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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     17171717    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        28282828    dddd''''abril deabril deabril deabril de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sra. Andrea Canelo Matito

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

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE    
CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DCONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DCONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DCONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D''''ÚS PRIVATIU PER A LÚS PRIVATIU PER A LÚS PRIVATIU PER A LÚS PRIVATIU PER A L''''OCUPACIÓ MARGINAL DOCUPACIÓ MARGINAL DOCUPACIÓ MARGINAL DOCUPACIÓ MARGINAL D''''ESPAI AMBESPAI AMBESPAI AMBESPAI AMB    
MÀQUINES DE VENDA AUTOMÀTICA DE BEGUDES FREDESMÀQUINES DE VENDA AUTOMÀTICA DE BEGUDES FREDESMÀQUINES DE VENDA AUTOMÀTICA DE BEGUDES FREDESMÀQUINES DE VENDA AUTOMÀTICA DE BEGUDES FREDES,,,,    CALENTES I PRODUCTESCALENTES I PRODUCTESCALENTES I PRODUCTESCALENTES I PRODUCTES    
SÒLIDS DSÒLIDS DSÒLIDS DSÒLIDS D''''ALIMENTACIÓ TIPUS SNACKS EN DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LALIMENTACIÓ TIPUS SNACKS EN DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LALIMENTACIÓ TIPUS SNACKS EN DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LALIMENTACIÓ TIPUS SNACKS EN DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L''''1111    
DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE    2015201520152015    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    31313131    DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DE    2017201720172017    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA        
AUTOMATICS COSTAAUTOMATICS COSTAAUTOMATICS COSTAAUTOMATICS COSTA ,,,,    SLSLSLSL

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 7 de maig de 2013  es va 
adjudicar a l'empresa AUTOMÀTICS COSTA, SL amb CIF B17391863, el contracte de concessió de 
llicència d'ús privatiu per a l'ocupació marginal d'espai amb màquines de venda automàtica de 
begudes fredes, calentes i productes sòlids d'alimentació tipus snacks en diverses dependències 
municipals  per a un període de dos anys,  amb efectes des de l'1 de juny de 2013 fins al 31 de maig 
de 2015, amb possibilitat de dos anys més de pròrroga de mutu acord i amb un cànon anual de 
3.300,00 euros més 693,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 3.993,00 euros i els 
preus unitaris ofertats i valorats a continuació indicats :

BEGUDES CALENTESBEGUDES CALENTESBEGUDES CALENTESBEGUDES CALENTES                                         PREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERT     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
Cafè expresso (normal i descafeïnat) 0,40 €
Cafè americà (normal i descafeïnat) 0,40 €
Tallat (normal i descafeïnat) 0,45 €
Cafè amb llet (normal i descafeïnat) 0,45 €
Capuccino (normal i descafeïnat) 0,45 €
Xocolata 0,40 €
Te/Camamilla 0,40 €
Te amb llimona 0,40 €
Got 0,05 €
BEGUDES FREDESBEGUDES FREDESBEGUDES FREDESBEGUDES FREDES PREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERT     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
Aigua 500 ml 0,40 €
Refresc de cola 0,60 €
Refresc de cola sense sucre 0,60 €
Refresc de te 0,75 €
Refresc de taronja 0,60 €
Refresc de llimona 0,60 €
Batut de xocolata 0,65 €
Beguda isotònica 0,75 €
Snacks i altres...... De 0,70 a 0,95 € 

2.- Amb data 29 de maig de 2013 es va formalitzar el contracte núm. 138/13 amb vigència des de l'1 
de juny de 2013 fins el 31 de maig de 2015. 

3.- D'acord amb la clàusula X.3 del Plec de clàusules administratives particulars i la clàusula cinquena 
del contracte, aquest contracte pot ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, per a dos 
anys més, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre 
anys, sempre que les seves característiques continuïn inalterables .

4.- L'empresa AUTOMÀTICS COSTA, SL  ha presentat un escrit  de data 24 de març de 2015 i 
registre d'entrada núm. 5745 de data 25 de març de 2015, indicant el seu interès en prorrogar el 
contracte per a 2 anys més, es a dir des de l'1 de juny de 2015 fins al 31 de maig de 2017 amb els 
mateixos preus unitaris i cànon establert.

5.- La  responsable del contracte i cap del Servei de Contractació i Compres  ha emès un informe de 
data 22 d'abril de 2015 en el qual proposa  :

prorrogar el contracte de concessió de llicència d 'ús privatiu per a l'ocupació marginal d'espai amb �
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màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids d'alimentació tipus 
snacks en diverses dependències municipals per a 2 anys més, amb efectes des de l'1 de juny de 
2015 fins al 31 de maig de 2017 amb les mateixes condicions de preus unitaris i cànon adjudicats .

L'import del  cànon corresponent a  la pròrroga es de 6.600,00 euros més 1.386,00  euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total de 7.986,00 euros, que l'adjudicatari haurà d'abonar a l'Ajuntament de 
Granollers amb destí a la partida pressupostària d'ingrès  H112.55900 "Concessió vending" segons 
els terminis i desglos següent:

Ingrés durant l'exercici 2015 ( de juny a desembre)  la quantitat de 1.650,00 euros més 346,50 �

euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 1.996,50 euros. (Termini pagament: 1/7/2015)
Ingrés durant l'exercici 2016( de gener a desembre) la quantitat de 3.300,00 euros més 693,00 �

euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 3.993,00 euros.   (Termini pagament: 
4/1/2016)
Ingrés durant l'exercici 2017 ( de gener a maig) la quantitat de  1.650,00 euros més 346,50 euros �

en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 1.996,50 euros.   (Termini pagament: 2/1/2017)

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

Articles 19 i 20 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic, pel que fa als contractes administratius i privats .
Article 23  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.
Clàusula X.3 del plec de clàusules administratives particulars i cinquena del contracte formalitzat �

pel que fa a la durada del contracte i les seves pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-      Aprovar la pròrroga del contracte de concessió de llicència d'ús privatiu per a l'ocupació 
marginal d'espai amb màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i productes sòlids 
d'alimentació tipus snacks en diverses dependències municipals  des de l'1 de juny de 2015 fins al 31 
de maig de 2017 formalitzat amb l'empresa AUTOMÀTICS COSTA, SL amb CIF B17391863 amb un 
import total del cànon de 6.600,00 euros més 1.386,00  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total de 7.986,00 euros( cànon  anual de 3.300,00 euros més 693,00 euros d'IVA) que l'adjudicatari 
haurà d'abonar a l'Ajuntament de Granollers dins els primers 30 dies naturals de l'inici de cada 
anualitat, amb els preus unitaris adjudicats a continuació indicats :

BEGUDES CALENTESBEGUDES CALENTESBEGUDES CALENTESBEGUDES CALENTES                                         PREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERT     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
Cafè expresso (normal i descafeïnat) 0,40 €
Cafè americà (normal i descafeïnat) 0,40 €
Tallat (normal i descafeïnat) 0,45 €
Cafè amb llet (normal i descafeïnat) 0,45 €
Capuccino (normal i descafeïnat) 0,45 €
Xocolata 0,40 €
Te/Camamilla 0,40 €
Te amb llimona 0,40 €
Got 0,05 €
BEGUDES FREDESBEGUDES FREDESBEGUDES FREDESBEGUDES FREDES PREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERTPREU UNITARI OFERT     ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ))))
Aigua 500 ml 0,40 €
Refresc de cola 0,60 €
Refresc de cola sense sucre 0,60 €
Refresc de te 0,75 €
Refresc de taronja 0,60 €
Refresc de llimona 0,60 €
Batut de xocolata 0,65 €
Beguda isotònica 0,75 €
Snacks i altres...... De 0,70 a 0,95 € 
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 SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de concessió de llicència d 'ús privatiu 
per a l'ocupació marginal d'espai amb màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i 
productes sòlids d'alimentació tipus snacks en diverses dependències municipals     i que s'executarà 
durant  els exercicis 2015 a 2017 , d'acord amb la següent distribució econòmica d'ingressos:

Ingrés durant l'exercici 2015 ( de juny a desembre)  la quantitat de 1.650,00 euros més 346,50 �

euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 1.996,50 euros. (Termini pagament: 1/7/2015)
Ingrés durant l'exercici 2016( de gener a desembre) la quantitat de 3.300,00 euros més 693,00 �

euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 3.993,00 euros.   (Termini pagament: 
4/1/2016)
Ingrés durant l'exercici 2017 ( de gener a maig) la quantitat de  1.650,00 euros més 346,50 euros �

en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 1.996,50 euros.   (Termini pagament: 2/1/2017)

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 138/13 formalitzat amb data  29 
de maig de 2013.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR L''''EXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA    
SUBVENCIÓ ATORGADA PER PART DEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PER PART DEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PER PART DEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PER PART DEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC)))),,,,    AMBAMBAMBAMB    
COFINANÇAMENT DEL FONS SOCIAL EUROPEUCOFINANÇAMENT DEL FONS SOCIAL EUROPEUCOFINANÇAMENT DEL FONS SOCIAL EUROPEUCOFINANÇAMENT DEL FONS SOCIAL EUROPEU    ((((FSEFSEFSEFSE)))),,,,    PER A LA PRÒRROGA EN LAPER A LA PRÒRROGA EN LAPER A LA PRÒRROGA EN LAPER A LA PRÒRROGA EN LA    
CONTRACTACIÓ DE LA SRACONTRACTACIÓ DE LA SRACONTRACTACIÓ DE LA SRACONTRACTACIÓ DE LA SRA....    LOURDES GODOY BERNARDO I EL SRLOURDES GODOY BERNARDO I EL SRLOURDES GODOY BERNARDO I EL SRLOURDES GODOY BERNARDO I EL SR....    VICENÇ PLANASVICENÇ PLANASVICENÇ PLANASVICENÇ PLANAS    
HERRERO COM A AGENTS DHERRERO COM A AGENTS DHERRERO COM A AGENTS DHERRERO COM A AGENTS D''''OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL    ((((AODLAODLAODLAODL))))    PELSPELSPELSPELS    
PROJECTES ”ATRACCIÓ DPROJECTES ”ATRACCIÓ DPROJECTES ”ATRACCIÓ DPROJECTES ”ATRACCIÓ D''''INVERSIONS I COOPERACIÓ EMPRESARIAL” I “DINAMITZACIÓINVERSIONS I COOPERACIÓ EMPRESARIAL” I “DINAMITZACIÓINVERSIONS I COOPERACIÓ EMPRESARIAL” I “DINAMITZACIÓINVERSIONS I COOPERACIÓ EMPRESARIAL” I “DINAMITZACIÓ    
ECONÒMICA DEL SECTOR AGROPECUARI DE PALOU”ECONÒMICA DEL SECTOR AGROPECUARI DE PALOU”ECONÒMICA DEL SECTOR AGROPECUARI DE PALOU”ECONÒMICA DEL SECTOR AGROPECUARI DE PALOU”,,,,    RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    DURANT ELDURANT ELDURANT ELDURANT EL    
PERÍODE DESEMBREPERÍODE DESEMBREPERÍODE DESEMBREPERÍODE DESEMBRE     2012201220122012    – DESEMBRE– DESEMBRE– DESEMBRE– DESEMBRE    2013201320132013    ((((EXPEXPEXPEXP....    NÚMNÚMNÚMNÚM....    BBBB----056056056056////12121212))))

1111.... El 13131313    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012,,,, mitjançant Resolució de la directora de Programes del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC), s'atorgava una subvenció a l'Ajuntament de Granollers, per import de    
54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€,,,, per a la pròrroga de la contractació dels AODL Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo    i VicençVicençVicençVicenç    
Planas HerreroPlanas HerreroPlanas HerreroPlanas Herrero    per al desenvolupament dels projectes ”Atracció d'inversions i cooperació 
empresarial” i “Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou” , respectivament.

