.L. B64404619 1 1.161,54 1.103,46
GESTRAM TRAMITACIONS 
TECNICA, S.L. B65861833 1 3.581,42 3.402,34

ESTUDIOS Y LICITACIONES, S.L. B65682932 1 3.871,80 3.678,21



PUBLIDASER, S.L. B66258757 1 2.419,88 2.298,88

MARQUES BARO, S.L. B60839958 1 3.871,80 3.678,21

INDUSTRIAS MURTRA, S.A. A08008013 1 3.871,80 3.291,03

ARELYS SANCHEZ ARMAS 49805930M 1 483,98 459,78

Total 22 54.011,62 49.409,02

Segon.- Desestimar les sol·licituds de subvencions que s'indiquen a continuació pels motius que 
s'indiquen: 

NOM EMPRESA NIF MOTIU DESESTIMACIÓ

RIERA NADEU, S.A. A08266132
La data de contracte és anterior a la data de 

publicació de les bases al BOP 

AUDENS FOOD, S.A. A08572091
La data de contracte és anterior a la data de 

publicació de les bases al BOP 

MARC DRAPER CARMONA 52166503L
El personal contractat ha d'estar 
empadronat a Granollers 

Tercer.- Determinar que les persones i /o empreses beneficiàries de la subvenció hauran de presentar 
la documentació justificativa de la despesa de contractació realitzada, en el termini màxim de tres 
mesos des de la data de compliment dels dos -cents setanta dies de contractació .

Quart.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció i Comptabilitat d’aquesta Corporació  i a 
cadascun dels beneficiaris.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 681.799,91 € ATORGADA PER 
PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
DIRECTA, PER AL FINANÇAMENT D'ACCIONS DE SUPORT A L'OCUPACIÓ LOCAL (PLANS 
D'OCUPACIÓ) I SUPORT A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL, EN EL MARC DEL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L 'OCUPACIÓ LOCAL

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data de 18 de desembre de 2014, ha 
adoptat un acord pel qual s'aprova el "Programa complementari de foment de l'ocupació local", el 
seu règim de concertació i la concessió d'ajuts, en el mar del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”.

2. El “Programa complementari de foment de l'ocupació local” pretén prestar suport als governs 
locals en la generació de nova ocupació, a través de la creació de nous llocs de treball i el foment 
d'actuacions que, a més d'afavorir el desenvolupament econòmic local, generin la necessitat de 
crear més llocs de treball. A més, també busca fomentar l'ocupabilitat de les persones en edat 
activa que es troben aturades o desocupades.

3. El Programa consta de dues línies de suport diferenciades:

- Línea 1: Suport a l'ocupació local. Pretén contribuir al foment de l'ocupació local a través de la 
concessió de suports econòmics per al desplegament de plans locals d'ocupació, adreçats a 
persones en situació d'atur inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya o, en el seu defecte, a un 
Servei Local d'Ocupació.



- Línea 2: Suport a la reactivació econòmica local. El seu objecte és contribuir a la dinamització 
econòmica del territori i a la generació de noves oportunitats de treball a través de la realització 
d'obres de manteniment, conservació i reparació de les infraestructures i equipaments locals .

4. Els destinataris d'aquests ajuts són els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la 
província de Barcelona, els quals poden delegar l'execució de les despeses subvencionables en 
altres ens instrumentals integrats en el seu sector públic local.

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

6. L'Ajuntament de Granollers, en ús de la potestat d'autoorganització de les administracions locals, 
pot encarregar a Granollers Mercat l'execució de determinats projectes. D'aquesta manera, es 
considera convenient encarregar-li l'execució d'una de les Línies d'actuació atorgades per part de 
la Diputació de Barcelona (concretament, la Línia 1. Suport a l'ocupació local), atès que disposa 
dels recursos necessaris per dur-la a terme.

7. Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc d'aquest Programa es corresponen amb 
una quantitat total i única que es concedeix en concepte de fons de prestació. Els imports 
atorgats s'han calculat tenint en compte el nombre d'habitants dels municipis i el promig de 
població aturada registrada al SOC durant els darrers 6 mesos. En el cas de Granollers, l'import 
atorgat és de 681.799,91 €, que es desglossen en: 409.079,95 € (el 60% del total) per a la Línia 1 
(Suport a l'ocupació local) i 272.719,96 € (el 40% restant) per a la Línia 2 (Suport a la reactivació 
econòmica local).

8. Per a l'efectivitat dels ajuts concedits en el marc d'aquest Programa és necessari que els ens 
beneficiaris manifestin expressament l'acceptació de l'ajut, com a màxim fins el 27 de febrer de 
2015. Aquesta acceptació implica la conformitat amb tots els termes del règim de concertació i les 
condicions de l'execució d'aquest “Programa complementari de foment de l'ocupació local”.

9. Un cop acceptada la subvenció, si aquesta s'ha efectuat d'acord amb el que estableix el règim de 
concertació, la Diputació de Barcelona procedirà a resoldre la concessió definitiva de l'ajut, i 
paral·lelament realitzarà un pagament anticipat del 50% de la subvenció definitivament aprovada 
per a la Línia 1 (en el nostre cas, doncs, 204.539,97 €). La resta de la subvenció (els 204.539,98 
€ restants de la Línia 1 i els 272.719,96 € de la Línia 2) s'abonarà un cop justificada la totalitat de 
les despeses corresponents. 

10. El període d'execució de les actuacions objecte d'ajut, en el cas de la Línia 1 comprèn entre l'1 de 
gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015, i en el cas de la Línia 2 entre l'1 de gener de 2014 i 
el 31 de desembre de 2015. El termini per a presentar la documentació justificativa de les 
accions, tant d'una línia com de l'altra, finalitza el 31 de març de 2016. No obstant, es contempla 
l'opció de sol·licitar una pròrroga en aquests terminis d'execució i/o justificació de les actuacions, 
la qual no podrà excedir de la meitat del termini inicial previst per a l'execució i justificació de les 
actuacions corresponents.

11. L'article 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, confereix competències pròpies als governs locals en matèria de foment de l'ocupació; 
i l'article 71.1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix com a competència dels municipis la 
realització d'activitats complementàries en l'àmbit de l'ocupació i de la lluita contra l'atur.

12. Vist l'informe, de data 6 de febrer de 2015, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez, pel qual proposa l'acceptació de la subvenció atorgada per part de la Diputació de 
Barcelona en el marc d'aquest "Programa complementari de foment a l'ocupació local".

Es proposa a la Junta de Govern Local : 



Primer.- Acceptar la subvenció de 409.079,95 € atorgada per part de la Diputació de Barcelona 
mitjançant procediment de concessió directa, en el marc del "Programa complementari de foment de 
l'ocupació local", per al finançament d'accions de suport a l'ocupació local (Línia 1).

Segon.- Preveure aquest ingrés a l'aplicació d'ingrés H160.46113 Diputació Plans Locals Ocupació 
PCFOL 2015 del pressupost 2015 de l'Ajuntament de Granollers.

Tercer.- Acceptar la subvenció de 272.719,96 € atorgada per part de la Diputació de Barcelona 
mitjançant procediment de concessió directa, en el marc del "Programa complementari de foment de 
l'ocupació local", per al finançament d'accions de suport a la reactivació econòmica local  (Línia 2).

Quart.- Preveure aquest ingrés a l'aplicació d'ingrés H160.46114 Diputació Reactivació Econòmica 
PCFOL 2015 del pressupost 2015 de l'Ajuntament de Granollers.

Cinquè.- Encarregar a l'Entitat Pública Empresarial Local Granollers Mercat (ens adscrit a l'Àrea de 
Govern i Economia de l'Ajuntament de Granollers) l'execució de les accions de Suport a l'ocupació 
local (Línia 1).

Sisè.- Notificar aquest acord a la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de 
Barcelona, als Serveis de Comptabilitat, Obres i Projectes, Recursos Humans i Planificació 
Econòmica i Control Pressupostari de l'Ajuntament de Granollers, i a l'EPE Granollers Mercat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT A LA 
SEGONA PRÒRROGA EN LA CONTRACTACIÓ DE LA SRA. LOURDES GODOY BERNARDO I EL 
SR. VICENÇ PLANAS HERRERO COM A AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
(AODL) RESPONSABLES DELS PROJECTES ”ATRACCIÓ D'INVERSIONS I COOPERACIÓ 
EMPRESARIAL” I “DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR AGROPECUARI DE PALOU”, 
RESPECTIVAMENT, DURANT EL PERÍODE DESEMBRE 2013 – DESEMBRE 2014 (EXP. NÚM. 
B-026/13)

1.   El 9 de desembre de 2013, mitjançant resolució del director del Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC), s'aprovà l'atorgament d'una subvenció a l'Ajuntament de Granollers, d'import 54.091,10 €, per 
a una segona pròrroga en la contractació dels agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) 
Lourdes Godoy Bernardo i Vicenç Planas Herrero per al desenvolupament dels projectes ”Atracció 
d'inversions i cooperació empresarial” i “Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”, 
respectivament.

2.    Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, el 10 de desembre de 2013 s'acceptava dita 
subvenció, alhora que s'aprovava la continuïtat de la relació laboral dels dos AODL.

3.   Els projectes s'han desenvolupat satisfactòriament entre els dies 21 de desembre de 2013 i 20 de 
desembre de 2014. Finalitzat aquest període subvencionat, ambdós tècnics han continuat la seva 
relació laboral amb la nostra entitat arrel de l'atorgament, el 9 de desembre de 2014, d'una nova 
subvenció per part del SOC, per la qual s'aprovava una tercera pròrroga en la seva contractació.

4.   El cost final de les accions (38.045,23 € de la contractació de la Sra. Lourdes Godoy Bernardo i 
38.049,69 € de la contractació del Sr. Vicenç Planas Herrero) ha estat sensiblement inferior a les 
previsions inicials (39.386,73 € per contractació). No obstant, aquest fet no ha tingut conseqüències 
en la justificació econòmica de les accions, atès que, si bé l'import subvencionat per part del SOC 
permet cobrir fins el 80% del cost de la contractació dels AODL, s'estableix un topall màxim 
subvencionable de 27.045,55 € per AODL.

5.   Les despeses imputades al desenvolupament de l'actuació (nòmines i Seguretat Social dels dos 
AODL), la qual podrà ser cofinançada pel Fons Social Europeu, tenen el caràcter de subvencionables 



i han estat degudament liquidades.

6.   Els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzades, justificades mitjançant 
nòmines pagades i documents TC2 de la Seguretat Social.

7.   D'acord amb l'article 90 del Reglament (CE) 1083/2006 del Consell, d'11 de juliol de 2006, els 
documents justificatius relacionats amb les despeses corresponents a l'actuació cofinançada queden 
sota custodia de l'Ajuntament de Granollers, durant un període de tres anys a partir del tancament del 
programa operatiu en què està cofinançada o a partir de l'any en què s'hagi produït el tancament 
parcial.

8.   L'Ajuntament de Granollers es compromet a presentar a requeriment del SOC o dels òrgans de 
control corresponents la documentació material justificativa i els antecedents que es creguin 
necessaris per comprovar l'aplicació de la subvenció. 

9.   La documentació justificativa de les despeses no s'ha utilitzat ni s'utilitzarà per a justificar altres 
subvencions en aquest o un altre organisme.

10.   L'Ajuntament de Granollers no ha sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte que 
pugui concórrer amb el que estableixen les normatives reguladores.

11.   En data 20 de gener de 2014, el SOC va fer efectiu el pagament de la totalitat de la subvenció 
atorgada, això és, 54.091,10 €.

12.   Vist l'informe, amb data 10 de febrer de 2015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa aprovar la justificació econòmica de la contractació 
dels AODL Lourdes Godoy Bernardo i Vicenç Planas Herrero pel període desembre 2013 - desembre 
2014.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

Primer.- Aprovar la justificació econòmica corresponent a la segona pròrroga de la contractació de la 
Sra. Lourdes Godoy Bernardo i el Sr. Vicenç Planas Herrero com a AODL pels projectes ”Atracció 
d'inversions i cooperació empresarial” i “Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”, 
respectivament, durant el període desembre 2013 – desembre 2014 (número d'expedient B-026/13). 
Les dades a tenir en compte per aquesta justificació són: 

Segon.- Notificar l'acord als serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari 
de l'Ajuntament de Granollers, així com al Servei de Verificació Administrativa i Justificació Econòmica 
del Servei d'Ocupació de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 



ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

9).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ D'ORDINADORS, IMPRESSORES I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local  del dia 18 de novembre de 2014,  va acordar  iniciar l'expedient licitatori, 
autoritzar la despesa, aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars per al contracte de subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i altre 
material informàtic a adjudicar per procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació 
ordinària, per un import màxim de licitació de 107.438,00 euros més 22.562,00 euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total de 130.000,00 euros.

La Junta de Govern del dia 9 de desembre de 2014 va aprovar la modificació dels annexes A.1 i A.2 
del plec de prescripcions tècniques.

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

PLICA EMPRESA
NÚM. REG. 
D’ENTRADA

DATA REGISTRE

1 PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL Reg. 2014024174 12/12/14

2 ITGLOBAL SL Reg. 2014024465
16/07/14

(correu administratiu 12/12/2014)

3
SEMIC – SERVICIOS DE 
MICROINFORMÀTICA S.A Reg. 2014024467

16/07/14
(correu administratiu 12/12/2014)

4 ANCO SISTEMAS DE GESTIÓN S.A Reg. 2014024472
16/07/14

(correu administratiu 12/12/2014)

5 TEKNOSERVICE SL Reg. 2014024585
17/07/14

(correu administratiu 12/12/2014)

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), el responsable de Sistemes ha emès l'informe tècnic en el qual proposa a la Mesa de 
contractació, l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i 
altre material informàtic amb la valoració tècnica que s'adjunta a aquests expedient.