2222.... Mitjançant la Resolució dResolució dResolució dResolució d''''Alcaldia númAlcaldia númAlcaldia númAlcaldia núm....    1448/20121448/20121448/20121448/2012,,,,    dededede    14141414    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012,,,, s'acceptà dita 
subvenció, alhora que s'aprovava la continuïtat de la relació laboral dels dos AODL.

3333.... Els projectes es van desenvolupar satisfactòriament entre els dies 21212121    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012 i 20202020    
de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013. Finalitzat aquest període subvencionat, ambdós tècnics continuaren la seva 
relació laboral amb la nostra entitat atesa l'aprovació d'una nova pròrroga en la seva contractació, 
també subvencionada pel SOC i el FSE.

4444. En data    2222    de maig dede maig dede maig dede maig de    2013201320132013,,,,el SOC va fer efectiu el pagament de la totalitat de la subvenció 
atorgada, això és,    54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€....

5555.... La justificació econòmica de les accions fou aprovada per la Junta de Govern Local del dia 18181818    dededede    
febrer defebrer defebrer defebrer de    2014201420142014....    El cost final de les accions, d'acord amb els nostres càlculs, s'establia en 74747474....426426426426,,,,22222222    €€€€ 
(37373737....682682682682,,,,05050505    €€€€ de la contractació de la Sra. Lourdes Godoy i 36363636....744744744744,,,,17171717    €€€€ de la contractació del Sr. 
Vicenç Planas), per la qual cosa no es renuncià a cap import, atès que l'import subvencionat per part 
del SOC i el FSE era del 80% del cost de la contractació dels AODL, amb un màxim de 27272727....045045045045,,,,55555555    €€€€    
per AODLper AODLper AODLper AODL, els quals quedaven sobradament justificats.

6666.... El 5555    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015    rebíem notificació de la Resolució dResolució dResolució dResolució d''''inici dinici dinici dinici d''''expedient de revocacióexpedient de revocacióexpedient de revocacióexpedient de revocació    
parcialparcialparcialparcial     de la subvenció atorgada per part del SOC, amb cofinançament del FSE, per a la pròrroga de 
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la contractació dels dos AODL pel període desembre 2012 – desembre 2013 ((((expedient Bexpedient Bexpedient Bexpedient B----056056056056////12121212)))), en 
el marc de la convocatòria de Programes de suport al desenvolupament Local regulada per    llll''''OrdreOrdreOrdreOrdre    
EMOEMOEMOEMO////349349349349////2012201220122012,,,,    dededede    31313131    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre....    

7777....     D'acord amb aquest escrit, es proposa  revocar a l'Ajuntament de Granollers un total de    976976976976,,,,64646464    
€€€€    atès que el treballador Vicenç Planas Herrero va estar 13 dies de baixa entre els mesos de gener i 
febrer de 2013 amb motiu de la seva paternitat. El SOC suposa que la subvenció de 27.045,55 € per 
AODL s'ha d'entendre per 360 dies anuals treballats, de manera que si el Sr. Planas ha estat de baixa 
13 dies (per tant, 347 dies treballats), cal fer una regla de tres per calcular l'import màxim 
subvencionable de la seva contractació durant aquest any. Efectuant el càlcul, s'obté que llll''''importimportimportimport     
màxim subvencionabe per a la seva contractació és demàxim subvencionabe per a la seva contractació és demàxim subvencionabe per a la seva contractació és demàxim subvencionabe per a la seva contractació és de    26262626....068068068068,,,,90909090    €€€€, o sigui, exactament 976,64 € 
menys que els 27.045,55 € inicials.

8888.... Des del Servei de Promoció Econòmica de la nostra entitat, amb l'assessorament de Secretaria, 
es decidí no presentar al·legacions davant l'escrit del SOC.

9999....     En data 1111    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015 ens ha arribat la Resolució final de revocació parcial de la subvenció. 
D'acord amb aquesta, a l'import de 976976976976,,,,64646464    €€€€ s'hi han de sumar 19191919,,,,27272727    €€€€ corresponents als interessos 
legals generats pel retard en el pagament d'aquests diners. Tot i no ser coneixedors, almenys fins a la 
data de recepció de la resolució d'inici d'expedient de revocació parcial, de l'existència d'aquest deute, 
l'aplicació d'aquests interessos és correcte, d'acord amb llll''''ArticleArticleArticleArticle     100100100100    del Decret Legislatiudel Decret Legislatiudel Decret Legislatiudel Decret Legislatiu    3333////2002200220022002,,,,    dededede    
24242424    de desembrede desembrede desembrede desembre ,,,, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

10101010.... Vist l'informe, amb data    15151515    dddd''''abrilabrilabrilabril     dededede    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa acceptar l'expedient de revocació parcial.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar lAcceptar lAcceptar lAcceptar l''''expedient de revocació parcialexpedient de revocació parcialexpedient de revocació parcialexpedient de revocació parcial de la subvenció atorgada per part del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), per a la 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) pels projectes ”Atracció d'inversions i cooperació 
empresarial” i “Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”, respectivament, durant el 
període desembre 2012 – desembre 2013    ((((expexpexpexp....    númnúmnúmnúm....    BBBB----056056056056////12121212).).).).

SegonSegonSegonSegon.- Realitzar lRealitzar lRealitzar lRealitzar l''''ingrés de lingrés de lingrés de lingrés de l''''import total revocatimport total revocatimport total revocatimport total revocat,,,,    995995995995,,,,91919191    €€€€    (desglossats en    976976976976,,,,64646464    €€€€    és 19191919,,,,27272727    €€€€ 
d'interessos legals) al compte corrent restringit d'ingressos del Servei d'Ocupació de Catalunya (CIF 
Q0801272F), de "la Caixa":    2100210021002100    ----    1183118311831183    ----    35353535    ––––    0200135636020013563602001356360200135636 (IBAN ES3521001183350200135636), 
fent-hi constar expressament les dades següents: 

- l'entitat que fa l'ingrés    ((((Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers ))))
- el nom del projecte    ((((Programes de suport al desenvolupament localProgrames de suport al desenvolupament localProgrames de suport al desenvolupament localProgrames de suport al desenvolupament local ....    AODLAODLAODLAODL    2012201220122012))))
- el número d'expedient ((((BBBB----056056056056////12121212))))

TercerTercerTercerTercer .- Notificar-ho al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i als Serveis 
de Comptabilitat i Control Financer i Gestió Pressupostària de l 'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR UN PLA DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR UN PLA DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR UN PLA DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR UN PLA D''''OCUPACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEOCUPACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEOCUPACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEOCUPACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE    
SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERAL DE COMPETÈNCIA MUNICIPALSERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERAL DE COMPETÈNCIA MUNICIPALSERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERAL DE COMPETÈNCIA MUNICIPALSERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERAL DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL,,,,    EN ELEN ELEN ELEN EL    
MARC DELMARC DELMARC DELMARC DEL    """"PLA DE XOCPLA DE XOCPLA DE XOCPLA DE XOC    2015201520152015” CONTRA LA CRISI I EL RISC D” CONTRA LA CRISI I EL RISC D” CONTRA LA CRISI I EL RISC D” CONTRA LA CRISI I EL RISC D''''EXCLUSIÓ SOCIAL IMPULSATEXCLUSIÓ SOCIAL IMPULSATEXCLUSIÓ SOCIAL IMPULSATEXCLUSIÓ SOCIAL IMPULSAT    
PER LPER LPER LPER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    AIXÍ COM ELS REQUISITS GENERALS DEAIXÍ COM ELS REQUISITS GENERALS DEAIXÍ COM ELS REQUISITS GENERALS DEAIXÍ COM ELS REQUISITS GENERALS DE    
PRESELECCIÓ DE CANDIDATS I ELS CRITERIS DE SELECCIÓ I EL BAREM DE PUNTUACIÓPRESELECCIÓ DE CANDIDATS I ELS CRITERIS DE SELECCIÓ I EL BAREM DE PUNTUACIÓPRESELECCIÓ DE CANDIDATS I ELS CRITERIS DE SELECCIÓ I EL BAREM DE PUNTUACIÓPRESELECCIÓ DE CANDIDATS I ELS CRITERIS DE SELECCIÓ I EL BAREM DE PUNTUACIÓ    
DEL PROCÉS DE SELECCIÓDEL PROCÉS DE SELECCIÓDEL PROCÉS DE SELECCIÓDEL PROCÉS DE SELECCIÓ

1111.... La persistent crisi econòmica i financera que ens afecta, juntament amb les mesures de contenció i 
supressió de les despeses socials, estan afectant negativament la provisió de diversos serveis i 
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prestacions de competència autonòmica, molts dels quals, tot i ser prestats per l'administració 
local, depenen del finançament de la Generalitat. Aquesta situació ha derivat en un nombrenombrenombrenombre    
dramàticament creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent ddramàticament creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent ddramàticament creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent ddramàticament creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent d''''exclusió socialexclusió socialexclusió socialexclusió social    
que requereix de mesures diverses, tant pal·liatives com de suport, en els àmbits econòmic, 
formatiu i ocupacional. 

2222.... La pèrdua del treball en el si de les famílies, en la majoria de casos, és el factor desencadenant de 
l'entrada en situacions d'exclusió social. Per tant, és    cabdal donar suport a aquelles famílies quecabdal donar suport a aquelles famílies quecabdal donar suport a aquelles famílies quecabdal donar suport a aquelles famílies que    
es troben especialment afectades per la desocupacióes troben especialment afectades per la desocupacióes troben especialment afectades per la desocupacióes troben especialment afectades per la desocupació a fi de millorar l'ocupabilitat dels seus 
membres i afavorir l'entrada de recursos econòmics que assegurin de nou la seva autonomia. 