En data 27 de gener de 2015 es fa l'acta d'obertura de pliques del contracte de subministrament i 
instal·lació d'ordinadors, impressores i altre material informàtic i que correspon la obertura del sobre 3 
que correspon a l'oferta econòmica. Revisada la documentació presentada s'exclou la proposta 
presentada per l'empresa ANCO SISTEMAS DE GESTIÓN S.A atès que el licitador ofereix preus per 
sobre el preus màxims unitaris establerts i  de conformitat a l'establert a la clàusula 2 del Plec de 
clàusules administratives que regeixen aquest contracte: “Els licitadors hauran d'igualar o d'oferir un 
percentatge de descompte sobre el preu unitari de cadascun dels articles (IVA exclòs)”.

D'acord amb l'informe tècnic emès, i adjunt a aquest acord, el resultat final de la valoració dels criteris 
que depenen d'un judici de valor (A) i els avaluables mitjançant fórmula matemàtica (B) és el següent:

Criteris
Empresa A B Total
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL 24,71 65,35 90,06
ITGLOBAL SL 25,335 22,44 47,775
SEMIC – SERVICIOS DE MICROINFORMÀTICA S.A 22,91 56,94 79,85
ANCO SISTEMAS DE GESTIÓN S.A 21,35 S'exclou  
TEKNOSERVICE SL 20,64 0 20,64



La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 29 de gener de 2015 i adjunt a 
aquest acord, proposa l'adjudicació del contracte del subministrament i instal·lació d'ordinadors, 
impressores i altre material informàtic a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL amb CIF. 
B-64161250 que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa, per un import màxim de 
107.437,83 euros més 22.561,94 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 130.000 
euros. amb els següents preus unitaris: 

Descripció Preu unitari
IVA exclòs

Monitors TFT 21” 99,00 €

Monitors TFT 19” 89,44 €

Impressores làser DIN A4 175,00 €

Impressores injecció tinta DINA4 Multifunció 109,55 €

Impressora injecció color DIN A3 167,67 €

Impressores Làser Color DINA4 Multifunció 455,00 €

Ordinadors 452,17 €

Lectors USB de  targetes intel·ligents 7,35 €

Ratolins USB 3,96 €

Teclats USB 5,22 €

Projectors 4500 Lúmens 917,00 €

Ordinador especial per presentacions 659,88 €

Ordinadors Portàtils 478,80 €

Targetes Gràfiques Dual Monitor per PC 19,38 €

Tabletes  Android  (10.1”) Wi-Fi ,4G 370,00 €

Escàners 910,00 €

Impressores d'etiquetes 440,95 €

Llicències Microsoft Word 2013 112,00 €

Llicències Microsoft Excel 2013 112,00 €

Llicències Adobe InCopy CS6 per Windows 294,00 €

Subscripcions a Adobe Creative Cloud per 1 any per MAC 620,00 €

Llicència Spamina (renovació manteniments) 6,44 €

Llicència Symantec (renovació manteniments) 6,44 €

Llicència Vmware (renovació manteniments) 11.983,47 €

Llicències servidor Windows 2012 i SqlServer 1.895,62 €

En data 2 de febrer de 2015, la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL amb CIF. 
B-64161250 a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El dia 12 de febrer l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL ha presentat la documentació 
requerida i compleix les requisits previstos en el Plec de clàusules administratives particulars i la cap 
del Servei de Contractació i Compres  ha acceptat la documentació presentada per l'empresa.

La clàusula X.2 apartat g) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari 
haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que 
prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros. Per tal de donar compliment a 
aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que s'han produït en concepte de 
publicitat d'aquest procediment obert i tramitació  ordinària.

Assumpte: "Licitació del contracte  de subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i 
altre material informàtic."

Diari Oficial:   Inserció al BOPB de data 25/11/2014
Liquidació:    Núm. 201402006936 L de data 25/11/2014 per import de 204,61euros



Fonaments de dret :

- Article 151 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'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.

- Articles 160 i 161  RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic,  pel que fa a l'adjudicació mitjançant procediment obert.

- Articles 154 i 156  RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic,  pel que fa a la publicitat de la formalització del contracte.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

PRIMER. Excloure la proposta presentada per l'empresa ANCO SISTEMAS DE GESTIÓN S.A del 
procés licitatori del contracte de subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i altre 
material informàtic atès que el licitador ofereix preus per sobre el preus màxims unitaris establerts de 
conformitat a l'establert a la clàusula 2 del Plec de clàusules administratives que regeixen aquest 
contracte: “Els licitadors hauran d'igualar o d'oferir un percentatge de descompte sobre el preu unitari 
de cadascun dels articles (IVA exclòs)”.

SEGON. Adjudicar a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL amb CIF. B-64161250, el 
contracte de subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i altre material informàtic per un 
import màxim de 107.437,83 euros més 22.561,94 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total 
màxim de 130.000,00 euros, amb aplicació al codi pressupostari H260.92020.62602, amb els preus 
unitaris següents:

Descripció
Preu unitari
IVA exclòs

Monitors TFT 21” 99,00 €

Monitors TFT 19” 89,44 €

Impressores làser DIN A4 175,00 €

Impressores injecció tinta DINA4 Multifunció 109,55 €

Impressora injecció color DIN A3 167,67 €

Impressores Làser Color DINA4 Multifunció 455,00 €

Ordinadors 452,17 €

Lectors USB de  targetes intel·ligents 7,35 €

Ratolins USB 3,96 €

Teclats USB 5,22 €

Projectors 4500 Lúmens 917,00 €

Ordinador especial per presentacions 659,88 €

Ordinadors Portàtils 478,80 €

Targetes Gràfiques Dual Monitor per PC 19,38 €

Tabletes  Android  (10.1”) Wi-Fi ,4G 370,00 €

Escàners 910,00 €

Impressores d'etiquetes 440,95 €

Llicències Microsoft Word 2013 112,00 €

Llicències Microsoft Excel 2013 112,00 €

Llicències Adobe InCopy CS6 per Windows 294,00 €

Subscripcions a Adobe Creative Cloud per 1 any per MAC 620,00 €

Llicència Spamina (renovació manteniments) 6,44 €

Llicència Symantec (renovació manteniments) 6,44 €

Llicència Vmware (renovació manteniments) 11.983,47 €

Llicències servidor Windows 2012 i SqlServer 1.895,62

i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 



particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats,

TERCER. Liquidar a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL amb CIF. B-64161250,  la 
quantitat de 204,61 euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per 
adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i altre material 
informàtic.
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant el concepte, el número d'expedient al que pertanyen i enviant 
una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat). També es podran 
abonar amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de 
Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. planta de Granollers, dins de l'horari de dilluns a 
divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

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

CINQUÈ. Registrar els contractes, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de 
Contractes de l'Ajuntament de Granollers.

SISÈ. Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació, i l'anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant i en el 
BOPB, d'acord  al que estableixen els articles 151 i 154 del TRLCSP.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE DIVERSOS 
TREBALLS MENORS DE REPOSICIÓ I MILLORA D'ELEMENTS DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM  (PRE-317-318-351_14)

1r. Atès  la necessitat de realitzar diversos treballs menor de reposició i millora d'elements de la xarxa 
de clavegueram existent, i en virtut de les obligacions establertes en la delegació de competències en 
matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram i altres treballs complementaris, establerta entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, que va ser 
aprovada en sessió ordinària del ple municipal el dia 29 d'octubre de 2013, es sol·licita a aquest 
Consorci diferents pressupostos per a dur-los a terme.

2n. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs presenta:

- En data 31 d'octubre de 2014 presenta pressupost PRE_317_14 per a refer una arqueta de registre 
al carrer de Joanot Martorell, 64; per un import de 1.036 €  més 217,56 € d'IVA.
- En data 31 d'octubre de 2014 presenta pressupost  PRE_318_14 per a reparar dos embornals 
obstruïts per beurada de ciment al c. Ricomà, 88; per un import de 3.00,00 €  més 63,00 € IVA.
- En data 10 de desembre de 2014 presenta pressupost  PRE_351_14 per a  la substitució de la tapa 
del pou de registre situat en la travessera del c. Jordi Camp;  per un import de 558,69 €  més 117,32 € 
IVA.



3r. En data  11 de novembre i 12 de desembre de 2014 el tècnic municipal responsable del Servei de 
clavegueram,  amb el vistiplau del regidor, comunica al Consorci la conformitat amb el pressupost 
presentat i n'ordena la seva execució.

4t. Els dies 2 i 15 de desembre de 2014 s'executen satisfactòriament els treballs autoritzats.

5è. El dia 31 de desembre de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha 
presentat factura  - número de registre 182640 - i certificació pels treballs realitzats:

Número factura: 
670/14 1.856,00 € 389,76 € 2.245,76 €

6è. En data 23 de gener de 2015, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram informa 
favorablement a aquesta certificació i factura.

7è. Existeix consignació pressupostària a la partida H311.16120.61904 - operació comptable AD  
201400043148.

8è. Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovada la correcta prestació del 
servei dins de l'exercici 2014, per la qual cosa és més adient la seva inclusió dins de l'execució 
pressupostària de l'any 2014 que del 2015.

Fonaments de dret :

De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris:

 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 
l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del 
volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS

-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 

El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució.

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la 
Junta de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei."

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

Primer. Aprovar la certificació dels treballs de refer una arqueta de registre al carrer de Joanot 
Martorell, 64;  reparar dos embornals obstruïts per beurada de ciment al c. Ricomà, 88;  substitució de 
la tapa del pou de registre situat en la travessera del c. Jordi Camp, i reconèixer l'obligació per un 
import total de 1.856,00 euros, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació 
comptable O-201000106097), presentada pel CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL 
RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B - d'acord amb la delegació de competències aprovada pel Ple de 



l'Ajuntament en data 29 d'octubre de 2013.

Segon. Notificar aquesta acord al CGRVO i al Serveis de Comptabilitat de l'Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
11).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE DIVERSOS 
TREBALLS MENORS DE REPOSICIÓ I MILLORA D'ELEMENTS DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM  (PRE-095-243-244_14)

1r. Atès  la necessitat de realitzar diversos treballs menor de reposició i millora d'elements de la xarxa 
de clavegueram existent, i en virtut de les obligacions establertes en la delegació de competències en 
matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram i altres treballs complementaris, establerta entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, que va ser 
aprovada en sessió ordinària del ple municipal el dia 29 d'octubre de 2013, es sol·licita a aquest 
Consorci diferents  pressupostos per a dur-los a terme.

2n. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, presenta:

- En data 8 de abril de 2014 presenta pressupost PRE_095_14 per a refer dues escomeses 
d'embornal situades al c. Pompeu Fabra, 11; per un import de 2.308,60 €  més 484,81 € d'IVA.
- En data 10 de setembre de 2014 presenta pressupost  PRE_243_14 per a executar cinc sifons 
d'embornal i substituir dues reixes d'embornal; per un import de 2.089,80 €  més 438,86 € IVA.
- En data 10 de setembre de 2014 presenta pressupost  PRE_351_14 per a  l'execució d'arqueta de 
registre doble del clavegueró general que passa pel c. Girona a l'alçada dels números 69-71; per un 
import de  2.072,00 €  més 435,12 € IVA.

3r. En data  8 d'abril i 18 de setembre de 2014 el tècnic municipal responsable del Servei de 
clavegueram,  amb el vistiplau del regidor, comunica al Consorci la conformitat amb el pressupost 
presentat i n'ordena la seva execució.

4t. Els dies 13  i 25 d'agost, i entre 29 de setembre i 7 d'octubre de 2014 s'executen satisfactòriament 
els treballs autoritzats.

5è. El dia 31 de desembre de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha 
presentat factura  - número de registre 182640 - i certificació pels treballs realitzats:

Número factura: 
669/14 6.470,40 € 1.358,78 € 7.829,18 €

6è. En data 23 de gener de 2015, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram informa 
favorablement a aquesta certificació i factura.

7è. Existeix consignació pressupostària a la partida H311.16120.61904 - operació comptable AD  
201400043148.

8è. Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovada la correcta prestació del 
servei dins de l'exercici 2014, per la qual cosa és més adient la seva inclusió dins de l'execució 
pressupostària de l'any 2014 que del 2015.

Fonaments de dret :

De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris:

 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 



l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del
volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS

-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 

El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució.

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la 
Junta de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei."

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

Primer. Aprovar la certificació dels treballs de refer dues escomeses d'embornal situades al c. 
Pompeu Fabra,11; executar cinc sifons d'emboral i substituir dues reixes d'embornal i l'execucuió 
d'una arqueta de registre doble del clavegueró general que passa pel c. Girona a l'alçada dels 
números 69-71 i reconèixer l'obligació per un import total de 7.829,18 euros, amb càrrec al pressupost 
de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201000106096), presentada pel CONSORCI PER 
A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESOS,  - CIF P5800014B - d'acord amb la delegació de 
competències aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 29 d'octubre de 2013.

Segon. Notificar aquesta acord al CGRVO i al Serveis de Comptabilitat de l'Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
DE LES OBLIGACIONS AMB DIVERSES EMPRESES DE SERVEIS

1. En data 31 d'octubre de 2014 va finalitzar el contracte de manteniment de sistemes d'alarmes 
d'intrusió de detecció d'incendi, d'evacuació, sistemes de  videovigilància i del servei de Receptora 
d'alarmes formalitzat amb l'empresa Estudis i Tècnics Vallès SL

Els plecs tècnics per la nova licitació d'aquest manteniment estan elaborats i s'esta pendent d'iniciar la 
licitació.