3333.... Per tal de mitigar la situació esmentada, des de l'any 2012, l'Ajuntament de Granollers porta a 
terme una aposta per a cobrir aquesta necessitat mitjançant un suport econòmic extraordinari. 
Entre les accions que l'Ajuntament desitja posar en funcionament aquest any 2015, i que tenen la 
consideració d'urgents i inajornables, s'hi troba la convocatòria dconvocatòria dconvocatòria dconvocatòria d''''un pla d’ocupació localun pla d’ocupació localun pla d’ocupació localun pla d’ocupació local    per a 
contractar persones aturades per a realitzar serveis de caràcter públic i interès general de 
competència municipal.

4444.... El 24242424    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015, el Ple d'aquesta corporació aprovava per unanimitat l'expedient de 
modificació del Pressupost de l 'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de    1111....010010010010....000000000000,,,,00000000€€€€    
((((expedient MC AJTexpedient MC AJTexpedient MC AJTexpedient MC AJT    6666////2015201520152015)))), que permet el finançament tan d'aquests plans d'ocupació com de la 
resta d'accions incloses en el denominat "Pla de xocPla de xocPla de xocPla de xoc     2015201520152015".

5555.... Posteriorment, i com a conseqüència d'un romanent de tresoreria positiu al tancament de l'exercici 
pressupostari de 2014, aquesta xifra es veié incrementada en 500500500500....000000000000,,,,00000000    €€€€.... Els expedients de 
modificació de Pressupost ((((MC AJTMC AJTMC AJTMC AJT    11111111////2015201520152015, d'import 370.000,00 € i    MC AJTMC AJTMC AJTMC AJT    12121212////2015201520152015, d'import 
130.000,00 €) foren aprovats, també per unanimitat, al Ple de data 31313131    de març dede març dede març dede març de     2015201520152015....

6666.... Amb tot, les xifres finals previstes de cara als plans dxifres finals previstes de cara als plans dxifres finals previstes de cara als plans dxifres finals previstes de cara als plans d''''ocupacióocupacióocupacióocupació  inclosos en aquest “Pla de xoc 
2015” queden fixades de la manera següent:

– 963.500963.500963.500963.500,,,,00000000    €€€€    per a la contractació directa de personal (593.500,00 € previstos inicialment + 
370.000,00 € addicionals), aplicats a la partida HHHH160160160160....24127241272412724127....44920449204492044920    Aportació GranollersAportació GranollersAportació GranollersAportació Granollers    
Mercat Plans OcupacióMercat Plans OcupacióMercat Plans OcupacióMercat Plans Ocupació     2015201520152015....

– 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00     €€€€    per a la compra d'eines i roba de treball per a aquests treballadors/res, aplicats 
a la partida HHHH160160160160....24127241272412724127....22699226992269922699    Altres despeses Plans Ocupació PXAltres despeses Plans Ocupació PXAltres despeses Plans Ocupació PXAltres despeses Plans Ocupació PX     2015201520152015....

7777.... En un principi, vist aquest pressupost i efectuats els càlculs oportuns, el nombre total de persones 
a contractar dins aquesta convocatòria de plans d'ocupació és de 102102102102, per un període de 6666    mesosmesosmesosmesos 
i a    jornada completajornada completajornada completajornada completa (37,5 hores setmanals). Les contractacions es portaran a terme 
previsiblement en dos torns.

8888.... La relació de serveis de caràcter públic i interès general que es presenta a aprovació ha estat 
proposada pels caps d'Àrea de l'Ajuntament de Granollers amb el criteri de millorar la qualitat dels 
serveis i els equipaments de titularitat municipal , en el marc de les seves funcions i competències, 
i es concreten en la relació de projectes que es detallen en lrelació de projectes que es detallen en lrelació de projectes que es detallen en lrelació de projectes que es detallen en l''''apartat primer de la part dispositivaapartat primer de la part dispositivaapartat primer de la part dispositivaapartat primer de la part dispositiva    
de la present propostade la present propostade la present propostade la present proposta .

9999.... En virtut del protocol de col·laboració entre l 'Ajuntament de Granollers i el Departament d'Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, signat en data 17171717    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2014201420142014 i encara 
vigent, el procés de preselecció de les persones desocupades inscrites a l'oficina de treball de 
Granollers serà realitzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb els requisits que 
s'estableixen en l'apartat segon de la part dispositiva de la present propostaapartat segon de la part dispositiva de la present propostaapartat segon de la part dispositiva de la present propostaapartat segon de la part dispositiva de la present proposta.... Granollers Mercat 
coordinarà el procés de selecció de les persones desocupades a partir de la llista de persones 
preseleccionades pel SOC, d'acord amb els criteris de selecció i puntuació que scriteris de selecció i puntuació que scriteris de selecció i puntuació que scriteris de selecció i puntuació que s''''incorporen enincorporen enincorporen enincorporen en    
llll''''apartat tercer de la part dispositiva de la present propostaapartat tercer de la part dispositiva de la present propostaapartat tercer de la part dispositiva de la present propostaapartat tercer de la part dispositiva de la present proposta .

10101010.... Les funcions de tutoria i de seguiment dels treballs, així com l'adquisició de roba, eines i materials 
de treball, en el seu cas, corresponen a l'Ajuntament de Granollers, a través dels caps d'Àrea 
responsables de l'execució de cadascun dels projectes, amb càrrec als fons habilitats a l'efecte en 
el Pressupost de 2015.
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11111111.... La Resolució númResolució númResolució númResolució núm....    76/201476/201476/201476/2014    del director de Granollers Mercatdel director de Granollers Mercatdel director de Granollers Mercatdel director de Granollers Mercat,,,,    de datade datade datade data    12121212    de setembrede setembrede setembrede setembre,,,,    adequa 
la gestió del personal de Granollers Mercat als criteris per a l'aplicació del Reial Decret LleiReial Decret LleiReial Decret LleiReial Decret Llei    
20202020////2011201120112011,,,,    dededede    30303030    de desembrede desembrede desembrede desembre,,,,    i de l'articlearticlearticlearticle     21212121....2222    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    22222222////2013201320132013,,,,    dededede    23232323    de desembrede desembrede desembrede desembre,,,,    de 
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014, pel que fa a les contractacions temporals i 
nomenaments de personal de Granollers Mercat. D'aquesta manera, determina que "la 
contractació temporal de personal laboral per ocupar places conjunturals no incloses a la plantilla 
de personal es realitzarà únicament per executar projectes finançats per qualsevol organisme 
públic, inclòs l'Ajuntament de Granollers”.

12121212.... Les contractacions que es pretenen dur a terme responen en tots els casos a necessitats urgents i 
inajornables que afecten al funcionament dels serveis essencials previstos a    llll''''articlearticlearticlearticle     26262626    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    
7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,,reguladora de les bases de règim local.

13131313.... L'articlearticlearticlearticle     84848484,,,,iiii))))    de lde lde lde l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia de CatalunyaAutonomia de CatalunyaAutonomia de CatalunyaAutonomia de Catalunya estableix que els governs locals de 
Catalunya tenen competències pròpies sobre el foment de l'ocupació.

14141414....    Vist l'informe, amb data 16161616    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015, de la responsable del Servei Local d'Ocupació de 
Granollers Mercat, Sra. Elisabeth Martín Saura.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar l'execució, en el marc del "Pla de xoc” contra la crisi i el risc d'exclusió social 
impulsat per l'Ajuntament de Granollers per a aquest any 2015, d'un pla d'ocupació per a realitzar els 
serveis de caràcter públic i interès general de competència municipal que es relacionen a continuació, 
mitjançant la contractació laboral per obra o servei durant sis mesos i a jornada completacontractació laboral per obra o servei durant sis mesos i a jornada completacontractació laboral per obra o servei durant sis mesos i a jornada completacontractació laboral per obra o servei durant sis mesos i a jornada completa    (37,5 
hores setmanals) d'un total de 102102102102    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades ::::
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SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar els següents requisits generals de preselecciórequisits generals de preselecciórequisits generals de preselecciórequisits generals de preselecció    que s'han d'aplicar per determinar el 
col·lectiu de persones que podran accedir al procés de selecció :

1111.... Estar inscrits/tes com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a l'Oficina de Treball de la 
Generalitat (OTG), amb la demanda actualitzada. 
2222.... No ser perceptors/res de prestació d'atur a la data de presentació de la oferta de treball a l'OTG. 
3333.... No haver cotitzat a la Seguretat Social més de 6 mesos en els darrers 24 mesos anteriors a la 
data de publicació de l'oferta de treball a l'OTG.
4444....    No haver estat contractats/ades en cap pla d'ocupació en els darrers 24 mesos abans de la data 
de publicació de l'oferta de treball.

Si en el moment de gestionar una determinada oferta de treball per part de l'OTG no hi ha suficients 
candidats/tes que compleixin tots els requisits definits anteriorment , s'ampliarà el període màxim de 24 
mesos fixat en el punt 3 en períodes de 6 mesos i es realitzarà una nova cerca de candidats/tes 
successivament fins que hi hagi una ràtio mínima necessària per fer la selecció, això és, de 3 CV per 
lloc de treball. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-Aprovar els següents criteris de selecció i el barem de puntuaciócriteris de selecció i el barem de puntuaciócriteris de selecció i el barem de puntuaciócriteris de selecció i el barem de puntuació    del procés de selecció de 
les persones desocupades que seran derivades pel Servei d'Ocupació de Catalunya:

QUADRE DE BAREMACIÓ PER A LES CATEGORIES DE PEONS I AXILIARSQUADRE DE BAREMACIÓ PER A LES CATEGORIES DE PEONS I AXILIARSQUADRE DE BAREMACIÓ PER A LES CATEGORIES DE PEONS I AXILIARSQUADRE DE BAREMACIÓ PER A LES CATEGORIES DE PEONS I AXILIARS ::::
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Circumstància personal i socialCircumstància personal i socialCircumstància personal i socialCircumstància personal i social     PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
Família Monoparental 0,5 punt
Carregues familiars (fills o familiars dependents a càrrec) 0,5 punt
Deutes d'habitatge i/o processos desnonament 0,5 punt
Beneficiaris d'ajuts d'aliments 0,5 punt
Menor de 25 o major de 55 anys  0,5 punt
Expedient obert a SSAP i seguiment abans de la publicació del Programa excepcional 1 punt
Vida laboral activa durant els últims 3 anys (acreditar un període actiu laboral de 10 mesos) 1 punt
Participació en algun procés formatiu (durant últims 2 anys) 1 punt 
Usuari actiu de la borsa de treball municipal 1 punt
Certificat de discapacitat 0,5 punt
Entrevista Personal (aspectes subjectius) Màxim de 3 punts

Màxima Puntuació PossibleMàxima Puntuació PossibleMàxima Puntuació PossibleMàxima Puntuació Possible :::: 10101010    puntspuntspuntspunts

QUADRE DE BAREMACIÓ PER A LES CATEGORIES DQUADRE DE BAREMACIÓ PER A LES CATEGORIES DQUADRE DE BAREMACIÓ PER A LES CATEGORIES DQUADRE DE BAREMACIÓ PER A LES CATEGORIES D ''''OFICIALSOFICIALSOFICIALSOFICIALS ,,,,    ENCARREGATS I TÈCNICSENCARREGATS I TÈCNICSENCARREGATS I TÈCNICSENCARREGATS I TÈCNICS ::::

Circumstància personal i socialCircumstància personal i socialCircumstància personal i socialCircumstància personal i social     PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
Expedient obert a SSAP i seguiment abans de la publicació del Programa excepcional 0,5 punt
Família Monoparental 0,5 punt
Carregues familiars (fills o familiars dependents a càrrec) 0,5 punt
Vida laboral activa durant els últims 3 anys (acreditar un període actiu laboral de 10 mesos) 1 punt
Participació en algun procés formatiu (durant últims 2 anys) 1 punt 
Usuari actiu de la borsa de treball municipal 1 punt
Certificat de discapacitat 0,5 punt
Experiència laboral anterior en tasques iguals o similars al lloc a cobrir 2 punts
Entrevista Personal (aspectes subjectius) Màxim de 3 punts

Màxima Puntuació PossibleMàxima Puntuació PossibleMàxima Puntuació PossibleMàxima Puntuació Possible :::: 10101010    puntspuntspuntspunts

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-Encarregar a Granollers Mercat la coordinació de procés de selecció i la contractació de les 
persones desocupades per realitzar els serveis d'interès general aprovats, d'acord amb les categoriescategoriescategoriescategories     
laborals i retribucions brutes mensualslaborals i retribucions brutes mensualslaborals i retribucions brutes mensualslaborals i retribucions brutes mensuals següents: 

Categoria d'encarregat, retribució bruta mensual deretribució bruta mensual deretribució bruta mensual deretribució bruta mensual de     1111....400400400400,,,,00000000    €€€€....�

Categoria d'oficial i tècnic, retribució bruta mensual deretribució bruta mensual deretribució bruta mensual deretribució bruta mensual de     1111....120120120120,,,,00000000    €€€€.�

Categoria de peons i auxiliars, retribució bruta mensual deretribució bruta mensual deretribució bruta mensual deretribució bruta mensual de     850850850850,,,,00000000    €€€€. �

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de Granollers Mercat de 
l'import necessari per a la contractació de les persones desocupades seleccionades per a realitzar els 
serveis de caràcter públic i interès general de competència municipal, i ordenar el pagament a 
Granollers Mercat de 963963963963....500500500500,,,,00000000    €€€€,,,, amb càrrec a l'aplicació pressupostària HHHH160160160160....24127241272412724127....44920449204492044920 
Aportació Granollers Mercat plans ocupacióAportació Granollers Mercat plans ocupacióAportació Granollers Mercat plans ocupacióAportació Granollers Mercat plans ocupació    2015201520152015, una vegada finalitzat el procés de selecció i 
formalitzats els contractes laborals.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Que les funcions de tutoria i seguiment dels treballs, així com l'adquisició de la roba, eines i 
materials de treball, en el seu cas, corresponguin a l'Ajuntament de Granollers, amb càrrec als fons 
habilitats a tal efecte en el Pressupost de 2015.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones interessades, això és, a l'Oficina de Treball de Granollers 
- Franqueses del Servei d'Ocupació de Catalunya, al Servei Local d'Ocupació de Granollers Mercat, i 
als Serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de l'Ajuntament de 
Granollers. 

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-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 CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA
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6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA QUARTA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA QUARTA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA QUARTA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA QUARTA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ    
CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE DCONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE DCONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE DCONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE D''''ÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEU    
""""SUDSUDSUDSUD''''EAUEAUEAUEAU----2222""""

El 19 d'octubre de 2012 el “Comitè de Programació” del programa Interreg IVB SUDOE va aprovar el 
projecte SUD'EAU-2 tal com consta en el web del programa a la llista de projectes aprovats .

L’Ajuntament de Granollers havia sol·licitat a la Comissió Europea la quantitat de 143.421 euros pel 
desenvolupament del projecte SUD'EAU-2, corresponent al 75% de l'import a justificar, i aportava una 
contrapartida nacional de 47.807 euros restants aprovada en sessió plenària de data 31 de juliol de 
2012. La quantitat total a justificar a la seva finalització per part de l'ajuntament de Granollers és de 
191.228 euros.

En data 20 de novembre de 2012 es va aprovar per Junta de Govern Local (JGL) l'acceptació de 
subvenció de l'Ajuntament de Granollers a la Comissió Europea per al projecte SUD'EAU-2 i va aplicar 
el nou ingrés a la partida d’ingrés H211.49704 - UE projecte europeu SUDEAU. 

El programa Interreg IVB SUDOE estableix les dates del 15 d'abril i el 15 d'octubre de cada exercici en 
què es desenvolupa el projecte (2013-2014) i el 15 de febrer 2015, pel darrer període de despeses, 
perquè cada soci realitzi el certificat  (Model A1) de les successives justificacions parcials del projecte . 
L'Ajuntament de Granollers, des de la seva Intervenció, ha hagut de verificar els costos assumits 
imputables al projecte en les partides de personal i les habilitades específicament per despeses del 
projecte SUD'EAU-2, partida de despeses H211.17212.22699 "Altres despeses projecte Sud'eau-2". 

En data 24 de setembre de 2013 la JGL va aprovar la justificació corresponent al primer període 
d'execució, despeses realitzades i pagades abans de 31 de març de 2013. En aquest cas, la despesa 
justificada i validada ha estat de 13.084,46 euros, dels quals el 75%, 9.813,00 € s'imputen a la 
subvenció.

En data 1 d'abril de 2014 la JGL va aprovar la justificació corresponent al segon període d'execució, 
despeses realitzades i pagades abans del 30 de setembre de 2013. En aquest cas, la despesa 
justificada i validada ha estat de 13.394,80 euros, dels quals el 75%, 10.046,10 € s'imputen a la 
subvenció.

En data 30 de setembre de 2014 la JGL va aprovar la justificació corresponent al tercer període 
d'execució, pel període d'execució de l'1 d'octubre de 2013 al 31 de març de 2014. En aquest cas, la 
despesa justificada i validada ha estat per import de 53.176,57 euros, dels quals el 75%, 39.882,43 € 
s'imputen a la subvenció.

En data 27 de març de 2014 s'ha presentat la quarta justificació al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, qui l'ha validat per el període d'execució de l'1 d'abril al 30 de setembre de 
2014. En aquest cas, la despesa justificada i validada ha estat per import de 44.729,90 euros, dels 
quals el 75%, 33.547,43 € s'imputen a la subvenció.

Atès l'informe favorable a l'aprovació de l'esmentada justificació del tècnic del Servei de Processos 
Estratègics i Programació, de data 16 d'abril de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2222nnnn....    La resolució d'Alcaldia núm. 673 d'11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat sisè, 
lletra a) de la part dispositiva explicita que correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de 
l'acceptació de les subvencions i l 'aprovació de la seva justificació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió Europea en el marc 
del projecte d'àmbit europeu "SUD'EAU-2", corresponent al quart període d'execució, entre l'1 d'abril al 
30 de setembre de 2014, per un import de 44.729,90 euros, dels quals el 75%, 33.547,43 € s'imputen 
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a la subvenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DE    
SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE CAN GILI DESERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE CAN GILI DESERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE CAN GILI DESERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC DE CAN GILI DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del 24 de març de 2015,  va acordar iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la 
despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del 
contracte administratiu especial de serveis per a la prestació  del servei de bar del Centre Cívic de Can 
Gili de l'Ajuntament de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, per al període del 4 de maig de 2015 al 3 de maig de 2018 amb possibilitat de 3 
anys mes de pròrroga, amb un cànon anual de sortida de 1.487,60 euros/any, i un pressupost de la 
totalitat de la contractació de 4.462,80 euros més 937,19 euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un 
total de 5.399,99 euros.

En data 30 de març de 2015 es convida a :

- Juan Francisco Tiscar Ramos - José Manzano González
- Carlos Cano Coronado - Francisco José Hurtado Rodríguez 
- Cristobal Laredo Zamora 

Al finalitzar el termini, únicament han  presentat oferta: 

- el senyor José Manzano González , en data 9 d'abril de 2015 i amb número de registre 
d'entrada 2015006712

- el senyor Cristobal Laredo Zamora, en data 10 d'abril de 2015 i amb número de registre 
d'entrada 2015006767

- el senyor Carlos Cano Coronado, en data 13 d'abril de 2015 i amb número de registre 
d'entrada 2015006810

El senyor Juan Francisco Tiscar Ramos i el senyor Francisco José Hurtado Rodríguez, no han 
presentat oferta.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i l'oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el Coordinador tècnic de centres 
cívics ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa, la 
presentada per Cristobal Laredo Zamora amb NIF. 36556082C, per a l'adjudicació del contracte 
administratiu especial de serveis per a la prestació del servei de bar del Centre Cívic de Can Gili de 
l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la puntuació següent:

A) OFERTA ECONÒMICA. CÀNON

PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA ANUALANUALANUALANUAL 21212121%%%%    IVAIVAIVAIVA TOTALTOTALTOTALTOTAL ALÇAALÇAALÇAALÇA PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ
Cristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo Zamora 3.150,00 € 661,50 € 3.811,50 € 111,75% 51,00
Carlos Cano CoronadoCarlos Cano CoronadoCarlos Cano CoronadoCarlos Cano Coronado 1.570,25 € 329,75 € 1.900,00 € 5,56 25,42
José Fernando Manzano GonzálezJosé Fernando Manzano GonzálezJosé Fernando Manzano GonzálezJosé Fernando Manzano González 1.600,00 € 336,00 € 1.936,00 € 7,56% 25,90

B) MILLORES DE L’HORARI DE SERVEI CONTINUAT A PARTIR DE L'HORARI REGULAR DEL 
CENTRE CÍVIC
B.1 Increment horari regular de servei (de dilluns a divendres)
B.2 Increment horari de servei en dissabtes
B.3 Increment horari de servei en diumenges

PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ
BBBB....1111 BBBB....2222 BBBB....3333 BBBB....1111 BBBB....2222 BBBB....3333

Cristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo Zamora 31h. 14h. 14h. 11,34 5,60 3,00
Carlos Cano CoronadoCarlos Cano CoronadoCarlos Cano CoronadoCarlos Cano Coronado 41h. 15h. 6h. 15,00 6,00 1,29
José Fernando Manzano GonzálezJosé Fernando Manzano GonzálezJosé Fernando Manzano GonzálezJosé Fernando Manzano González 40h. 13h 13h. 14,63 5,20 2,79
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 C) PROPOSTA D'ACTIVITATS SOCIALS
C.1 Espectacles de petit format
C.2 Xerrades i tertúlies
C.3 Campionats de jocs de taula o similars
C.4 Concursos oberts (gastronomia, fotografia, etc)
C.5 Activitats de gastronomia

PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ
CCCC....1111 CCCC....2222 CCCC....3333 CCCC....4444 CCCC....5555 CCCC....1111 CCCC....2222 CCCC....3333 CCCC....4444 CCCC....5555

Cristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo Zamora 12 12 9 9 9 5 5 5 5 5
Carlos Cano CoronadoCarlos Cano CoronadoCarlos Cano CoronadoCarlos Cano Coronado 2 0 1 1 2 0,83 0 0,56 0,56 1,11
José Fernando ManzanoJosé Fernando ManzanoJosé Fernando ManzanoJosé Fernando Manzano     
GonzálezGonzálezGonzálezGonzález

5 0 1 0 0 2,08 0 0,56 0 0

Resum puntuacions:

PUNTUACIONS TOTALS PARCIALSPUNTUACIONS TOTALS PARCIALSPUNTUACIONS TOTALS PARCIALSPUNTUACIONS TOTALS PARCIALS
PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA

TOTAL ATOTAL ATOTAL ATOTAL A TOTAL BTOTAL BTOTAL BTOTAL B TOTAL CTOTAL CTOTAL CTOTAL C
PUNTUACIONSPUNTUACIONSPUNTUACIONSPUNTUACIONS

TOTALS GENERALSTOTALS GENERALSTOTALS GENERALSTOTALS GENERALS
Cristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo ZamoraCristobal Laredo Zamora 51,00 19,94 25,00 95,94
Carlos Cano CoronadoCarlos Cano CoronadoCarlos Cano CoronadoCarlos Cano Coronado 25,42 22,29 3,06 50,77
José Fernando ManzanoJosé Fernando ManzanoJosé Fernando ManzanoJosé Fernando Manzano     
GonzálezGonzálezGonzálezGonzález

25,90 22,62 2,64 51,16

En data 16 d'abril de 2015 s'ha requerit electrònicament al senyor Cristobal Laredo Zamora amb NIF. 
36556082C a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El dia 22 d'abril de 2015, Cristobal Laredo Zamora  ha presentat la documentació requerida amb 
caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives 
particulars, i la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte administratiu especial de serveis 
per a la prestació del servei de bar del Centre Cívic de Can Gili de l'Ajuntament de Granollers, per al 
període de 4 de maig de 2015 al 3 de maig de 2018, amb possibilitat de pròrroga, a Cristobal Laredo 
Zamora amb NIF. 36556082C per un import de 3.150 euros,  més 661,50 euros d'IVA (21%), el que fa 
un total de 3.811,50 euros, el que representa una alça del 111,75% respecte al preu de licitació.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar al senyor Cristobal Laredo Zamora amb NIF. 36556082C contracte administratiu 
especial de serveis per a la prestació del servei de bar del Centre Cívic de Can Gili de l'Ajuntament de 
Granollers, per al període de 4 de maig de 2015 al 3 de maig de 2018, amb possibilitat de pròrroga de 
3 anys mes de pròrroga, amb un  cànon anual de 3.150 euros,  més 661,50 euros d'IVA (21%), el que 
fa un total de 3.811,50 euros, i un preu total del període d'execució del contracte de 9.450 euros, més 
1.984,50 euros d'IVA (21%), que fa un total de 11.434,50 euros, i que representa una alça del 111,75 
% respecte al preu de licitació, 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 i amb aplicació al codi pressupostari H 232.55003  amb la distribució següent:

2015 2.541,00 euros (2.100,00 € més 441,00 € en concepte del 21% d'IVA) 
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2016 3.811,50 euros (3.150,00 € més 661.50 € en concepte del 21% d'IVA)
2017 3.150,00 euros (3.150,00 € més 661.50 € en concepte del 21% d'IVA)
2018 1.270,50 euros (1.050,00 € més 220,50 € en concepte del 21% d'IVA)

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

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia i al servei de participació 
ciutadana - Centres Cívic, per tal que es confeccionin els documents comptables i les liquidacions  
d'acord amb els imports i anualitats indicats en el primer punt d 'aquest acord

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 29 de juny de 2015  per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DEL MODEL DAPROVACIÓ DEL MODEL DAPROVACIÓ DEL MODEL DAPROVACIÓ DEL MODEL D''''ADDENDA DEL CONVENIADDENDA DEL CONVENIADDENDA DEL CONVENIADDENDA DEL CONVENI    
ESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LESPECÍFIC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A    
LLLL''''EXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE LEXECUCIÓ DE L''''ACTUACIÓ SUBVENCIONADAACTUACIÓ SUBVENCIONADAACTUACIÓ SUBVENCIONADAACTUACIÓ SUBVENCIONADA    """"PROJECTE DE COL·LABORACIÓ IPROJECTE DE COL·LABORACIÓ IPROJECTE DE COL·LABORACIÓ IPROJECTE DE COL·LABORACIÓ I    
ASSISTÈNCIA PER A LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I LAASSISTÈNCIA PER A LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I LAASSISTÈNCIA PER A LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I LAASSISTÈNCIA PER A LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES EN GOVERNANÇA I LA    
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNITAT DE SIDI RAHALPLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNITAT DE SIDI RAHALPLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNITAT DE SIDI RAHALPLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA COMUNITAT DE SIDI RAHAL    ((((MARROCMARROCMARROCMARROC)")")")",,,,    APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA    
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEPER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEPER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEPER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE     25252525    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2014201420142014

1111....    En data 25 de juny de 2014, la Junta de Govern Local va prendre, entre d'altres, l'acord següent:

"Tercer: Aprovar l'esborrany del Conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Granollers per a l'execució de l'actuació subvencionada "Projecte de col·laboració i assistència per a 
la millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi 
Rahal  (Marroc)" , (codi XGL 14/Y/107522), inclosa en el recurs "Projectes de cooperació al 
desenvolupament" en el marc del Catàleg 2014, que es transcriu literalment:

CONVENI ESPECÍFIC

Dades identificatives
Codi XGL 14/Y/107522
Ens destinatari Ajuntament de Granollers
NIF P-0809500-B
Actuació Projecte de col·laboració i assistència per a la millora de les  

competències en governança i la planificació estratègica de la  
comunitat de Sidi Rahal (Marroc)

Tipus de recurs Recurs econòmic
Classe de recurs Ajut econòmic
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Aportació any 2014              Aportació any 2015              Aportació 
total

Aportació de la Diputació 13.500 euros                           1.500 euros                              15.000 
euros

Aportació de l'ens destinatari 6.430 euros
Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
Centre gestor Oficina de Cooperació al Desenvolupament

... "

2222....    La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en data 29 de gener de 2015, ha aprovat 
una resolució on s'aprova el model d'addenda al conveni   específic entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Granollers per a l'execució de l'actuació subvencionada "Projecte de col·laboració i 
assistència per a la millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la 
comunitat de Sidi Rahal  (Marroc)" , (codi XGL 14/Y/107522).

3333....    Vistes les modificacions introduïdes en el conveni, el tècnic mitjà de Participació i Relacions 
Ciutadanes, Joan Carles Cusell, informa favorablement del model d'addenda aprovat i proposat per la 
Diputació de Barcelona, que afecten els pactes 3, 4.6, 4.7 i 5, amb manteniment de la resta de pactes..

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

1111....    El Règim regulador aplicable al catàleg de serveis de l'any 2014, del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", de la Diputació de Barcelona, publicat en el BOP de 5 de febrer de 2014. 

2222....    El punt 5.) de l'acord de Ple de l'Ajuntament de Granollers, celebrat en sessió ordinària de 5 de juliol 
de 2011, pel qual es delega en la Junta de Govern Local la sol·licitud i acceptació de les subvencions 
atorgades per organismes públics. 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar el model d'addenda al conveni específic entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament de Granollers per a l'execució de l'actuació subvencionada "Projecte de col·laboració i 
assistència per a la millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la 
comunitat de Sidi Rahal  (Marroc)" , (codi XGL 14/Y/107522), aprovat per la Junta de Govern Local del 
dia 25 de juny de 2014, amb el text següent:

"ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC

Dades identificatives
Codi XGL 14/Y/107522
Ens destinatari Ajuntament de Granollers
NIF P-0809500-B
Actuació Projecte de col·laboració i assistència per a la millora de les  

competències en governança i la planificació estratègica de la  
comunitat de Sidi Rahal (Marroc)

Tipus de recurs Recurs econòmic
Classe de recurs Ajut econòmic

Aportació any 2014              Aportació any 2015              Aportació 
total

Aportació de la Diputació 13.500 euros                           1.500 euros                              15.000 
euros

Aportació de l'ens destinatari 6.430 euros
Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals
Centre gestor Oficina de Cooperació al Desenvolupament

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu president, Exc. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i 
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facultat d’acord amb la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència 
d’aquesta corporació de 8/1/2015 (núm. 5/2015), publicat al BOPB de 13/1/2015; assistit  pel secretari 
delegat, Sr. Joan Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència  
de la corporació de data 16/12/2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20/1/2014.

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, representat pel seu Alcalde, Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, 
assistit per la secretària general accidental de l’ens , Sra. Àngels Badia i Busquets, degudament 
autoritzats.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 30 de gener de 2014, va aprovar, en el 
marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el Catàleg de serveis 2014, 
el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos .

II. Vist que l’Ajuntament de Granollers va sol·licitar a la Diputació per a aquest exercici la  
concertació d’un ajut econòmic per a l’actuació "Projecte de col·laboració i assistència per a la millora  
de les competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi Rahal   
(Marroc)".

III. Vist que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data 29 de maig de 2014, en el marc de la 
resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis  2014,  va concedir un ajut 
econòmic a l'Ajuntament de Granollers, d’import 15.000 euros, i va aprovar el text del conveni tipus 
mitjançant el qual aquest ajut s’ha de formalitzar. D’acord amb l’esmentat conveni aquest ha de 
transferir un import de 15.110 euros al municipi Sidi Rahal del Marroc per a la realització de l’actuació .

IV. Una vegada signat el conveni, l’ens destinatari ha manifestat a aquesta Diputació que, ateses les 
particularitats del Marroc, es troba amb dificultats per realitzar directament la transferència al municipi  
Sidi Rahal.

V. I, per això, a fi que es pugui executar l'actuació, ha proposat modificar el conveni per tal que l 'import 
es transfereixi a l'entitat Institut Marocain pour le Dévéloppement Local (en endavant IMADEL), que 
col·labora amb el municipi del Marroc. S'acompanya a aquest conveni la documentació que acredita 
les funcions de l'entitat i del municipi en l 'execució del projecte, entre elles qui rep l'import i qui 
executa l'actuació, i que compta amb la conformitat del referit municipi .
 
VI. A efectes de la present addenda, el municipi Sidi Rahal i l’entitat IMADEL seran considerades  
contrapart del projecte. 