2. La Policia Local disposa d'alcoholímetres per tal d'efectuar els tests d'alcoholemies en els controls 
policials que han de passar una revisió anual per calibrar el mesurament, i pels quals no s'ha realitzat 
la tramitació contractual.

En data 12 de novembre de 2014, es va adquirir un test d'estupefaents per ala Policia Local per tal de 
complir amb la normativa que obliga a realitzar aquest tipus de proves en els controls policials, sense 
seguir el tràmit previst en les bases d'execució del pressupost.



3. En data 29  de setembre es va produir filtracions a l’edifici de Sant Josep degudes a les tempestats.

Aquestes reparacions no están incloses en el contracte de de serveis per a la prestació dels treballs 
de paleta en els equipaments de l'Ajuntament de Granollers del qual és adjudicatari l’empresa 
Abolafio Serveis i Manteniment SL

L’asseguradora Axa Seguros Generales SA va realitzar l’ingres d’ indemnització   per aquests 
danys  en data 29 d’octubre de 2014 a la partida H301.39900.

4.En data 07/11/2014 es va realitzar un servei de trasllat d’armariets dels agents de policia local 
adscrits a l’edifici de plaça Porxada, del vestuari on es trobaven, al nou que s’havia condicionat.

El trasllat s’havia de fer de forma urgent atès que el vestuari antic, s’havia d’adequar com a sala d’ús 
del servei de imatge i comunicació.

Les empreses Estudis i Tècnics Vallès SL, Dräger Safety Hispania SA, Abolafio Serveis i Manteniment 
SL i  DIMAS Empresa d'Inserció Social SL, han presentat les factures següents:

 Estudis i Tècnics Vallès SL

Núm. Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

182632 A 14590 31/12/2014 179,79
Subministrament de plaques 
indicatives per a l'edifici St. Josep

182629 C 15259 31/12/2014 4.803,53
Manteniment preventiu novembre i 
desembre 2014

182133 A 14566 16/12/2014 102,18 Font d'alimentació

182132 A 14566 16/12/2014 1.150,29

Reparació sistemes alarmes 
Biblioteca Can Pedrals i Centre 
Cultural La Caixa

182131 A 14568 16/12/2014 63,51
Canvi de sensor de fum del pavelló 
Congost

182130 A 14569 16/12/2014 48,40 Canvi de sensor de la UOS

total 6.347,70

Dräger Safety Hispania SA

Núm. Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

180564 VFC/270185520 12/11/2014 1.046,72
Servei de manteniment 
alcoholímetres

182487 VFP/30217019 19/12/2014 605,00
Adquisició test detecció 
estupefaents

total 1.651,72 

Abolafio Serveis i Manteniment SL  

Núm. Registre 



factura Núm. Fra Data Import Concepte

182685 1809 31/12/2014 2.532,83

Reparacions 
desperfectes per 
filtracions a l’edifici d el c. 
Sant Josep

DIMAS Empresa d'Inserció Social SL

Núm. Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

182140 3932014 30/11/2014 98,52
Trasllat armaris 
vestidors Policia Local

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses del 
serveis realitzats durant els mesos de novembre i desembre de 2014 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  cap de Serveis Municipals en data 10 de febrer 
de 2015 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals 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.

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:

H419 32210 21300 Mant. Maquinària, utillatge EMT

H413 32315 21300 Mant. Maquinària Centre Vallès

H430 33000 21300 Mant. Maquinària Cultura

H416 32110 21300 Mant. Maquinària EEBB

H417 32510 21300 Mant. Maquinària, utillatge Escola de Música

H418 32140 21300 Mant. Maquinària, utillatge E. Salvador Llobet

H412 32120 21300 Mant. Maquinària, utillatge Escoles

H422 34200 21300
Mant. Maquinària, utillatge instalacions 
esportives

H441 33721 21300 Mant. Maquinària, utillatge GRA

H314 92040 21300 Mant. Maquinària edificis administratius

H200 92070 21300 Mant. Maquinària Planif. Ciutadania

H232 33730 21300 Man. Maquinària Centres Cívics

H241 92910 21300 Mant. Maquinària Cooperació

H311 16001 21300 Mant. Maquinària Serveis Mpals

H460 23001 21300 Mant. Maquinària Serveis Socials

H320 13000 22699  Altres despeses Seguretat Ciutadana



 
H314 92041 21200 Manteniment correctiu edificis administratius

H321 13210 21300 Mant. Maquinària, utillatge Protecció Ciutadana

H320 13000 62902 Equipament Policia Local

H314 92041 21300 Mant. correctiu maquinària edificis administratius

Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovada la correcta prestació del 
servei dins de l'exercici 2014, per la qual cosa és més adient la seva inclusió dins de l'execució 
pressupostària de l'any 2014 que del 2015.

Fonaments 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 Local : 

Primer.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen presentades per 
Estudis i Tècnics Vallès SL, Dräger Safety Hispania SA, Abolafio Serveis i Manteniment SL i  DIMAS 
Empresa d'Inserció Social SL, d'acord amb la relació següent:

Estudis i Tècnics Vallès SL  CIF B62648167

Núm. Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

182632 A 14590 31/12/2014 179,79
Subministrament de plaques 
indicatives per a l'edifici St. Josep

182629 C 15259 31/12/2014 4.803,53
Manteniment preventiu novembre i 
desembre 2014

182133 A 14566 16/12/2014 102,18 Font d'alimentació

182132 A 14566 16/12/2014 1.150,29

Reparació sistemes alarmes 
Biblioteca Can Pedrals i Centre 
Cultural La Caixa

182131 A 14568 16/12/2014 63,51
Canvi de sensor de fum del pavelló 
Congost

182130 A 14569 16/12/2014 48,40 Canvi de sensor de la UOS

total 6.347,70

Dräger Safety Hispania SA  CIF A83140012

Núm. Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

Servei de manteniment 



180564 VFC/270185520 12/11/2014 1.046,72 alcoholímetres

182487 VFP/30217019 19/12/2014 605,00
Adquisició test detecció 
estupefaents

total 1.651,72 

Abolafio Serveis i Manteniment SL  B65039695

Núm. Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

182685 1809 31/12/2014 2.532,83

Reparacions 
desperfectes per 
filtracions a l’edifici d el c. 
Sant Josep

DIMAS Empresa d'Inserció Social SL B63752851

Núm. Registre 
factura Núm. Fra Data Import Concepte

182140 3932014 30/11/2014 98,52
Trasllat armaris 
vestidors Policia Local

Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a relació annexa a aquest 
acord, amb càrrec a les partides del Pressupost 2014 següents:

H419 32210 21300 Mant. Maquinària, utillatge EMT

H413 32315 21300 Mant. Maquinària Centre Vallès

H430 33000 21300 Mant. Maquinària Cultura

H416 32110 21300 Mant. Maquinària EEBB

H417 32510 21300 Mant. Maquinària, utillatge Escola de Música

H418 32140 21300 Mant. Maquinària, utillatge E. Salvador Llobet

H412 32120 21300 Mant. Maquinària, utillatge Escoles

H422 34200 21300
Mant. Maquinària, utillatge instalacions 
esportives

H441 33721 21300 Mant. Maquinària, utillatge GRA

H314 92040 21300 Mant. Maquinària edificis administratius

H200 92070 21300 Mant. Maquinària Planif. Ciutadania

H232 33730 21300 Man. Maquinària Centres Cívics

H241 92910 21300 Mant. Maquinària Cooperació

H311 16001 21300 Mant. Maquinària Serveis Mpals

H460 23001 21300 Mant. Maquinària Serveis Socials

H320 13000 22699  Altres despeses Seguretat Ciutadana

 
H314 92041 21200 Manteniment correctiu edificis administratius

H321 13210 21300 Mant. Maquinària, utillatge Protecció Ciutadana

H320 13000 62902 Equipament Policia Local

H314 92041 21300 Mant. correctiu maquinària edificis administratius



Tercer.- Notificar aquest acord a  les empreses relacionades en el punt primer.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13).-DICTAMEN RELATIU A A ACCEPTAR LA  SUBVENCIÓ AL TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ 
- MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

En data 23 de desembre de 2014, la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha resolt l'atorgament d'una subvenció a l'Ajuntament 
de Granollers per tal de paliar el dèficit en el transport urbà d'acord amb l'article 117 de la Llei 
22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat:  117.669,19 €

Fonaments de dret

De conformitat amb l'acord del Ple 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.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

Primer.-  Acceptar la subvenció atorgada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en data 
23 de desembre de 2014,  per  paliar el dèficit en el transport urbà, corresponent a l'exercici 2013,     
per import  117.669,19 € i imputar-la a la partida H315.42090.

Segon.-  Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE ZONES 
BLAVES - GRANOLLERS PROMOCIONS -  4T. TRIMESTRE 2014

Primer.- Per acord de Ple de data 29 de novembre de 2009, es va aprovar inicialment el canvi de la 
forma de gestió indirecta per mitjà de concessió administrativa del servei d’estacionament regulat de 
vehicles a la via pública (zona blava) a gestió directa a través de la societat mercantil de capital 
íntegrament públic GRANOLLERS PROMOCIONS, SA. 

Segon.- En data 27 d'abril de 2011 es dicta la Resolució 477/2011 relativa al traspàs efectiu de la 
zona blava i l'Ambicia’t a Granollers Promocions SA a partir de l’1 de maig de 2011.

En el punt cinquè de la part dispositiva d'aquesta Resolució  s'estableix que Granollers Promocions 
SA percebrà  un 10 % de la diferència entre els ingressos i els costos del servei.

Tercer.- En data 30 de març de 2011 es va formalitzar entre Granollers Promocions, SA i 
Estacionamientos y Servicios, SA el contracte relatiu a “La prestació dels treballs de control, vigilància 
i recaptació, així com el manteniment integral, de I'aparcament regulat en superfície (zona blava), 
servei de préstec de bicicleta (ambicia't) i I'aparcament públic soterrat a la plac;a de Can Comas, 
Granollers”, adjudicat per acord del Consell d'Administració de Granollers Promocions, SA en sessió 
de data de 27 de gener de 2011, tramitat per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

Quart.- El Consell d’Administració de Granollers Promocions, SA celebrat en data 04 d'abril de 2013 
va acordar la pròrroga del contracte amb Estacionamientos y Servicios, SA per un període de 2 anys, 
computats des del dia 01/05/2013 al 30/04/2015 així com acceptar la proposta presentada per 



Estacionamientos y Servicios, SA sobre la rebaixa del preu dels serveis per import de 40.000.-€ més
IVA, per any, i aplicar el nou preu del contracte per import de 671.883,08.-€/any, sense IVA 
(812.978,53.-€ IVA inclòs), a partir del 01/05/2013.

Cinquè.- El Ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 26 de març de 2013, va aprovar el 
Dictamen relatiu a ampliació d'estacionament regulat en superfície - zona blava: incorporació, 
eliminació i canvi en la qualificació dels carrers i l'aprovació provisional de la modificació de l'OF 2.11 
(taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals).

Sisè.- En data 13 de febrer de 2014, el director de Serveis de Municipals, Mobilitat i Seguretat va 
emetre informe relatiu a  la previsió de despeses i ingressos del servei de gestió de zones blaves que 
realitza Granollers Promocions, SA –Exercici 2014, on es preveu:

Els ingressos previstos són de 1.843.008,68 €.

Les despeses previstes són 613.141,45 €.

Setè.- En data  9 de febrer de 2015,  el cap de Serveis de Mobilitat ha emès informe relatiu a la 
liquidació del servei de gestió de zones blaves que realitza Granollers Promocions SA, període d'1 
d'octubre a 31 de desembre de  2014:

Els ingressos reals obtinguts en aquest període han estat  de 511.032,44 €.

Les despeses reals enregistrades han estat de 153.285,36 €

Diferència : 357.747,08 €

L'Ajuntament ha de pagar a Granollers Promocions el cost de la gestió del servei i el 10 % de la 
diferència entre els ingressos i els costos: 153.285,36 € + 35.774,71 € (10% de 357.747,08 €), que fan 
un total de 189.060,07 €

Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovada la correcta prestació del 
servei dins de l'exercici 2014, per la qual cosa és més adient la seva inclusió dins de l'execució 
pressupostària de l'any 2014 que del 2015.

Fonaments de dret

1.- Acord de Ple de data 29 de novembre de 2009 - canvi de gestió del servei d’estacionament regulat 
de vehicles a la via pública (zona blava)

2.-  Resolució d'Alcaldia de 27 d'abril de 2011,  relativa al traspàs efectiu de la zona blava i l’Ambicia’t 
a Granollers Promocions SA 

3.-  Article 188 del Decret 175/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitat i 
serveis dels ens local estableix que:

els serveis públics locals es poden gestionar directa o indirectament, i entre les formes de 

gestió directa es troba la societat mercantil amb capital social íntegrament públic. 

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

Primer.-  Aprovar la liquidació de la gestió de zones blaves per part de Granollers Promocions pel 
període 1 d'octubre a 31 de desembre de 2014:

DIFERÈNCIA
Ingressos     511.032,44 €
Despeses

    153.285,36 €
   357.747,08 €

Segon.- Imputar els drets reconeguts per import de 511.032,44 €,  corresponents al període d'1 
d'octubre a 31 de desembre de   2014, en la partida H315.33000 - operació comptable DR 
201400113773.

Tercer.-  Reconèixer l'obligació per import de  189.060,07 € (153.285,36 € + 35.774,71 €)  en 
concepte de cost gestió servei de zones balves més 10% diferència entre ingressos i costos,  amb 



Granollers Promocions SA, amb càrrec a la partida H315.13340.25001 - operacions comptables O
201400113770 i ADO 201400113980.