VII. Atès que l’esmentada circumstància exigeix aprovar una addenda modificativa d’alguns pactes  
del conveni original que s’annexarà al conveni, formant part integrant del mateix, segons el previst al 
Pacte 8.4 de l’esmentat conveni.

VIII. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
subscriuen aquesta addenda al conveni, que es regirà pels següents

PACTES

1. Modificació del Pacte 3 del conveni 

Les parts acorden que la referència a la contrapart del Pacte 3 del conveni es substituirà pel nom de 
l'entitat que rep la transferència. En conseqüència el text del Pacte 3 es substitueix pel següent:

"La vigència del conveni s'estendrà des de la seva signatura per les parts fins que l'ens destinatari 
presenti la documentació de justificació final de despeses de l'actuació, la Diputació de Barcelona 
realitzi el pagament i, finalment, l'ens acrediti que ha realitzat la transferència a l'entitat IMADEL, 
d'acord amb la forma i els terminis establerts en el present conveni ".

2. Modificació del Pacte 4  del conveni
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Es modifica els punts 6 i 7 del pacte 4 del conveni, amb la finalitat d'introduir la referència a l'entitat 
IMADEL, que rep les transferències al Marroc i treballa conjuntament amb el municipi Sidi Rahal .

Els punts esmentats es substitueixen pel redactat que s'estableix a continuació:

4.6."La despesa elegible serà la corresponent als capítols  1, 2 i 4 del pressupost de despeses dels ens 
destinataris. Del capítol 1 no seran elegibles les despeses de personal tècnic de l'ens sol·licitant 
dedicat al projecte, a excepció dels projectes de municipis de menys de 20.000 habitants els quals 
podran imputar fins a un màxim del 20% de l'aportació de la Diputació. Del capítol 2 no seran elegibles 
les despeses de personal extern contractat per a la identificació i conceptualització del projecte, a 
excepció dels projectes de municipis de menys de 20.000 habitants els quals podran imputar fins a un 
màxim del 10% de l'aportació de la Diputació. Del capítol IV com a mínim el 60% de l'aportació de la 
Diputació s'haurà de transferir a l'entitat IMADEL, la qual rebrà els diners amb la finalitat d'executar, 
juntament i sota la direcció del municipi Sidi Rahal del Marroc , l'actuació.

4.7. Les contraparts, d'acord amb la documentació a què es refereix l'antecedent V del conveni que 
acredita les seves funcions en l'execució del projecte, hauran de justificar a l'ens destinatari despeses 
de personal i despeses corrents en béns i serveis realitzades dins del període d'execució, per un 
import mínim al transferit, i de les quals n'informarà l'ens destinatari en la documentació de justificació 
de despeses que presenti a la Diputació."

3. Modificació del Pacte 5 del conveni

Les parts convenen en modificar el Pacte 5 del conveni per aclarir que la transferència corresponent a 
la contrapart del Sud es realitzarà, ateses les dificultats del municipi marroquí Sidi Rahal per rebre 
diners de l'estranger, a l'entitat IMADEL. Per aquesta raó es substitueix el redactat 4 del Pacte 5, pel 
següent:

5.4. "En el termini màxim de tres mesos a comptar des del pagament de l'import total de l'ajut per part 
de la Diputació de Barcelona a l'ens destinatari, aquest haurà de lliurar a la Diputació el corresponent 
comprovant (fotocòpia de la transferència bancària o document equivalent i rebut de l'entitat IMADEL) 
que acrediti que ha efectuat la/les transferència/es corresponents a l'entitat IMADEL que, juntament i 
sota la direcció del municipi Sidi Rahal del Marroc, ha executat el projecte. La manca d'acreditació pot 
ser causa de revocació."

4. Manteniment dels Pactes no esmentats anteriorment

La present addenda modifica únicament els pactes esmentats amb anterioritat i s'annexa al conveni 
signat per les parts, formant part íntegra del mateix.

La resta de pactes assumits per les parts signatàries del conveni original, que no han estat modificats 
expressament en aquesta addenda, es mantenen en vigor tal com van ser expressats en el conveni 
original.

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen el present conveni, per duplicat, en el 
lloc i data que s'assenyalen.

Granollers, Barcelona,

PER L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L'Alcalde El President

Josep Mayoral Antigas Salvador Esteve i Figueras

La Secretària general accidental El secretari delegat
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Àngels Badia i Busquets Joan Guasch i Marimon"

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-Facultar a l’Alcalde, senyor Josep Mayoral Antigas, per a la signatura de l'addenda al  
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona per a l'execució 
de l'actuació subvencionada "Projecte de col·laboració i assistència per a la millora de les 
competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi Rahal  (Marroc)" , 
(codi XGL 14/Y/107522).

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
9999).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATATORGADA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATATORGADA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATATORGADA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT    ----    CCOOCCOOCCOOCCOO,,,,    DESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTE    
""""PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL TURISMO COMUNITARIOPROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL TURISMO COMUNITARIOPROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL TURISMO COMUNITARIOPROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL TURISMO COMUNITARIO    
SOSTENIBLE IV FASESOSTENIBLE IV FASESOSTENIBLE IV FASESOSTENIBLE IV FASE     ((((AMUNORCHIAMUNORCHIAMUNORCHIAMUNORCHI     ----    NICARAGUANICARAGUANICARAGUANICARAGUA))))    2013201320132013----2014201420142014""""

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

Núm.          Entitat Projecte Municipi País Import

4048 Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO

Programa de desenvolupament 
turístic. Fase IV

Amunorchi Nicaragua 10.816,73 €

2222.... L'article 10.1 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2013 preveia que 
la justificació dels projectes de cooperació s 'havia de presentar abans del 28 de febrer de 2015.

3333.... L'article 10.2 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2013 remetia a la 
clàusula 17a de l'Ordenança General de Subvencions, quant a la documentació que, en tot cas, 
s'havia de presentar per a la justificació dels projectes .

4444....    En data 2 de març de 2015 i número de registre 3.954, el senyor Antoni Pueyo i Flaqué, en 
representació de la Fundació Pau i Solidaritat - CCOO, va presentar la justificació del projecte 
"Programa de desarrollo económico basado en el turismo comunitario sostenible, en los municipios 
del norte del departamento de Chinandega, Nicaragua. Fase IV. 2013-2014". Aquesta justificació va 
ser complementada en data 30 de març de 2015 i número de registre 6.121,,,,    pel mateix representant, i 
la documentació presentada és la següent:

a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, que s'ajusta a la sol·licitud presentada, i que inclou 
síntesi del projecte, descripció de la intervenció, valoració del projecte executat i observacions, 
valoració global del desenvolupament del projecte i perspectives de futur ; annex en format digital 
(fotografies); 

b) Informe econòmic final, que consta de
-certificat per a la presentació de l 'informe econòmic;
-relació de transferències realitzades per al projecte , com també operacions de canvi realitzades;
-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-resolució d'adjudicació del contracte d'obres;
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, i certificacions econòmiques, per import de 25.754,08 €, superior al 
doble de la subvenció atorgada.

5555. Vist l'informe emès pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, que 
justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte "Programa de desarrollo económico 
basado en el turismo comunitario sostenible, en los municipios del norte del departamento de 
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Chinandega, Nicaragua, fase IV, 2013-2014", perquè s'ha verificat que el contingut de la 
documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de les actuacions subvencionades i acredita la 
correcta execució de les actuacions subvencionades de conformitat amb les actuacions previstes a les 
bases de la convocatòria, en els termes que s'indiquen a continuació:

Núm.            Entitat Projecte Municipi País Import

4048 Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO

Programa de desenvolupament 
turístic. Fase IV

Amunorchi Nicaragua 10.816,73 €

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

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

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar, davant l'òrgan atorgant, el compliment els requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

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

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa  la forma de la justificació.

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

- Articles 10.1 i 10.2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de 
Cooperació i Solidaritat 2013, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 18 de desembre de 
2012 i publicades en el BOPB del dia 4 de gener de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació 
del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la     justificació de la subvenció atorgada per acord de Junta de Govern Local, de data 
16 de juliol de 2013, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la concessió de 
subvencions per a l'any 2013, en els termes que s'indiquen a continuació:

Núm.            Entitat Projecte Municipi País Proposta 
econòmica

4048 Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO

Programa de desenvolupament 
turístic. Fase IV

Amunorchi Nicaragua 10.816,73 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
10101010).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATATORGADA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATATORGADA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATATORGADA A LA FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT    ----    CCOOCCOOCCOOCCOO,,,,    DESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTEDESTINADA AL PROJECTE    
""""AMPLIACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE LAAMPLIACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE LAAMPLIACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE LAAMPLIACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE LA    
ALCALDÍA DE VILLANUEVAALCALDÍA DE VILLANUEVAALCALDÍA DE VILLANUEVAALCALDÍA DE VILLANUEVA    ((((FASE IIFASE IIFASE IIFASE II))))    NICARAGUANICARAGUANICARAGUANICARAGUA    2012201220122012////2013201320132013"""",,,,    DINS LA CONVOCATÒRIA DEDINS LA CONVOCATÒRIA DEDINS LA CONVOCATÒRIA DEDINS LA CONVOCATÒRIA DE    
SUBVENCIONSSUBVENCIONSSUBVENCIONSSUBVENCIONS     2012201220122012
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1111....    En sessió de data 31 de juliol de 2012, de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, 
es  van atorgar les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 
proposat

3944 Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO

Ampliación espacio físico y 
de los servicios a la 

ciudadanía

Villanueva Nicaragua 14.330,88 €

2222.... L'article 10.1 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2012 preveia que 
la justificació dels projectes de cooperació s 'havia de presentar abans del 28 de febrer de 2014.

3333.... L'article 10.2 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat 2012 
assenyalava la documentació que, en tot cas, s'havia de presentar:

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

4444....    En data 9 de juny de 2014 i número de registre d'entrada 12.150,  Joseba Mendizabal Ruiz, en 
qualitat de secretari de cooperació internacional de la Fundació Pau i Solidaritat - CCOO, amb NIF 
G61538187 i número de registre 223, va presentar l'informe final del projecte "Ampliación espacio 
físico y de los servicios a la ciudadanía de la Alcaldía de Villanueva (fase II) Nicaragua 2012/2013", 
que comprèn la documentació següent:

a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, en paper, que inclou dades del projecte, descripció 
del procés d'intervenció i de la intervenció -amb grau de compliment dels objectius-, valoració del 
projecte i observacions.
 
b) Informe econòmic final, que consta de

-Certificat econòmic de tot el projecte;
-Relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-Relació de transferències realitzades per al projecte, com també d'operacions de canvi realitzades;
-Relació de totes les despeses efectuades en el projecte,  32.883,92 €, amb el detall de les despeses 
imputades a l'Ajuntament de Granollers.
-Justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, per import de 32.883,92 €, superior al doble de la quantitat atorgada,  
14.330,88 €, que és el  % de la quantitat justificada.
-Escrit de l'Administradora del municipi de Villanueva, Chinandega, de les quantitats rebudes per al 
projecte i les dates de recepció;
-Certificacions: 1) de l'alcalde de Villanueva conforme les obres es fan en terreny municipal i aporta 
dades del Registro Público de la Propiedad; 2) de costos valoritzats de formulació i avaluació, lloguer 
d'oficina i muntatge de l'edició de la publicitat; 3) del tipus de canvi utilitzat durant el període 2012 - 
2013 (córdobas / dòlar);
-Publicació de l'adjudicació de les obres del projecte;
-Contractes: 1) per a l'execució de les obres; resolució del contracte per incompliment del contractista; 
nou contracte d'obres per al projecte; 2) contracte menor de pintura; contracte de serveis 
professionals;
-Informes;
-Documentació en format digital, incloses fotos;
-Publicitat.