Quart.- Notificar aquest acord a Granollers Promocions i al Servei de Comptablitat de l'Ajuntament

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

15).-PROPOSTA RELATIVA A A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 30 DE SETEMBRE DE 2014 DE VENDA DIRECTA DE LES PARCEL·LES 
SOBRERES S4 I S5 DEL PROJECTE MODIFICAT D'ADJUDICACIÓ DE SOBRANTS DE VIALS EN 
LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE GRANOLLERS, ENTRE EL CARRER 
D'ARENYS I L'AVINGUDA ENRIC PRAT DE LA RIBA , A LA MERCANTIL AUDENS FOOD , SA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2014 es va aprovar la venda 
directa de les parcel·les sobreres S4 i S5 del Projecte  modificat d'Adjudicació de sobrants de vials en 
la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers, entre la confluència del carrer Arenys i Prat 
de la Riba, amb una superfície de 790,46 m

2
, per la quantitat de 134.378,20 euros, més 28.219,42 

euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 162.597,62 euros, a la mercantil AUDENS 
FOOD, SA, amb domicili social al carrer Jordi Camp, 25, d'aquesta ciutat i amb NIF núm. A08572091.

Aquestes parcel·les tenien en l'esmentat projecte la següent descripció:
Parcel·la S4. Superfície: 398,07m

2
. Limita al nord amb línia de 14,06 metres, amb parcel·la sobrera 

S3; al sud amb línia de 9,50 metres, amb parcel·la sobrera S5; a l'est, amb façana de 33,93 metres de 
longitud, amb el pg. de la Conca del Besòs i a l'oest amb línia de 33,80 metres, amb la finca situada al 
passatge Jordi Camp, 5 (ref. cadastral 9966511), propietat d'AUDENS FOOD, SA.
Es valora en 67.671,90 euros (IVA exclòs).
 
Parcel·la S5. Superfície: 392,39 m

2
. Limita al nord amb línia de 9,50 metres, amb parcel·la sobrera S4; 

al sud amb línia corba, amb la confluència del passeig de la conca del Besòs amb el carrer Vic; a l'est, 
amb el passeig de la conca del Besòs, mitjançant façana recta de 55,60 metres fins a la corba que 
uneix aquest vial amb el carrer Vic; i a oest amb línia de 62,25 metres, amb la finca situada al carrer 
Vic, 17, de ref. cadastral 9965304, propietat d'AUDENS FOOD, SA.
Es valora en 66.706,30 euros (IVA exclòs).

Mitjançant acord de Ple de 27 de gener de 2015 es va  acordar restar assabentat de l'escrit presentat 
el dia  20 de gener de 2015 (registre d'entrada 2015000843), per la mercantil AUDENS FOOD, SL, on 
sol·licita que es reajusti la superfície de les parcel·les sobreres S4 i S5 entre elles, de manera que, 
sense variar la superfície adjudicada, disminueixi la superfície de la parcel·la S4 i s'incrementi la de la 
parcel·la S5 del Projecte d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del 
Besòs de Granollers; i es va aprovar el Projecte modificat d'Adjudicació de sobrants de vials en la 
zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers, entre la confluència del carrer Arenys i Prat de 
la Riba, amb una superfície total de 3.445,91 m2, redactat pel servei d'Urbanisme d'aquesta 
Corporació, que modifica la descripció i valoració de les parcel·les sobreres S4 i S5 , que passaran a 
tenir la següent descripció:
Parcel·la S4. Superfície: 220,83 m

2
. Limita al nord amb línia de 13,70 metres, amb parcel·la sobrera 

S3; al sud amb línia de 11,53 metres, amb parcel·la sobrera S5; a l'est, amb façana de 17,50 metres 
de longitud, amb el pg. de la Conca del Besòs i a l'oest amb línia de 17,65 metres, amb la finca 
situada al passatge Jordi Camp, 5 (ref. cadastral 9966511), propietat d'AUDENS FOOD, SA.
            Es valora en 37.541,10 euros.
Parcel·la S5. Superfície: 569,63 m

2
. Limita al nord amb línia de 11,53 metres, amb parcel·la sobrera 

S4; al sud amb línia corba, amb la confluència del passeig de la conca del Besòs amb el carrer Vic; a 
l'est, amb el passeig de la conca del Besòs, mitjançant façana recta de 72,73 metres fins a la corba 
que uneix aquest vial amb el carrer Vic; i a oest amb línia trencada de 36,78 metres i de 41,68 metres, 



amb la finca situada al carrer Vic, 17, de ref. cadastral 9965304, propietat d'AUDENS FOOD, SA.
            Es valora en 96.837,10 euros.

D'acord amb el projecte aprovat i amb l'informe emès per la cap de l'Àrea de Territori i Ciutat, el preu 
de venda de la parcel·la senyalada amb el número S4 és de 37.541,10 euros, més 7.883,63 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 45.424,73 euros, i el preu de venda de la parcel·la S5 és 
de  96.837,10 euros, més 20.335,79 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 117.172,89 
euros, que han d'imputar-se a la partida d'ingressos del pressupost d'aquest Ajuntament núm. 
H330.60200  Alienació sobrants via pública.

Fonaments de dret

I. L’article 44 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals, estableix que les parcel·les sobreres a què al·ludeix l’article 12 poden ser alienades per 
venda directa al propietari o propietaris confrontants o permutades en els seus terrenys , amb el 
requeriment personal previ. En el cas que siguin diversos els propietaris confrontants, la venda o 
permuta s’ha de fer de manera que les parcel·les resultants s’ajustin al criteri més racional d’ordenació 
del sòl, segons un dictamen tècnic. 
En el cas que algun propietari es negui a adquirir la parcel·la que li correspon, l’ens local pot, 
subsidiàriament, expropiar-li el seu terreny per tal de regularitzar o normalitzar la configuració de les 
finques, amb la finalitat d’executar el planejament.

II. L'article 12 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, diu que són parcel·les sobreres les 
porcions de terreny propietat dels ens locals  que per la seva reduïda extensió, forma irregular o 
emplaçament, no són susceptibles d’ús adequat, és dir, d'ésser edificades independentment.

Atès que mitjançant la Resolució d'alcaldia número 673, de 11 de juny de 2011 es va delegar a la 
Junta de Govern, com a òrgan competent  per  l'alienació del patrimoni que no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

Primer. Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2014 de 
venda directa de les parcel·les sobreres S4 i S5 del Projecte  modificat d'Adjudicació de sobrants de 
vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers, entre la confluència del carrer 
Arenys i Prat de la Riba, ja que mitjançant acord de Ple de 27 de gener de 2015 es va aprovar el 
Projecte modificat d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de 
Granollers, entre la confluència del carrer Arenys i Prat de la Riba, que modifica la descripció i 
valoració de les parcel·les sobreres S4 i S5 , que passaran a tenir la següent descripció:
Parcel·la S4. Superfície: 220,83 m

2
. Limita al nord amb línia de 13,70 metres, amb parcel·la sobrera 

S3; al sud amb línia de 11,53 metres, amb parcel·la sobrera S5; a l'est, amb façana de 17,50 metres 
de longitud, amb el pg. de la Conca del Besòs i a l'oest amb línia de 17,65 metres, amb la finca 
situada al passatge Jordi Camp, 5 (ref. cadastral 9966511), propietat d'AUDENS FOOD, SA.
            Es valora en 37.541,10 euros (més IVA).
Parcel·la S5. Superfície: 569,63 m

2
. Limita al nord amb línia de 11,53 metres, amb parcel·la sobrera 

S4; al sud amb línia corba, amb la confluència del passeig de la conca del Besòs amb el carrer Vic; a 
l'est, amb el passeig de la conca del Besòs, mitjançant façana recta de 72,73 metres fins a la corba 
que uneix aquest vial amb el carrer Vic; i a oest amb línia trencada de 36,78 metres i de 41,68 metres, 
amb la finca situada al carrer Vic, 17, de ref. cadastral 9965304, propietat d'AUDENS FOOD, SA.
            Es valora en 96.837,10 euros (més IVA).

Segon. Aprovar la venda directa de les parcel·les sobreres S4 i S5 del Projecte  modificat 
d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers, entre 
la confluència del carrer Arenys i Prat de la Riba, amb una superfície de 790,46 m

2
, per la quantitat de 

134.378,20 euros, més 28.219,42 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 162.597,62 
euros, a la mercantil AUDENS FOOD, SA, amb domicili social al carrer Jordi Camp, 25, d'aquesta 
ciutat i amb NIF núm. A08572091.

Tercer. Comunicar a la Comptabilitat municipal d'aquest Ajuntament per a què el total ingrés de 
134.378,20 euros, més 28.219,42 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 162.597,62 



euros, s'imputi a la partida pressupostària d'ingressos H330.60200  Alienació sobrants via pública.

Quart. Formalitzar en escriptura pública la venda directa de les parcel·les sobreres S4 i S5 i 
facultar a l'Il·ltre Sr. Alcalde-President d'aquest Ajuntament per a la signatura de quants documents 
siguin necessaris per a dur a bon fi aquests acords.

Cinquè. Traslladar el present acord a la mercantil  AUDENS FOOD, SA  i a la Comptabilitat 
municipal d'aquest Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16).-DICTAMEN RELATIU A ACOLLIR -SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A L'ATORGAMENT DE RECURS MATERIAL EN EL MARC DEL CATÀLEG DE 
CONCERTACIÓ DE L'ANY  2015 DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015" PER A 
L’EXPOSICIÓ "ADÉU SOROLL”EN EL MARC DE LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE 
SOROLL “GRANOLLERS SO)))NA BÉ” DURANT LA PRIMAVERA DE  2015

1r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 
2014, va sol·licitar els recursos i suport a la Diputació de Barcelona i ala Generalitat de Catalunya per 
la campanya de sensibilització sobre soroll "Granollers so)))na bé", assenyalats en el formulari de 
sol·licitud que s'annexa, amb el compromís d'organitzar una campanya sobre sensibilització i 
informació del soroll a l'entorn durant la primavera de 2015.

Que es va notificar l'esmentat acord de la Junta de Govern juntament amb el formulari de sol·licituds 
degudament signat i registrat a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

2n En el mes de setembre de 2014, mitjançant correu electrònic a la tècnica municipal de Medi 
Ambient, la Xarxa de Ciutat i Pobles cap a la sostenibilitat informa l'atorgament dels recursos i suport 
sol·licitat per a la campanya de sensibilització.

Que entre els recursos s'hi troba l’exposició “Adéu soroll” que es mostrarà al Museu de Ciències 
Naturals entre el 17 d’abril de 2015 fins el  fins el 14 de juny. L’exposició “Adéu soroll” té com a 
objectiu fonamental la conscienciació ciutadana sobre el fet de la contaminació acústica, com afecta 
la qualitat de vida de les persones i la forma de combatre-la.

3r En el mes de gener de 2015, la Diputació de Barcelona informa a la tècnica de Medi Ambient la 
necessitat de que l'Ajuntament de Granollers torni a tramitar una altra sol·licitud per a l'exposició 
"Adéu soroll" en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", fent referència a la nova sol·licitud que el recurs material ja està atorgat a aquest 
ajuntament en el marc de l'oferta de recursos de sensibilització ambiental "La xarxa sona bé"

4t L'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts 
i la formalització de diverses actuacions derivades d'aquest Pla.

5è En data 9 de desembre de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2015, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 

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



Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals responent a la tipologia i classificació 
següent:
a. Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de serveis i 

activitats i també d'estructures de gestió locals, mitjançant transferències dineràries puntuals. 

b. Recursos tècnics, consistents en l'elaboració de treballs d'assessorament i assistència adreçats a 
oferir suport especialitzat, tècnic o jurídic als ens locals.

c. Recursos materials, consistents en l'actuació directa, per mitjans propis o aliens de la Diputació de 
Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals.

La concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concessió en règim 
de concurrència competitiva, quan es tracti d'ajuts econòmics, i el de procediment de concessió 
directa, per a la resta dels recursos.

El termini de presentació de les sol·licituds és variable en funció de la classe de recurs (econòmic, 
tècnic o material).

6è El Servei de Medi Ambient i Espais Verds, un cop consultat el Catàleg de serveis 2015, proposa 
acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport material d'exposició "Adéu 
soroll" pel període comprès des del 17 d'abril fins al 14 de juny de 2015, dins de l'oferta conjunta de 
recursos de sensibilització ambiental de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, coordinats per la Xarxa, sota el lema "La Xarxa sona bé".

Aquest recurs material està inclòs en el recurs Exposició d'educació ambiental del Programa 
Sensibilització, participació i divulgació ambiental dins de l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat que la Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del 
Catàleg de Serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

7è L’article 25 de Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local (modificada 
recentment per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local) determina com a competència pròpia del municipi en els termes de la legislació de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, el medi ambient urbà i en particular la protecció contra la contaminació 
acústica en les zones urbanes.

Fonaments de drets :

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2015 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 9 de desembre 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 Local : 

Primer: Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport material que la 
Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de 
concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per a l'actuació que es 
detalla a continuació, de conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats:

SUPORTS DE RECURSOS MATERIALS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ Àrea de Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA



Sensibilització, participació i 
divulgació ambiental

Exposicions d'educació 
ambiental 

"Adéu soroll"

Període comprès: Des de 17 d'abril fins al 14 de juny
Campanya de sensibilització sobre soroll "Granollers so)))na bé"

Termini màxim de sol·licitud: 30 de setembre de 2014

Segon: Tramitar la sol·licitud per a la concertació de recurs material per a l'actuació abans 
esmentada 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". 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

17).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DEL 
SERVEI D'EDUCACIÓ PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS 
PER A PROJECTES EDUCATIUS , PER A L'ANY 2015

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 que han de regular la concessió de 
subvencions municipals per a projectes educatius, per a l'any 2015, com a complementació de 
l'Ordenança General aprovada.

Atesa l'existència de crèdit suficient a la partida que correspon del pressupost 2015  per atendre les 
despeses que es deriven d'aquestes actuacions, segons s'acredita en la documentació que s'inclou a 
l'expedient.

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

Fonaments Jurídics

1. Els articles 118 a 129 del Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, pel que fa a l'activitat de foment dels ens locals, i de 
les subvencions, en particular. L'article 122 del mateix cos normatiu contempla la possibilitat dels ens 
locals per atorgar subvencions a entitats, organismes o particulars, que les seves activitats supleixin o 
complementin els serveis de competència local o siguin d'interès local. 

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

3. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, publicada en el BOPB núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada per acord Plenari de 
data 25 de maig de 2010, publicat al BOPB de data 10 de gener de 2011, que té per objecte regular i 
fixar el règim jurídic general, així com definir els criteris i el procediment de concessió de les 



subvencions concedides per l'Ajuntament de Granollers, a l'empara del que estableix la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest sentit, els articles 10 i 27 de l'Ordenança 
assenyalen que per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva, conjuntament 
o prèviament a la convocatòria del procés s'han d'aprovar i publicar les corresponents bases 
específiques, amb indicació de que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de 
Govern Local.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

PRIMER. Aprovar les Bases particulars i específiques del Servei d'Esports per a la sol·licitud i 
concessió de subvencions municipals amb concurrència pública per a projectes educatius per a l'any 
2015, el text íntegre de les quals és el següent:

"BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI D'EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES PER A L 'ANY 2015

1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament de subvencions per a Projectes Educatius 
per a l'any 2015, en règim de concurrència competitiva, 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, amb la voluntat de cofinançar les despeses derivades de l'execució de projectes i 
actuacions d'interès públic o social que tinguin com a objectiu el suport i el complement de l'activitat 
educativa en els centres educatius i la promoció de la formació entre la ciutadania.

2. Finalitat 
La finalitat de la subvenció és dinamitzar l'activitat educativa i la promoció de la formació, així com afavorir la 
cooperació entre entitats i el sector públic. 

3. Beneficiaris 
Es podran acollir a aquesta convocatòria els centres educatius de la ciutat de Granollers, així com totes les 
entitats i associacions educatives de la ciutat, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

4. Requisits
Les entitats i associacions educatives que es vulguin acollir a la convocatòria han d'estar inscrites en el 
Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, amb les dades actualitzades.
La informació necessària per a l'actualització de les dades de les entitats en el Registre Municipal es troba 
disponible al web de l'Ajuntament.
Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial, com a través de la Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà.

5. Quantia
5.1 L'import de la subvenció podrà arribar el 100% del cost de l'actuació sol·licitada. 
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. 

6. Consignaciópressupostària
La dotació és de 15.600€, prevista a l'aplicació pressupostària H411.32620.48200 del pressupost de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2015.

7. Projectes subvencionables
El Servei d'Educació per a l'any 2015 estableix 3 àmbits de subvenció on han d'estar emmarcades els  
projectes que podran ser subvencionats:

7.1. La formació i la participació, de tota la comunitat educativa en valors que primin la sostenibilitat medi 
ambiental i l'estalvi energètic.
- Projectes que promoguin el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient.
- Projectes que promoguin la reducció i/o el reciclatge de residus.
- Projectes que impliquin a l'alumnat i professorat en l'estalvi energètic.
- Projectes que impliquin a les famílies en el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient.

7.2. L'accés a la participació en activitats educatives extraescolars de tot l'alumnat.
- Projectes  que fomentin l'organització de les activitats amb voluntariat
- Projectes que facilitin l'accés a les activitats de tot l'alumnat, promovent activitats de baix cost.



- Projectes  que es realitzin conjuntament entre vàries entitats.

7.3. El foment de la participació de les famílies en les activitats del centre educatiu i la ciutat. I de la 
ciutadania en activitats formatives.
- Projectes que fomentin l'organització i/o participació d'activitats de formació per a les famílies.
- Projectes que fomentin la convivència i la integració de totes les famílies de l'escola.
- Projectes de formació organitzats per vàries entitats i/o associacions.
- Projectes que fomentin la xarxa entre les associacions de famílies.
- Projectes  que fomentin la formació fora dels entorns reglats.

Cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes. Quantitat que no podrà ser superada encara que 
siguin projectes d'àmbits diferents.

8. Despeses subvencionables
8.1 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.
8.2 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.
8.3 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. 
8.4.- No seran, tampoc, despeses subvencionables les aportacions voluntàries, o sense que s'hagi produït 
un servei, a altres entitats o associacions.
8.5.- El període d'execució de l'actuació, i de les despeses subvencionables, serà de l'1 de gener de 2015 
al 31 de desembre de 2015.

9. Sol·licituds
9.1.- 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.
9.2.-  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.

10. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

10.1.-  Les entitats que vulguin sol·licitar una subvenció han de presentar la corresponent sol·licitud,  
(juntament amb les 2 fitxes/resum que s'adjunten com a annex a les presents bases, degudament 
emplenades), al qual s'ha d'adjuntar, com a mínim, la documentació següent assenyalada en l'article 12 de 
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

a)Fotocòpia del NIF de l'entitat o societat.
b)Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI.
c)Projecte de l'actuació a subvencionar.  
d)Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos.
e)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.
f)Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
g)Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la 
subvenció.
h)Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

10.2.-  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.

10.3.- Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, 
es podrà donar als sol·licitants un termini 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.

11. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de 
les presents bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i finalitzarà el dia 16 de 
març de 2015.

12. Publicitat 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 electrònic municipal, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la pàgina 
web de l'Ajuntament de Granollers i al butlletí municipal (o bé en la premsa local).

13. Procediment de concessió
13.1.- El procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramita d'acord amb el règim de 
concurrència competitiva.
13.2.- L'òrgan instructor del procediment és la regidoria d'Educació.
13.3.- 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.
13.4.- Per a la valoració dels projectes es constituirà una Comissió de Valoració que estarà composada 
com a mínim per:

- La regidora que actuarà de presidenta
- La cap del Servei d'Educació , o persona en qui delegui.
- Un/a tècnic/a del Servei d'Educació., i
- Un secretari/ària, que serà un funcionari de l'Ajuntament. 

14. Criteris de valoració

Les sol·licituds seran valorades d'acord amb els criteris que es mostren a continuació:

• El nombre d'associats a l'entitat.  En el cas d'escoles o associacions de
mares i pares, les línies educatives.......................................................... Fins a 4 punts
•Que l'activitat estigui oberta a la ciutadania.............................................. Fins a 2 punts
•La vinculació a Granollers  del projecte pel qual es sol·liciti l’ajut........ Fins a 2 punts
•Que l'activitat s'organitzi entre diferents entitats.................................... Fins a 2 punts

L'import de la subvenció que cada entitat pugui rebre dependrà de la puntuació obtinguda per el seu projecte 
i de la quantitat total de projectes que s'hagin acollit a aquesta convocatòria.

15. Resolució i notificació
15.1.- L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions serà la Junta de Govern Local.
15.2.- 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.
15.3.- 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. 
15.4.- 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.

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

17. Bestretes
17.1.- De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de 
Granollers, i atesa la naturalesa de les activitats subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el 
desenvolupament de les activitats subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, i per la 
finalitat social d'alt interès que es satisfà, 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.
17.2.- El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que 
sigui facilitat pel beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

18. Justificació de la subvenció
18.1.-  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 29 de febrer de 2016 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.

18.2.- 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.
18.3.- El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, 
està regulat en l'Ordenança general de subvencions.

19. Obligacions 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.

20. Modificació de la resolució
20.1.- 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 que 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.

20.2.-  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.

21. Renúncia a la subvenció
21.1.-  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.
21.2.-  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.

22. Reintegrament de la subvenció
22.1.-  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, nacions, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, així com dels compromisos 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 compromisos 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, nacions, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals.

22.2 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 Entitats Educatives per 
a l'any 2015, d'acord amb les bases específiques esmentades, i establir que el termini per a la 
presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de les presents bases i de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i que finalitzarà el dia 16 de març de 2015.

TERCER. Autoritzar la despesa màxima en concepte de subvencions en el marc de la present 
convocatòria per un import màxim de 15.600,00€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
H411.32620.48200 SUBVENCIONS ACTIVITATS ESCOLARS.

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 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes electrònic 
municipal un anunci del contingut de les presents bases i de la convocatòria, sense perjudici de fer la 
difusió corresponent a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers i a la premsa local.

SISÈ. Notificar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DEL 
SERVEI D'ESPORTS PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS 
PER A PROJECTES ESPORTIUS, PER A L'ANY 2015

L'Ajuntament en Ple el dia 26 d'abril de 2006,  va aprovar definitivament l'Ordenança General per a la 
concessió de subvencions 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 municipals, 
relatives a l'actualització de les bases i als terminis de presentació de sol·licituds i justificacions.

Atès que el Servei d'Esports ha elaborat les Bases específiques que han de regular la concessió de 
subvencions municipals amb concurrència pública per a projectes esportius per a l'any 2015, com a 



complementació de l'Ordenança General aprovada.

Atesa l'existència de crèdit suficient a la partida que correspon del pressupost 2015 per atendre les 
despeses que es deriven d'aquestes actuacions, segons s'acredita en la documentació que s'inclou a 
l'expedient.

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports.

Fonaments Jurídics

1. Els articles 118 a 129 del Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, pel que fa a l'activitat de foment dels ens locals, i de 
les subvencions, en particular. L'article 122 del mateix cos normatiu contempla la possibilitat dels ens 
locals per atorgar subvencions a entitats, organismes o particulars, que les seves activitats supleixin o 
complementin els serveis de competència local o siguin d'interès local. 

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

3. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, publicada en el BOPB núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada per acord Plenari de 
data 25 de maig de 2010, publicat al BOPB de data 10 de gener de 2011, que té per objecte regular i 
fixar el règim jurídic general, així com definir els criteris i el procediment de concessió de les 
subvencions concedides per l'Ajuntament de Granollers, a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest sentit, els articles 10 i 27 de l'Ordenança 
assenyalen que per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva, conjuntament 
o prèviament a la convocatòria del procés s'han d'aprovar i publicar les corresponents bases 
específiques, amb indicació de que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de 
Govern Local.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

PRIMER. Aprovar les Bases particulars i específiques del Servei d'Esports per a la sol·licitud i 
concessió de subvencions municipals amb concurrència pública per a projectes esportius per a l'any 
2015, el text íntegre de les quals és el següent:

"BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA PER A ACTIVITATS O PROJECTES 
ESPORTIUS PER A L 'ANY 2015
12.02.15

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament de subvencions per a activitats o 
programes esportius per a l'any 2015, en règim de concurrència competitiva, en el marc del que disposa la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la voluntat de cofinançar les despeses derivades 
de l'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social que tinguin com a objectiu principal la 
promoció i la pràctica de l’activitat esportiva.

2. Finalitat

La finalitat de la subvenció és dinamitzar i promocionar l’activitat esportiva, així com afavorir l'assistència i 
cooperació entre entitats i el sector públic. 

3. Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries de les subvencions les persones físiques empadronades al municipi i les 
entitats o associacions esportives, que han de fer l'activitat que fomenta el seu atorgament o que es troben 
en la situació que legitima la seva concessió, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 



4. Requisits

Les entitats i associacions han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, 
amb les dades actualitzades.

La informació necessària per a l'actualització de les dades de les entitats en el Registre Municipal es troba 
disponible al web de l'Ajuntament.

Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial, com a través de la Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà.

5. Quantia

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

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. 

6. Consignació pressupostària

La dotació és de 3.000,00 €, prevista a l'aplicació pressupostària H421 34150 48400 del pressupost de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2015.

7. Despeses subvencionables

7.1 Per a les sol·licituds que s’ajustin als àmbits d’actuació assenyalats en l’article segon, el Servei d’Esports 
de l’Ajuntament de Granollers estableix per a l’any 2015 2 conceptes de subvenció a programes, projectes o 
activitats els quals s’assenyalen a continuació:

Concepte 1 Ajuts a la promoció d’activitat ordinària del club
Concepte 2 Ajut per la celebració d’activitats puntuals  (entre 1 i 7 dies) (Només 1 projecte)

Desenvolupament:

Concepte 1: Fa referència a un ajut a tota l’activitat en general de la temporada (inclou les activitats 
puntuals).
Concepte 2: Sol·licitud només per al projecte en qüestió. Queda exclòs el concepte 1. Només es pot 
presentar un sol projecte o activitat

7.2 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.

7.3 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.

7.4 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 gener de 2015 al 31 
de desembre de 2015.

8. Sol·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.

Activitat ordinària de l’entitat (inclou la despesa general i les activitats puntuals)

Activitat o programa puntual (només una)

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.

9. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud



9.1 Les persones o entitats que vulguin sol·licitar una subvenció han de presentar la corresponent sol·licitud, 
juntament amb les fitxes que s'adjunten com a annex a les presents bases, degudament emplenades, al qual 
s'ha d'adjuntar, com a mínim, la documentació  assenyalada en l'article 12 de l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

a) Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI.
b) Dades generals de l'entitat (Fitxa 1)
c) Projecte de l'actuació a subvencionar (Fitxa 2).
d) Pressupost del projecte en el qual figurin les despeses i els ingressos previstos (Fitxa 3).
e) Fitxa 4
f) 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.
g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
h) Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.
i) Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda i  amb la Seguretat Social.

Les Fitxes 1, 2 (projecte de l'actuació a subvencionar), 3 (pressupost detallat) i 4 (informació general de 
l’entitat), que són de presentació obligatòria juntament amb la sol·licitud, i el document relatiu a l'apartat g), es 
poden descarregar de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers.