5555. Vist l'informe emès pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, que 
justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte  "Ampliación espacio físico y de los 
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servicios a la ciudadanía de la Alcaldía de Villanueva (fase II) Nicaragua 2012/2013", perquè d'cord 
amb la documentació aportada per l'entitat s'ha verificat que el seu contingut s'ajusta a la finalitat i 
import de les actuacions subvencionades i acredita la correcta execució de les actuacions 
subvencionades de conformitat amb les actuacions previstes a les bases de la convocatòria, en els 
termes que s'indiquen a continuació:

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 
proposat

3944 Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO

Ampliación espacio físico y 
de los servicios a la 

ciudadanía

Villanueva Nicaragua 14.330,88 €

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar, davant l'òrgan atorgant, el compliment els requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

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

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa  la forma de la justificació.

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

- Articles 10.1 i 10.2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de 
Cooperació i Solidaritat 2013, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2012 i 
publicades en el BOPB del dia 9 de febrer de 2012, pel que fa al termini i forma de justificació del 
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

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

Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/zona             País  Import 
proposat

3944 Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO

Ampliación espacio físico y 
de los servicios a la 

ciudadanía

Villanueva Nicaragua 14.330,88 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DE LA BECA QUEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DE LA BECA QUEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DE LA BECA QUEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DE LA BECA QUE    
ATORGA LA CIUTAT DATORGA LA CIUTAT DATORGA LA CIUTAT DATORGA LA CIUTAT D''''HIROSHIMAHIROSHIMAHIROSHIMAHIROSHIMA    ((((JAPÓJAPÓJAPÓJAPÓ)))),,,,    PER PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓ DEPER PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓ DEPER PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓ DEPER PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓ DE    
GRANOLLERS A LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE JOVES PER LA PAU D’HIROSHIMAGRANOLLERS A LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE JOVES PER LA PAU D’HIROSHIMAGRANOLLERS A LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE JOVES PER LA PAU D’HIROSHIMAGRANOLLERS A LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DE JOVES PER LA PAU D’HIROSHIMA,,,,    
QUE SE CELEBRA ELS DIESQUE SE CELEBRA ELS DIESQUE SE CELEBRA ELS DIESQUE SE CELEBRA ELS DIES     4444    ALALALAL    14141414    DDDD''''AGOST DEAGOST DEAGOST DEAGOST DE    2015201520152015
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Granollers forma part de “Mayors for Peace”, una xarxa internacional de més de 6.000 ciutats d’arreu 
del món que treballen per la pau i el desarmament. Granollers forma part de l’executiva mundial i el 
seu alcalde n’és un dels vicepresidents.

Coincidint amb la commemoració dels bombardejos atòmics de les ciutats d’Hiroshima i Nagasaki, 
cada any, el mes d’agost, s’organitza en una de les ciutats una Conferència Internacional de Joves. Hi 
assisteixen persones de tot el món per aprofundir en el coneixement del que van significar els 
bombardejos atòmics de 1945, escoltar els testimonis de les persones que van patir-los i compartir 
durant uns dies les seves reflexions sobre com construir una pau mundial duradora .

Enguany, amb motiu del 70è aniversari dels bombardejos, des d’Hiroshima es fa una crida a participar 
a joves representants (entre 16 i 25 anys) de les ciutats líders d’Alcaldes per la Pau, com és el cas de 
Granollers. La ciutat d’Hiroshima es fa càrrec de les despeses de viatge i allotjament d’un/a 
representant de Granollers.

Es considera que aquesta és una oportunitat per a un persona de Granollers per a participar en un 
esdeveniment internacional i viure compartir reflexions i experiències amb d'altres joves d'arreu del 
món,  amb el que això significa pel seu d'enriquiment personal.

És per això que es considera adient per a seleccionar a la persona que viatjarà al Japó, aprovar unes 
Bases que regeixin el procés de selecció de la persona beneficiària de la beca que atorga Hiroshima 
per participar a la Conferència Internacional de Joves per la Pau, que se celebra els dies del 4 al 14 
d'agost de 2015, en representació de Granollers.

Aquesta Beca no comporta cap despesa econòmica per l'Ajuntament de Granollers, ja què la ciutat 
d'Hiroshima és qui es responsabilitza de les despeses del viatge i allotjament de la persona 
beneficiària de la beca.

Atès l'informe favorable de la Cap d'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, de data 16 d'abril de 
2015.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar les Bases per a la convocatòria de la beca que atorga la ciutat d'Hiroshima (Japó), 
per participar, en representació de Granollers, a la Conferència Internacional de Joves per la Pau 
d’Hiroshima, que se celebra els dies del 4 al 14 d'agost de 2015, el text íntegre de les quals es 
reprodueix a continuació:

"1. Objecte de la Convocatòria

L’Ajuntament de Granollers convoca les persones que vulguin representar la ciutat en la Conferència 
Internacional de Joves que tindrà lloc a Hiroshima, entre el 4 i el 14 d’agost d’enguany, a presentar la 
seva candidatura.

La beca que ofereix la ciutat d’Hiroshima cobreix el viatge i l’allotjament durant els dies de la 
Conferència, així com la participació en totes les activitats incloses en el programa de la Conferència. 
No es cobreixen les despeses de cap acompanyant ni altres despeses no especificades (assegurança 
de viatge, extres, etc.)

2. Condicions dels candidats

- Persones empadronades a Granollers que tinguin entre 16 i 25 anys l'1 d’agost de 2015

- Amb capacitat per comunicar-se en anglès

- Que estiguin interessades en la cultura de pau i la memòria històrica  

3. Requisits i documentació que cal presentar

- Les persones interessades cal que presentin una instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (C/ de 
Sant Josep núm 7), o bé virtualment a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers (
https://seuelectronica.granollers.cat)
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- La data límit per presentar les sol·licituds és el  17 de maig de 2015

- Documentació que cal adjuntar:

Instància, indicant totes les dades personals i de contacte, així com la voluntat de participar en �

el concurs de mèrits i el coneixement i acceptació d’aquestes bases .

Un text, d’un màxim de 4 fulls DIN-A-4 en anglès, on s’expliquin les raons per les quals desitja �

participar en la Conferència en representació de Granollers, així com els principals arguments 
del projecte de pau de la ciutat. També s’inclourà una proposta de difusió de la Conferència i 
de les seves conclusions.
Cal que la persona sol·licitant deixi palès que assumeix la responsabilitat, cas que sigui el �

candidat guanyador, de fer d’ambaixador de la ciutat de Granollers a Hiroshima. 

D’aquest text se’n lliurarà una còpia en format paper i una altra en format electrònic (arxiu �

PDF).

4. Valoració de candidatures

- Un jurat format per persones expertes en cultura de pau, memòria històrica i llengua anglesa 
valorarà els treballs i seleccionarà  3 finalistes. 

- Els autors dels tres treballs finalistes defensaran la seva candidatura oralment i en anglès davant 
del jurat.

- El jurat tindrà en compte tant el contingut del treball presentat com la capacitat del candidat/ta de 
comunicar-se en anglès.

- El candidat o la candidata que obtingui la millor puntuació serà proposat/da per representar la 
ciutat en la Conferència.

- En cas que aquesta persona no pugui participar-hi per algun motiu, es proposarà el següent 
classificat/da, i així successivament.

5. Execució i seguiment

- La persona guanyadora representarà Granollers en la Conferència Internacional de Joves per la 
Pau del mes d’agost de 2015.

- Durant el mes de setembre, lliurarà una memòria sobre la seva participació i les conclusions de la 
Conferència. 

6. Observacions

- En cas que la persona que viatgi sigui menor d’edat, caldrà que s’ocupi de gestionar els permisos 
paterns i la documentació necessària per a poder viatjar.

- La persona guanyadora gestionarà els detalls de la seva participació directament amb el 
Secretariat d’Alcaldes per la Pau a Hiroshima. En l'esmentada gestió s'inclou, si s'escau, 
l'avançament de les despeses del viatge.

- La participació en la convocatòria d’aquesta beca implica l’acceptació d’aquestes bases i de la 
resolució del jurat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Publicar l'anunci d'aquesta convocatòria al tauler d'anuncis electrònic, al web municipal (
www.granollers.cat) i al butlletí municipal. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL    2014201420142014    
ENTRE LENTRE LENTRE LENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L''''ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE L''''ÀFRICAÀFRICAÀFRICAÀFRICA    
DEL VALLÈS ORIENTALDEL VALLÈS ORIENTALDEL VALLÈS ORIENTALDEL VALLÈS ORIENTAL

1. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en data 17 de juny de 2014, va acordar 
l'aprovació del conveni de subvenció nominativa a l'Associació Cultural Amics de l'Àfrica, per millorar 
l'atenció, informació i la integració de les persones nouvingudes a la ciutat, a realitzar durant l'any 
2014 amb una dotació econòmica total de 12.330 €.

2. En data 30 de gener de 2015 i amb número de registre d'entrades 1554, l'entitat Associació Cultural 
Amics de l'Àfrica ha presentat a documentació corresponent a la justificació de la subvenció rebuda .
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3. La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat amb allò 
establert al conveni aprovat, d'acord amb l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers, aprovada per l'Ajuntament en Ple en data 28 de febrer de 2006, i segons el que estableix 
la legislació vigent en matèria de subvencions.

4. El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta execució de les activitats objectes de subvenció .

5. L'Associació Cultural Amics de l 'Àfrica ha presentat factures per un import de  12.532,33 euros.

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

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

Atès l'informe favorable a l'aprovació de la justificació de la subvenció detallada en els punts anteriors, 
de la tècnica del Pla d'Acollida, de data 10 d'abril de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1r. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.    

2n.        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.