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, 
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.

10. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de 
les presents bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i finalitzarà el dia 16  
de març de 2015.

11. Publicitat 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 electrònic municipal, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la pàgina 
web de l'Ajuntament de Granollers i al butlletí municipal (o bé en la premsa local).

12. Procediment 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’Esports. 

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 que estarà composada com a 
mínim per:

- El regidor delegat (que actuarà de president).
- El cap del Servei d'Esports, o persona en qui delegui.
- Un secretari/ària, que serà un funcionar/ària de l'Ajuntament.

13. Criteris de valoració

Barem pel concepte 1: activitat ordinària del club

Concepte Puntuació

Nombre d'equips Fins a un màxim de 1 punt

Nivell de competició  -local (L), comarcal (C), provincial (P), nacional (N) 
Fins a un màxim de 2 punt



e internacional (I)- (es tindrà en compte el nivell de major àmbit)
Qualitat del projecte esportiu / capacitat de finançament (Projecte 
esportiu i pressupost) Fins a un màxim de 3 punt

Atenció a la multiculturalitat. Fins a un màxim de 1 punt

Atenció al gènere. Fins a un màxim de 1 punt

Organització d’events esportius; locals, nacionals i internacionals Fins a un màxim de 2 punt

Barem pel concepte 2:  activitat puntual

Concepte Puntuació

Dies de duració Fins a un màxim de 2 punts

Participants / Beneficiari Fins a un màxim de 2

Qualitat tècnica del Projecte Fins a un màxim de 2

Capacitat de finançament (Pressupost) Fins a un màxim de 2

Projecció de l'esport Fins a un màxim de 1

Àmbit territorial de l'activitat Fins a un màxim de 1

Les sol·licituds seran valorades d'acord amb els criteris que es mostren a continuació, informació que haurà 
d’especificar-se en la memòria sol·licitada:

Per aquest motiu les dades imprescindibles a presentar seran les següents:

Número de jugadors federats i/o inscrits en el Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Número d’equips inscrits a la federació o en el Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Nivell territorial on participa l’equip de més representació del club (sènior o juvenil, o júnior o...)

El projecte esportiu (anual o el dels projecte) i el pressupost oficial de la temporada (o del projecte).

Es tindrà també en consideració la següent informació:
El treball de multiculturalitat.

L’atenció al gènere.

L’organització d’esdeveniments esportius a nivell local, autonòmic, nacional i internacional.

14. Resolució 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.

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

16. Bestretes

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 activitats subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el desenvolupament 
de les activitats subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès 
que es satisfà, 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.



16.2 El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat pel beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

17. Justificació 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 29 del mes de febrer de 2016, 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, 
conforme al pressupost presentat en el moment de la sol·licitud, per la qual cosa s'haurà de justificar la 
totalitat del projecte presentat.

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

18. Obligacions 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 financin 
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. 

19. Modificació 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 que 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.

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.

20. Renúncia 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.

21. Reintegrament 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, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, així com dels compromisos 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 compromisos 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, nacional, 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'Esports per a Entitats Esportives per a 
l'any 2015, d’acord amb les bases específiques esmentades, i establir que el termini per a la 
presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de les presents bases i de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i que finalitzarà el dia 16 de març de 2015.

TERCER. Autoritzar la despesa màxima en concepte de subvencions en el marc de la present 
convocatòria per un import màxim de 3.000,00€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària H421 34150 
48400 SUBVENCIONS E.S.F.L ESPORTS.

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

CINQUÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes electrònic 
municipal un anunci del contingut de les presents bases i de la convocatòria, sense perjudici de fer la 
difusió corresponent a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers i a la premsa local.



SISÈ. Notificar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
19).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DE 
SUBVENCIONS DEL SERVEI DE CULTURA PER A L 'ANY 2015

L'Ajuntament té la voluntat de concedir les subvencions, dins del marc de les Bases de subvencions 
de Cultura, a tots aquells projectes culturals  presentats per persones físiques o jurídiques, públiques 
o privades sempre que tinguin com a objectiu principal: 

1. Que donin suport i col·laborin amb el manteniment de la cultura popular i tradicional de la ciutat.
2. Que vetllin per la conservació i difusió de tot el patrimoni cultural local material i immaterial.
3. Que fomentin l'associacionisme i la participació en l'activitat cultural de la ciutat.
4. Que fomentin la creativitat i la innovació en els llenguatges, temes o formes d'expressió cultural i 

artística.
5. Que donin suport a l'activitat literària i a la promoció de la lectura.
6. Que complementin aspectes de l'oferta cultural generada per les administracions.

Atès que hi ha un pressupost  de 8.800 €  en l'aplicació H431.33430.48300 “Subvencions a E-S.F.L. 
Culturals”.

 Atès que es proposa la concessió de bestretes, degut a que la naturalesa de les entitats culturals fa 
difícil el desenvolupament de les activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient, és 
per això i per la finalitat social d'alt interès que satisfan que es fa necessari el pagament per bestreta 
del 100 % de les subvencions que s'aprovin en el seu moment, sense l'exigència de cap garantia ni 
aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, 
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 
anteriors convocatòries.

Fonaments Jurídics

1. Els articles 118 a 129 del Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, pel que fa a l'activitat de foment dels ens locals, i de 
les subvencions, en particular. L'article 122 del mateix cos normatiu contempla la possibilitat dels ens 
locals per atorgar subvencions a entitats, organismes o particulars, que les seves activitats supleixin o 
complementin els serveis de competència local o siguin d'interès local. 

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

3. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, publicada en el BOPB núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada per acord Plenari de 
data 25 de maig de 2010, publicat al BOPB de data 10 de gener de 2011, que té per objecte regular i 
fixar el règim jurídic general, així com definir els criteris i el procediment de concessió de les 
subvencions concedides per l'Ajuntament de Granollers, a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest sentit, els articles 10 i 27 de l'Ordenança 
assenyalen que per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva, conjuntament 
o prèviament a la convocatòria del procés s'han d'aprovar i publicar les corresponents bases 
específiques, amb indicació de que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de 
Govern Local.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

PRIMER.- Aprovar les bases especifiques de subvencions del Servei de Cultura, per a l'any 2015, el 



text íntegre de les quals és el següent:

" BASES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER 
A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A  PROJECTES PER A L'ANY 2015

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament de subvencions per a les entitats 
culturals per a l'any 2015, en règim de concurrència competitiva, 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, amb la voluntat de cofinançar les 
despeses derivades de l'execució de projectes i actuacions d'interès públic o social que tinguin com a 
objectiu el suport i el complement de l'activitat cultural de la ciutat.

2. Finalitat 

 La finalitat de la subvenció és dinamitzar l'activitat cultural de la ciutat, així com afavorir l'assistència i 
cooperació entre entitats i el sector públic. 

3. Beneficiaris 

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions culturals de la ciutat i les 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les 
prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

I que s'acullin als àmbits a continuació exposats:

1. Que donin suport i col·laborin amb el manteniment de la cultura popular i tradicional de la ciutat.
2. Que vetllin per la conservació i difusió de tot el patrimoni cultural local material i immaterial.
3. Que fomentin l'associacionisme i la participació en l'activitat cultural de la ciutat.
4. Que fomentin la creativitat i la innovació en els llenguatges, temes o formes d'expressió cultural i 

artística.
5. Que donin suport a l'activitat literària i a la promoció de la lectura.
6. Que complementin aspectes de l'oferta cultural generada per les administracions.

4. Requisits

Les entitats i associacions han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions 
Ciutadanes, amb les dades actualitzades.
La informació necessària per a l'actualització de les dades de les entitats en el Registre Municipal es 
troba disponible al web de l'Ajuntament.
Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial, com a través de la Oficina Virtual d'Atenció al 
Ciutadà.

5. Quantia

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

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. 

 6. Consignació pressupostària

La dotació és de 8.800 €, prevista a l'aplicació pressupostària H431.33430.48300 “Subvencions a 
E.S.F.L. Culturals” del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2015.



7. Despeses 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 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. 

7.4 El període d'execució de l'actuació, i de les despeses subvencionables, serà de l'1 de gener de 
2015 al 31 de desembre de 2015.

8. Sol·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.

9. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

9.1 Les persones o entitats que vulguin sol·licitar una subvenció han de presentar la corresponent 
sol·licitud, juntament amb les fitxes/resum que s'adjunten com a annex a les presents bases, 
degudament emplenades, al qual s'ha d'adjuntar, com a mínim, la documentació següent 
assenyalada en l'article 12 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

a) Fotocòpia del NIF de l'entitat o societat.
b) Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI.
c) Projecte de l'actuació a subvencionar. 
d) Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos                   
previstos.
e)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.
f) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
g) Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la 
subvenció.
h) Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

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, 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.

10. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions s'iniciarà a partir de l'endemà de la 
publicació de les presents bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
finalitzarà el dia 16 de març de 2015.



11. Publicitat 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 electrònic municipal, sense perjudici de fer la difusió corresponent a 
la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers i al butlletí municipal (o bé en la premsa local).

12. Procediment 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 de Cultura. 

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 que estarà 
composada com a mínim per:

- La  regidora delegada de Cultura, que actuarà de president/a.
- La responsable del Servei o persona en qui delegui.
- Un  tècnic/a del Servei de Cultura i
- Un secretari/ària, que serà un funcionari de l'Ajuntament. 

13. Criteris de valoració

Les sol·licituds seran valorades d'acord amb els criteris que es mostren a continuació:

1. Sigui oberta i de caire públic, que respongui a un interès general i que suposi una aportació a la 
cultura de la ciutat. (de 0 a 30 punts)

2. Que fomenti la relació i/o coordinació entre col·lectius i entitats de la ciutat, afavorint el treball en 
xarxa. (de 0 a 10 punts)

3. Promogui la formació i l'enfortiment del teixit associatiu. (de 0 a 10 punts)
4. Promogui la integració i la cohesió social. (de 0 a 10 punts)
5. Formi part d'una programació extraordinària amb motiu d'un esdeveniment especial o d'un 

aniversari significatiu. (de 0 a 10 punts)
6. Complementi l'oferta cultural municipal. (de 0 a 30 punts)

14. Resolució 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.

15. Acceptació de la subvenció

El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar, abans d'ordenar-se el pagament, un escrit 



d'acceptació de la subvenció, d'acord amb el model que li serà facilitat.

16. Bestretes

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 activitats subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el 
desenvolupament de les activitats subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, i per la 
finalitat social d'alt interès que es satisfà, 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.

16.2 El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent 
que sigui facilitat pel beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

17. Justificació 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 29 de febrer de 2016, 
adjuntant la documentació següent:

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

18. Obligacions 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. 

19. Modificació 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 que 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.

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.

20. Renúncia 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.

21. Reintegrament 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 beneficiari, 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 de Cultura per a l'any 2015, d’acord amb 
les bases específiques esmentades, i establir que el termini per a la presentació de sol·licituds 
s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de les presents bases i de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, i que finalitzarà el dia 16 de març de 2015.

TERCER.- Autoritzar la despesa màxima en concepte de subvencions en el marc de la present 
convocatòria per un import màxim de 8.800,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
2015/H431.33430.48300.

QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes electrònic 
municipal un anunci del contingut de les presents bases i de la convocatòria, sense perjudici de fer la 
difusió corresponent a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers i a la premsa local.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
20).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR DONACIONS DE DOCUMENTS REBUTS PER 
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, DURANT A L'ANY 2014, AMB DESTÍ A L'ARXIU MUNICIPAL I 
A L'HEMEROTECA MUNICIPAL

L'Arxiu Municipal de Granollers, AMGr, és el responsable de recollir, organitzar, conservar i difondre 
tota la documentació que genera l'Ajuntament de Granollers, els seus Patronats i les Empreses 
Municipals; així com gestionar, conservar i fer accessible la documentació històrica.
L'Hemeroteca Municipal, recull i dóna accés a la premsa, monografies, impresos, programes i cartells 
sobre Granollers i el Vallès Oriental; obres d'assaig i literàries d'autors de la comarca; i biblioteca de 
consulta.  

Tant l'Arxiu Municipal com l'Hemeroteca estan oberts a la donació o cessions de còpies de documents 
i fotografies d'interès històric o cultural, i com cada any, un nombre important de persones han volgut 
contribuir amb les seves donacions o cessions a la conservació i difusió del patrimoni documental de 
la ciutat.

Aquestes donacions aporten documents diversos i significatius que incrementen el patrimoni 
documental de la ciutat i que s’integren en algun dels fons o col·leccions per posar-los a l’abast dels 
ciutadans per a la seva consulta. Totes les aportacions, petites o grans, són valuoses pel seu interès 
cultural i contribuiran a l’enriquiment del patrimoni documental de la ciutat. 
Enguany s'ha registrat 69 ingressos, 64 amb destí a l'Arxiu Municipal i 5 a l'Hemeroteca. Els ingressos 
han estat fets per 58 persones particulars i algunes d'elles ho han fet en diverses ocasions.

El conjunt de donants, han aportat: 

1.224  fotografies (536 en suport paper, 516 digitalitzades, 150 negatius, i 22 diapositives), 13 
pel·lícules (10 només en suport analògic, 3 en suport digital i 6 en els dos suports), 0,29 metres de 
documents mecanografiats, 0,33 metres de documents impresos, 0,01 metres de manuscrits, 2 
plànols, 11 documents sonors digitals, 1 document sonor analògic i 3  objectes.



L'interval cronològic és ampli, de finals del segle XIX a 2014.

Tot seguit es relacionen les donacions i les cessions per reproducció que s’han fet, l'equipament de 
destí i el fons o col·lecció on s’han integrat:

Donants Documents
Equipament de destí
Fons o Col·lecció 

Anna Maria Palé Llavina

3 fotografies: 50è aniversari del bombardeig de la 
Guerra Civil el 1988. Una festa de la Gent Gran a 
Can Bassa i la Inauguració de Can Jonch, Centre 
de Cultura per la Pau, 2008. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Antoni Arrizabalaga Blanch Fulletons i revistes de Granollers del 2012 i 2013.
Hemeroteca

Carles Masjuan Domingo

Documentació diversa relacionada amb l'Esbart 
dansaire, més de 500 fotografies, documents 
mecanografiats i impresos entre 1931 i 2005, que 
han permès constituir un fons propi.

AMGr / Fons Esbart Dansaire 
de Granollers

Caterina Solé Juan 

300 Programes de mà de cinema, de pel·lícules 
que es projectaven a Granollers i altres cinemes 
de la comarca, entre 1940 i 1960
1 Cartilla d'Ajut infantil de rereguarda de 1938. AMGr / Col·lecció de 

documents

Elisenda Cuquet Pedragosa
Impresos diversos de Granollers. Hemeroteca

Emili Botey Gómez

9 pel·lícules de ficció, algunes en suport analògic i 
també digital, realitzades per ell i el grup Boul 
Mich', entre 1955 i 2012, amb títols com: 
L'accident, Joc brut, Individu, L'home gris, La bota, 
L'estrip... AMGr / Col·lecció Imatge en 

moviment

Eva Casals Masat

Fulletons, impresos, fulls de la parròquia de Sant 
Esteve, recordatoris, cartells de Granollers de 
2014, i un disc de vinil de 45 rpm, titulat Himno a 
los hombres de CAMP paso a paso, dedicats als 
treballadors de la fàbrica Camp, 1975. Hemeroteca

Francesc Payas Lanza

Fulletons, impresos, cartells, retalls de premsa de 
l' handbol, de la festa major, d'esports, vinculats a 
Granollers i també del Barça. Hemeroteca

Jaume Guàrdia Moreno

Tros de senyera, cinta inaugural de la remodelació 
de la Porxada de 1986. AMGr / Col·lecció de 

documents

Joan Mundet Bellavista

Impresos, circulars i dos cartells de l’Agrupació 
Excursionista de Granollers, de 2011, 2014; 
circulars del Club Ciclista Granollers de 2009 i 
2014. Hemeroteca

Jordi Saborit Ribalta

Partitures originals del compositor Joan Vila Ayats 
i el Butlletí de l'Agrupació Excursionista de 
Granollers juliol- agost de 1932. AMGr / Col·lecció de 

documents

Jordina Medalla Prat
22 diapositives de grafits fets a diferents murs de 
la ciutat al voltant de 1977-1978.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Josep M. Farnés Sararols Acords i documentació de l'Associació Cultural de 
Granollers de 1953 i 1954.

AMGr / Col·lecció de 
documents

Josep Manau Fuster
2 plànols de Granollers, segons el Pla General 
d'Ordenació de 1968.

AMGr / Fons Ajuntament de 
Granollers

4 pel·lícules en suport analògic de ficció fetes 



Lambert Botey Prat
entre 1970-1972 i amb títols com: Hostalric, Esta
Mulher, Anna, Setze trenta-dos. AMGr / Fons Cineclub AC

Montserrat Llobet Llobet
Fulls d'impostos sobre drets reials i transmissió de 
béns de 1914

AMGr / Col·lecció de 
documents

Paquita Zueras Reguart

29 fotografies i diversos documents del seu pas, 
laboral, per l'Escola Bressol Tortuga de 1977 a 
2003.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa
AMGr / Fons Ajuntament de 
Granollers

Santi Montagud Montañà

17 fotos d'obres d'urbanització i asfaltat al carrer 
de Roger de Flor el 1967) i 3 de l'antic escorxador 
del carrer de Torras i Bages, els anys 60. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Sílvia Vernet Mejan 2 medalles de plata de la ciutat, amb l'escut de 
Granollers, de 1960 i 1990

AMGr / Fons Ajuntament de 
Granollers

Victoriano Lorca Garcia

2 documents originals i una còpia que certifiquen 
la mort del seu pare al Bombardeig de Granollers 
del 31 de maig de 1938.

AMGr / Col·lecció de 
documents

Donants i cedents per 
reproducció

Documents Equipament de destí
Fons o Col·lecció 

Francesc Garrell Saló Donació d'un llibre sobre les romeries a 
Montserrat, fet amb fotocòpies de fotos de 1926 a 
2005.
Cessió de 14 fotografies aèries de la ciutat de 
1958. Són fetes per ell mateix des d'una avioneta 
d'un amic seu i sortien des de l'aeròdrom de 
Sabadell de 1958.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 
AMGr / Col·lecció de 
documents

Josep Estapé Guàrdia Donació de un dossier : Memòries de Josep 
Estapé i el seu ofici de paleta, d'un retrat d'estudi 
de comunió del seu pare Mateu Estapé i també del 
recordatori, d'una postal panoràmica vista des de 
l'Hospital dels anys 50, de fotografies del seu ofici 
de paleta en els anys 40 i de l'equip de futbol de 
1927
Cessió de fotografies de la reconstrucció de 
l'església i  de la consagració de l'altar major, del 
carrer de Girona amb la via del tren, de la Torre 
Pinós, de l'arribada de la Verge de Fàtima, de la 
façana del cinema Majèstic, de la Policlínica, de 
les muralles, de 1927 a 1990.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa
AMGr / Col·lecció de 
documents

Josep M. Pou Riera Donació de 44 fotografies i cessió de 85 
fotografies de caràcter familiar i també del cosidor 
de Roca Umbert de 1880 a 1977

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa

Josep Moreno Cros Donació de 4 fotografies de l'Acadèmia Cots, de 
l'atletisme de la Penya Fanal
Cessió de 27 fotografies molt diverses: de les vdel 
tren, d'obres al Palau d'Esports, de la festa de la 
bicicleta, torre Pinós, Porxada, vistes aèries de 
can Guitart i voltants, premi de pintura a la 
Porxada, obres a la rambla Tarradellas, puzle dels 
Blaus de la Festa Major, de l' Ajuntament, quiosc 
de la plaça Maluquer, vista aèria centre ciutat, d'un 
envelat a la plaça de Perpinyà, 1954, d'una 
comparsa de carnaval al Casino, 1930, de la Junta 
directiva de l'Esport Club i d'un grup d'amics o 
estudiants els anys 40 – 50.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa

Pere Diumaró Pou Donació d'una fotografia d'un grup de gent 
esperant al pas del general Franco a la cantonada 
del c/ Anselm Clavé, davant del restaurant de Pere 

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa



Diumaró el 1947.
Cessió de 2 fotografies d'un grup de gent al 
restaurant can Peret i d'un retrat d'estudi de 1934, 
d'una fotografia de l'estat en que van quedar les 
cases de davant de la Fonda Europa com a 
conseqüència del bombardeig de 1942. I també de 
12 fotografies fetes per ell el 2014 en els espais 
que havia ocupat l'antiga estació del tren.

Cessions per reproducció Documents
Equipament de destí
Fons o Col·lecció 

Alfredo Cela Rodríguez 11 Entrevistes a antics treballadors de Roca 
Umbert fetes entre 2007-2013.

AMGr / Fonts Orals

Ângela Rosàs Riera 4 fotografies de la festa del barri de l'Arbeca de 
Palou, anys 50.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa

Anna Maimir Hernàndez, 
Lambert Botey Prat i Carme 
Gimènez Avellana

4 entrevistes realitzades per ells el 2012 a Ernest 
Sentís Puig, Nuria Garrell Gordi, Narcisa Saló i 
Josep Maria Pou, orfes de Guerra de Granollers.

AMGr / Fonts Orals

Antoni Molist Alcaide

Fotografia de Joan Molist Cordils amb el seu 
autobús que feia la línia de la Roca a Granollers, i 
eren coneguts com  els autobusos de Can 
Manreset, de 1930 aproximadament. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Concepció Maresma 
Sarroca 28 fotografies d'actes vinculats amb el seu pare, el 

músic Felicià Maresma entre 1936-1974.
AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Cristina Miralles Fernández

5 fotografies de l'espardenyeria de Joan Miralles, 
dels anys 1931-1935, i de la Fira d'Artesans a la 
Porxada, de 1970. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Enric Corbera Santanach
59 fotografies relacionades amb la emissora de 
ràdio RKOR i enregistraments de cassets de 
RKOR, de 1980 a 1995.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 
AMGr / Col·lecció documents 
sonors

Enric Pey Camps
10 fotografies de futbol dels anys 1970-1993.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Ernest Sentís Puig

6 fotografies familiars d'Ernest Sentís com a 
documentació adjunta a l'entrevista del Projecte 
Orfes de Guerra de 1941 a 1949. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Eulàlia Canadés Espinal 1 fotografia d'un camp de tabac que hi havia al 
Ramassar de 1906.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Eustaqui Casals Margall 25 fotografies familiars i de la Fundició Margall de 
1919 als anys 60.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Francisco Pregona Ferrer 2 fotografies d'un bateig quan es llançaven confits 
el 1961.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Gerardo Peña Pascual 36 fotografies i 4 cassets d'activitats de l'Escola 
Pau Vila dels anys 80.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 
AMGr / Col·lecció documents 
sonors

Joan Corbera Santanach

16 fotografies del pessebre que es feia a la plaça 
de la Corona els anys 60, de l'antiga botiga 
Corbera al carrer d' Anselm Clavé i de fotografies 
familiars al Parc de l'Estació, els anys 50 i 60 i 
també una fotografia de la casa que hi havia a 
l'inici del carrer de l'Enginyer, feta poc abans de 
que l'enderroquessin el 2003. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Jordi Oliva Malla

3 fotografies de la parada del mercat del dijous i 
del mercat diari de la Porxada, dibuix d'en Vinaixa, 
i de la botiga de Can Felisó del carrer Portalet del 
1940 a 1955. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 



Jordi Riba i Torelló
3 arxius sonors de l'anunci radiofònic Leche de 
Almendra Concentrada Puig, falques de radio de 
1950-1960

AMGr / Col·lecció documents 
sonors 

Josep Barrachina Colomer 4 fotografies de Can Bassa i la banda de cornetes 
i tambors dels anys 70.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Josep Capella Cuyàs 8 fotografies familiars de la nevada del Nadal de 
1962.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Josep Mas Fabregas

16 fotografies del pas de la Volta a Catalunya, de 
l'any 1966, i de la Volta Ciclista a Catalunya, de 
1961, per Granollers; de les Fires i Festes de 
l'Ascensió de 1962 i de partits de futbol de l'any 
1962. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Josep Sabé Saborit 5 fotografies de grup de treballadors i 
treballadores de Roca Umbert, entre 1962-1969.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa

Julián Rodríguez López

2 fotografies antigues del pont de la carretera de 
Caldes, 1 de la plaça de Maluquer i Salvador i 1 
del Parc de l'Estació, dels anys 50. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa

Lola Gadea Vila
2 fotografies d'una sortida a Castellar de n'Hug del 
grup d'amigues El grup de l'amistat de 2009. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa

Manuel Pérez Bellido
6 fotografies del Barri de Can Gili de 1995.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa

Maria Carme Pujadas Oliva
12 fotografies de les administradores de la capella 
de Santa Esperança de Granollers, entre 
1940-1958.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa

Montserrat Sol Prades 21 fotografies de festes de ciutat i d'actes festius i 
culturals i religiosos, entre 1928-1951.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Narcisa Saló Baucells

7 fotografies familiars com a documentació 
adjunta a l'entrevista del Projecte Orfes de Guerra, 
són de 1909 a 1941. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Nuria Garrell Gordi

7 fotografies familiars com a documentació 
adjunta a l'entrevista del Projecte Orfes de Guerra, 
són de 1909 a 1945 i 1fotografia de la Societat 
Coral Amics de l'Unió, el 1906. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Olga García Guirado 32 fotografies del barri de Can Gili de 1964 a 
1993. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa

Pepita Fabregas Lleonart

2 programes de festes i balls de Granollers:
1 programa del barri del carrer Barcelona
1 programa d'una gala al Club de Ritmo 1951. AMGr / Col·lecció de 

documents

Ramon Ferrandis Noguera 18 fotografies del guarnicioner Bultó que estava a 
la carretera de Caldes, són de 1985.

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Sonia Velasco Mullera
1 fotografia de l'interior de l'Ajuntament en els fets 
d'octubre de 1934. AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Trinidad Martínez López
35 fotografies de Can Gili, 15 de les quals són 
resultat d'un recull realitzat per l'Associació de 
Veïns, entre 1977-1991

AMGr / Col·lecció Imatge Fixa 

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

PRIMER.- Acceptar les donacions i les cessions per reproducció de de documents realitzades per les 
persones següents: 

Alfredo Cela Rodríguez, Àngela Rosàs Riera, Anna Maimir Hernández, Anna Maria Palé Llavina, 
Antoni Arrizabalaga Blanch, Antoni Molist Alcaide, Carme Giménez Avellana, Carles Masjuan 
Domingo, Caterina Solé Juan, Concepció Maresma Sarroca, Cristina Miralles Fernàndez, Elisenda 



Cuquet Pedragosa, Emili Botey Gómez, Enric Corbera Santanach, Enric Pey Camps, Ernest Sentís
Puig, Eulàlia Canadés Espinal, Eustaqui Casals Margall, Eva Casals Masat, Francesc Garrell Saló, 
Francesc Payàs Lanza, Francisco Pregona Ferrer, Gerardo Peña Pascual, Jaume Guàrdia Moreno, 
Joan Corbera Santanach, Joan Mundet Bellavista, Jordi Oliva Malla, Jordi Riba i Torelló, Jordi Saborit 
Ribalta, Jordina Medalla Prat, Josep Barrachina Colomer, Josep Capella Cuyàs, Josep Estapé 
Guàrdia, Josep M. Farnés Sararols, Josep M. Pou Riera, Josep Manau Fuster, Josep Mas Fabregas, 
Josep Moreno Cros, Josep Sabé Saborit, Julián Rodríguez López, Lambert Botey Prat, Lola Gadea 
Vila, Manuel Pérez Bellido, Maria Carme Pujadas Oliva, Montserrat Llobet Llobet, Montserrat Sol 
Prades, Narcisa Saló Baucells, Nuria Garrell Gordi, Olga García Guirado, Paquita Zueras Reguart, 
Pepita Fabregas Lleonart, Pere Diumaró Pou, Ramon Ferrandis Noguera, Santi Montagud Montañà, 
Sílvia Vernet Mejan, Sonia Velasco Mullera, Trinidad Martínez López, Victoriano Lorca Garcia.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
21).-DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES  PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A INICIATIVES JUVENILS  2015

L'Ajuntament té la voluntat de concedir els ajuts i les subvencions, dins del marc de les Bases de 
Subvencions del Servei de Joventut a Iniciatives Juvenils realitzades per a grups de  joves i entitats 
juvenils del municipi, sempre que tinguin com a objectiu principal ajudar a l'acompliment i 
implementació del Pla d'Actuació Municipal, en allò que fa referència al foment de l'emancipació de 
les persones joves i/o la cohesió social, al foment cultural en activitats obertes de la ciutat, fomentin 
els joves com agents actius de la ciutat mitjançant l'associacionisme i la participació i, finalment, 
projectes que fomentin la formació dels membres de la pròpia entitat a fi de millorar la gestió i 
dinamització de la mateixa.

Vist l'informe de la responsable del Servei de Joventut, de data 19 de gener de 2015, favorable a 
l'aprovació de les bases específiques i particulars de subvencions a Iniciatives Juvenils realitzades per 
a grups de  joves i entitats juvenils del municipi 2015, i del pressupost que l'acompanya a càrrec de 
l'aplicació pressupostària 2015/H441.33722.48251 “Subvencions a entitats i Grups de Joves”, al qual 
també es proposa la concessió de bestretes, degut a que la naturalesa d'aquestes entitats fa difícil el 
desenvolupament de les activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient, i és per 
això i per la finalitat social d'alt interès que satisfan que es fa necessari el pagament per bestreta del 
100% de les subvencions que s'aprovin en el seu moment, sense l'exigència de cap garantia ni aval, 
d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, 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. 

 Fonaments jurídics:

1. Els articles 118 a 129 del Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, pel que fa a l'activitat de foment dels ens locals, i de 
les subvencions, en particular. L'article 122 del mateix cos normatiu contempla la possibilitat dels ens 
locals per atorgar subvencions a entitats, organismes o particulars, que les seves activitats supleixin o 
complementin els serveis de competència local o siguin d'interès local. 

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

3. L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, publicada en el BOPB núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada per acord Plenari de 
data 25 de maig de 2010, publicat al BOPB de data 10 de gener de 2011, que té per objecte regular i 
fixar el règim jurídic general, així com definir els criteris i el procediment de concessió de les 
subvencions concedides per l'Ajuntament de Granollers, a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest sentit, els articles 10 i 27 de l'Ordenança 
assenyalen que per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva, conjuntament 



o prèviament a la convocatòria del procés s'han d'aprovar i publicar les corresponents bases
específiques, amb indicació de que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de 
Govern Local.

Es proposa a la Junta de Govern Local : 

PRIMER.-Aprovar les bases particulars i específiques del Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
Granollers per la concessió de subvencions a Iniciatives juvenils realitzades per grups de persones 
joves o Entitats juvenils 2015, amb el següent text:

BASES ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DEL SERVEI DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 
PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONES 
JOVES O ENTITATS JUVENILS 2015.

Article 1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions d'atorgament de subvencions per part del Servei de Joventut de 
l'Ajuntament de Granollers  a Iniciatives juvenils realitzades per grups de persones joves o entitats Juvenils 2015, en 
règim de concurrència competitiva, 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, amb la voluntat 
de donar suport i cofinançar les despeses derivades de l'execució de projectes i actuacions juvenils d'interès públic o 
social que impulsin accions a la ciutat i en general que aquestes iniciatives reverteixen en la millora de la qualitat de 
vida dels mateixos joves, tal i com queda recollit al Pla Local de Joventut 2013-2017 aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 
dia 30 de setembre de 2013.

Article 2.Finalitat

La finalitat de la subvenció és donar suport a les Iniciatives Juvenils de les Entitats juvenils i grups de joves per al 
desenvolupament dels seus projectes, així com afavorir l'assistència i cooperació entre entitats i el sector públic.      

Article 3. Beneficiaris

Poden sol·licitar aquestes subvencions els grups de persones joves que, com a tal grup, no tinguin personalitat jurídica 
pròpia i les entitats juvenils formalment constituïdes i registrades al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Granollers, 
sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions.

Article 4. Requisits

4.1 Els grups de joves han d'estar formats per un mínim de 4 persones i que 2/3 parts del total de les persones 
membres tinguin edats compreses entre els 16 i els 30 anys. Almenys una de les persones membres ha de ser major 
d’edat.

4.2 Les entitats i associacions han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, amb 
les dades actualitzades.

La informació necessària per a l'actualització de les dades de les entitats en el Registre Municipal es troba disponible a 
la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial, com a través de la Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà.

Article 5. Quantia

5.1  L'import de la subvenció podrà arribar el 100% del cost de l'actuació sol·licitada.
Cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes a fi de donar la possibilitat a d'altres entitats susceptibles de 
rebre subvencions.

Els projectes que rebin suport econòmic, hauran de tenir en compte que amb l'import concedit l'entitat haurà d'assumir 
totes les despeses generades pel desenvolupament de la mateixa. L'Ajuntament cedirà infrastructura, espais i serveis 
d'impremta que no suposin un cost afegit.

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.

No serà compatible amb l’obtenció de subvenció pel mateix projecte presentat en un altre servei de la mateixa 
administració.

Article 6. Consignació Pressupostària

L’import màxim de les subvencions que es convoquen per a projectes juvenils és de 8.000 €, import que anirà a càrrec 
de l'aplicació pressupostària del 2015 H441 33722 48251 del Servei de Joventut, sota el concepte “Subvencions a 
Entitats i Grups de Joves", sense necessitat d'esgotar el crèdit pressupostari.

Article 7. Despeses subvencionables



7.1 Són despeses subvencionables els projectes que responguin als següents àmbits: 

a) Projectes que fomentin els joves com agents actius de la ciutat, mitjançant l’associacionisme i la  participació social 
i/o

b) Projectes en que el seu àmbit temàtic inclogui prioritàriament l’emancipació de les persones joves i/o la cohesió 
social (integració de col·lectius amb dificultats socials) i/o
c) Projectes que promoguin el foment cultural dels joves en activitats obertes de la ciutat.

7.2 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.

7.3 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.

7.4 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 gener de 2015 al 31 de 
desembre de 2015.

Article 8. Sol·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, o bé a través de la Oficina 
Virtual d'Atenció al Ciutadà

Article 9. Documentació a presentar

9.1 Les persones o entitats que vulguin sol·licitar una subvenció han de presentar la corresponent sol·licitud d’acord 
amb els models que s’adjunten com a annex a les presents bases, degudament emplenades i signades per la 
persona que actuï en representació de l’entitat, al qual s'ha d'adjuntar, com a mínim, la documentació següent 
assenyalada en l'article 12 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:

a) Fotocòpia del NIF de l'entitat o societat.
b) Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI.
c) Projecte de l'actuació a subvencionar (Objectius del projecte, descripció del projecte i de les persones destinatàries, 
programa d'activitats i cronologia del projecte) que haurà de preveure, si s'escau, el préstec d'infraestructura, el 
muntatge d'instal·lacions elèctriques de caràcter provisional, altres necessitats d'equipaments culturals o esportius, 
impremta, etc. per al desenvolupament de l'activitat).  
d)Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos .
f)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.
e)Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.
f)Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.
g)Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

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, 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.

10. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de les 
presents bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i finalitzarà el dia 16 de març de 
2015.

Article 11. Publicitat de les bases i de 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 electrònic municipal, sense perjudici de fer la difusió corresponent a la pàgina web de l'Ajuntament 
de Granollers i al butlletí municipal (o bé en la premsa local).

Article 12. Procediment 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 de Joventut.

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 que estarà composada com a mínim 
per:
- El/la regidor/a delegat/da, que actuarà de president/a.
- El/la cap o responsable del Servei de Joventut, o persona en qui delegui. 
- Un secretari/ària, que serà un funcionari de l'Ajuntament. 

Article 13. Criteris de valoració

Les sol·licituds seran valorades d'acord amb els criteris que es mostren a continuació:

Criteris de valoració Puntuació màxima

1. Nombre de persones previstes en relació a l'activitat  (Participants/beneficiaris) fins a 10 punts

2.  Qualitat tècnica del projecte (definició essència i objectius, descripció 
funcionament projecte, avaluació projecte i millores)

fins a 15 punts 

3. Programació d'activitats i/o accions detallada de l'Entitat seguint el seu 
projecte Educatiu

fins a 15 punts

4. Capacitat de finançament propi de l'Entitat per a dur a terme el projecte fins a 15 punts

5. Treball transversal i/o en xarxa (es tindrà en compte els diferents agents 
socials que col·laboren en el projecte) especialment els projectes o accions 
presentats per més d'una  entitat que impliquin la participació d'altres entitats

fins a 10 punts

6. Realització d'activitats als barris perifèrics de la ciutat fins a 5 punts

7. Elements de difusió i projecció que s'utilitzaran (canals i àmbit territorial) fins a 10 punts

8. Implicació a la ciutadania del projecte  (obertura del projecte):mostra, 
exposició, xerrada...)

fins a 15 punts

9. Innovació del projecte en l'àmbit Cultural, artístic i de noves tecnologies fins a 5 punts

14. Resolució 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.

Article 15 . Acceptació de la subvenció

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

Article 16. Bestreta

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 activitats subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el desenvolupament de les activitats 
subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès es que es satisfà, 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.

16.2 El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat 



pel beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

Article 17. Justificació 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 29 de febrer de 2016, 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, conforme al pressupost presentat en el moment de la sol·licitud, per la 
qual cosa s'haurà de justificar la totalitat del projecte presentat.

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

Article 18. Obligacions 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. 

19. Modificació 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 que 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.

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.

20. Renúncia 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.

21. Reintegrament 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, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
f)Incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, així com dels compromisos 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 compromisos 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, nacional, 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 de Joventut per a  Iniciatives Juvenils 
realitzades per Grups de persones joves o Entitats Juvenil 2015, d'acord amb les bases específiques 
esmentades, i establir que el termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà 
de la publicació de les presents bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i que finalitzarà el dia 16 de març de 2015.

TERCER.- Autoritzar la despesa màxima en concepte de subvencions en el marc de la present 
convocatòria per un import de 8.000,00€, amb càrrec a la partida H441/33722/48251 Subvencions a 
Entitats i Grups de Joves

QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes electrònic 
municipal un anunci del contingut de les presents bases i de la convocatòria, sense perjudici de fer la 
difusió corresponent a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers i a la premsa local.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
22).-DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'ESMENA A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DEL PLA DE CONCERTACIÓ 
"XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015" I QUE S'EXPRESEN A TRAVÉS DEL CATÀLEG DE 
SUPORT A SERVEIS I ACTIVITATS  2015, PER AL PROJECTE "PROMOCIÓ DE LA SALUT"

 En data 27 de novembre de 2014 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona  va aprovar les 
bases reguladores específiques per a l’atorgament dels ajuts econòmics 2015, de suport als serveis i 



activitats del Pla de concertació " Xarxa de Governs Locals 2012-2015" i que s’expressen a través del
Catàleg de suport a serveis i activitats 2015.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Granollers, de 13 de gener de  2015, va sol·licitar un import de 
30.000 euros de subvenció sobre el total del cost del "Programa promoció de la salut", que es preveu 
de 130.000 euros. El motiu d'aquesta sol·licitud va ser que només el 70% de l'import atorgat per la 
Diputació es podia justificar al capítol 1, i el Programa de promoció de la salut de l'Ajuntament es 
realitza en un 95% amb recursos propis.

El dia 16 de gener de 2015 la Diputació es va posar en contacte amb el Servei de Salut Pública de 
l'Ajuntament per comunicar que havien rebut la nostra sol·licitud i que podíem incrementar la quantitat 
sol·licitada, ja que havien tingut en compte les observacions que havíem fet en el full de sol·licitud 
respecte als ajuntaments amb recursos propis, doncs a aquests els era més difícil obtenir una 
subvenció important.

La cap del Servei de Salut Pública ha emès un informe favorable.

Fonaments de dret :

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de la Diputació de Barcelona de l'any 2015 del 
Pla "Xarxa de Governs Local 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el 
procediment de formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i es 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, justificació i tancament. Publicat al 
BOPB de data 9 de desembre 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 Local : 

Primer. Aprovar la modificació de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local del dia 13 de gener de 
2015, pel qual l'Ajuntament de Granollers s'adhereix 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 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015",  que en la seva part expositiva queda redactat de la següent forma:

ACTUACIÓ PRESSUPOST TOTAL IMPORT SOL·LICITAT
"Promoció de la Salut" 130.000,00 € 60.000,00 €

Segon. Mantenir invariable la resta del contingut de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 13 de 
gener de 2015.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

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

LA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAU
L'ALCALDE