3r.    L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, i publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 
25 de maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de despeses i la memòria del conveni subvencional amb l'Associació 
Cultural Amics de l'Àfrica, amb NIF G60286846, de l'any 2014, per import de 12.532,33 €.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONTRACTACIÓ CONJUNTADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONTRACTACIÓ CONJUNTADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONTRACTACIÓ CONJUNTADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA,,,,    INICIAR EXPEDIENTINICIAR EXPEDIENTINICIAR EXPEDIENTINICIAR EXPEDIENT    
LICITATORILICITATORILICITATORILICITATORI ,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULESAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULESAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULESAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES    
ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXTADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXTADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXTADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXT    
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELSPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELSPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELSPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS    
APARELLS ELEVADORS DE LAPARELLS ELEVADORS DE LAPARELLS ELEVADORS DE LAPARELLS ELEVADORS DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITES ,,,,    AAAA    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

D'acord amb l'informe tècnic del Cap de Serveis Municipals es proposa aprovar l'inici de l'expedient 
licitatori per a la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors 
de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites, amb una durada de 24 mesos i amb possibilitat 
de pròrroga de 12 mesos, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .
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El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 95.476,00 euros més 20.049,96 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 115.525,96 euros, durant el període executiu de 
24 mesos, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, desglossat en:

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu per els dos anys de període executiu 
per import de 55.476,00€ + IVA (27.738,00€ any + IVA).

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta l'esmentada quantitat. No s'admetran les 
ofertes que excedeixin d'aquest pressupost.

P2: Altres treballs de manteniment correctiu i adequació d'instal·lacions per els dos anys de període 
executiu per import de 40.000,00€ + IVA (20.000,00€ any + IVA).

El pressupost total anual màxim és de 47.738,00 euros + IVA, que inclou P1 + P2.

El valor total estimat del contracte es calcula en 163.083,00€, desglossat en:

-Preu licitació contracte: 95.476,00€
-Pròrroga contracte: 47.738,00€
-Modificació contracte (25% de l'import de licitació): 23.869,00€

La despesa anirà a càrrec de les següents partides pressupostàries, ens i anualitats: 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500-B
Imports (IVA inclòs)

Prestacions / Partides
2015

01/10/15-31/12/15
2016

01/01/16-31/12/16
2017

01/01/17-30/09/17

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu

H430/33000/21300 676,99 2.707,98 2.030,99 5.415,96

H419/32410/21300 451,33 1.805,32 1.353,99 3.610,64

H413/32005/21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32

H416/32910/21300 260,75 1.043,02 782,27 2.086,04

H417/32810/21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32

H412/32310/21300 260,75 1.043,02 782,27 2.086,04

H422/34200/21300 486,42 1.945,68 1.459,26 3.891,36

H441/33721/21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32

H314/92040/21300 2.092,08 8.368,36 6.276,28 16.736,72

H200/92070/21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32

H232/33730/21300 486,42 1.945,68 1.459,26 3.891,36

H241/32720/21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32

P2: Altres treballs de manteniment correctiu
H314/92041/21300 4.083,75 16.335,00 12.251,25 32.670,00
TOTAL P1 + P2 9.926,84 39.707,36 29.780,52 79.414,72
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PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H
Imports (IVA inclòs)

Prestacions / Partides
2015

01/10/15-31/12/15
2016

01/01/16-31/12/16
2017

01/01/17-30/09/17

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu

H435/33320/21200 712,09 2.848,34 2.136,25 5.696,68

H436/33330/21200 661,87 2.647,48 1.985,61 5.294,96

P2: Altres treballs de manteniment correctiu

H435/33320/21200 907,50 3.630,00 2.722,50 7.260,00

TOTAL P1 + P2 2.281,46 9.125,82 6.844,36 18.251,64

GRANOLLERS AUDIOVISUAL, S.L. B65237877
Imports (IVA inclòs)

Prestacions
2015

01/10/15-31/12/15
2016

01/01/16-31/12/16
2017

01/01/17-30/09/17

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu

948,04 3.792,14 2.844,10 7.584,28

P2: Altres treballs de manteniment correctiu

756,25 3.025,00 2.268,75 6.050,00

TOTAL P1 + P2 1.704,29 6.817,14 5.112,85 13.634,28

GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347-F
Imports (IVA inclòs)

Prestacions
2015

01/10/15-31/12/15
2016

01/01/16-31/12/16
2017

01/01/17-30/09/17

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu

225,67 902,66 676,99 1.805,32

P2: Altres treballs de manteniment correctiu

302,50 1.210,00 907,50 2.420,00

TOTAL P1 + P2 528,17 2.112,66 1.584,49 4.225,32

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a les partides indicades per fer front a la 
despesa derivada d'aquesta contractació per l'exercici 2015, 2016 i 2017.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, és el contracte de serveis, a adjudicar mitjançant procediment obert.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, Reial 
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Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Els responsables del contracte seran: 
-Ajuntament de Granollers: el senyor Lluís Agustí i Gallifa .
-Museu central  - Josep Muntal
-Museu la Tela - Antoni Arrizabalaga
-Granollers Audiovisual  - Josep M. Codina
-Granollers Mercat - Jordi Taboas

d'acord amb l'article 52 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

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

Article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la �

Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .

Articles 22 i 109  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós �

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

Article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la �

Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

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

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.

Disposició Addicional Segona, apartat 2, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, �

administratives, financeres del Sector Públic, pel que fa al règim de contractacions conjuntes.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar la contractació conjunta del servei de manteniment preventiu i correctiu dels 
aparells elevadors de l'Ajuntament de Granollers amb les entitats adscrites a continuació indicades:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500-B
GRANOLLERS AUDIOVISUAL, S.L. B65237877
GRANOLLERS MERCAT, EPE. Q0801347-F
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Iniciar l'expedient licitatori i autoritzar la despesa de la contractació del servei de 
manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Granollers i les entitats 
adscrites per a l'exercici 2015, 2016 i 2017, mitjançant procediment obert, per a un import de 
95.476,00 euros més 20.049,96 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 115.525.96 
euros, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Declarar la plurianualitat del contracte del servei de manteniment preventiu i correctiu dels 
aparells elevadors de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites, que s'executarà en els 
exercicis 2015, 2016 i 2017 amb la següent distribució:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500-B
Imports (IVA inclòs)

Prestacions / Partides
2015

01/10/15-31/12/15
2016

01/01/16-31/12/16
2017

01/01/17-30/09/17

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu
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H430/33000/21300 676,99 2.707,98 2.030,99 5.415,96

H419/32410/21300 451,33 1.805,32 1.353,99 3.610,64

H413/32005/21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32

H416/32910/21300 260,75 1.043,02 782,27 2.086,04

H417/32810/21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32

H412/32310/21300 260,75 1.043,02 782,27 2.086,04

H422/34200/21300 486,42 1.945,68 1.459,26 3.891,36

H441/33721/21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32

H314/92040/21300 2.092,08 8.368,36 6.276,28 16.736,72

H200/92070/21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32

H232/33730/21300 486,42 1.945,68 1.459,26 3.891,36

H241/32720/21300 225,67 902,66 676,99 1.805,32

P2: Altres treballs de manteniment correctiu
H314/92041/21300 4.083,75 16.335,00 12.251,25 32.670,00
TOTAL P1 + P2 9.926,84 39.707,36 29.780,52 79.414,72

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H
Imports (IVA inclòs)

Prestacions / Partides
2015

01/10/15-31/12/15
2016

01/01/16-31/12/16
2017

01/01/17-30/09/17

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu

H435/33320/21200 712,09 2.848,34 2.136,25 5.696,68

H436/33330/21200 661,87 2.647,48 1.985,61 5.294,96

P2: Altres treballs de manteniment correctiu

H435/33320/21200 907,50 3.630,00 2.722,50 7.260,00

TOTAL P1 + P2 2.281,46 9.125,82 6.844,36 18.251,64

GRANOLLERS AUDIOVISUAL, S.L. B65237877
Imports (IVA inclòs)

Prestacions
2015

01/10/15-31/12/15
2016

01/01/16-31/12/16
2017

01/01/17-30/09/17

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu

948,04 3.792,14 2.844,10 7.584,28

P2: Altres treballs de manteniment correctiu

756,25 3.025,00 2.268,75 6.050,00
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TOTAL P1 + P2 1.704,29 6.817,14 5.112,85 13.634,28

GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347-F
Imports (IVA inclòs)

Prestacions
2015

01/10/15-31/12/15
2016

01/01/16-31/12/16
2017

01/01/17-30/09/17

TOTAL

P1: Revisions i inspeccions periòdiques i manteniment preventiu

225,67 902,66 676,99 1.805,32

P2: Altres treballs de manteniment correctiu

302,50 1.210,00 907,50 2.420,00

TOTAL P1 + P2 528,17 2.112,66 1.584,49 4.225,32

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Designar els responsables del contracte:
-Ajuntament de Granollers: el senyor Lluís Agustí i Gallifa .
-Museu central  - Josep Muntal
-Museu la Tela - Antoni Arrizabalaga
-Granollers Audiovisual  - Josep M. Codina
-Granollers Mercat - Jordi Taboas

 d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Pel que fa al pressupost de l'Ajuntament de Granollers i al Patronat Municipal del Museu, 
s'hauran de dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre 
les despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència 
de crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partides indicades en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars .

Pel que fa a les empreses municipals també hauran de dotar els seus pressupostos ordinaris 
dels exercicis afectats.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la web 
municipal i al e-tauler.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRANSMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS

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

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

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
00210 144 3 1 3 Josep Llorens Artiola Jordi Llorens Estapé 36507690C Fill
04065 28 3 12A 5 Jose Manuel Castillo Guijarro M.Fernanda Castillo Villalba 53129235V Filla
10371 22 1 15 1 Cipriana Bola Bote M. Isabel Curado Bola 52144365F Filla
02884 82 3 6 1 Maria Canudas Ganduxe Francisca Dols Canudas 37669159N Filla
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03343 94 3 9A 2 Esteban Melendez Miralpeix Ramon Melendez Font 77075029M Fill
02554 52 2 8 1 Antoni Duran Clavera Dolors Duran Montserrat 77058499N Filla
01839 16 3 3 1 Rosa Vidal Duran Josefa Tuset Vidal 35019221L Filla
01074 33 3 5 1 Teresa Martí Martí Lourdes Gili Martí 77250732B Neboda
06334 22 2 17 1 Rosario Ruiz Escalera M. Carmen Ruiz Ruiz 38786965H Filla
01773 245 3 1 4 Julià Puig Carrera Maria Gomez Bernabel 38942118J Cònjuge
05216 17 2 11 1 Emiliano Espina Pastor M. Teresa Casarramona Hernandez 38943433V Cònjuge
01542 320 3 3 4 Salvador Icart Izal Ana Perez Cucurella 38932765K Cònjuge
01018 164 3 2 3 Antonio Garriga Molet Ginés Garriga Argemí 77097815K Fill
02710 75 3 7 4 Antonio Martinez Hernandez Carmen Martinez Oller 77297445B Filla

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

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

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

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

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

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

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
00210 144 3 1 3 Jordi Llorens Estapé 36507690C Fill
04065 28 3 12A 5 M.Fernanda Castillo Villalba 53129235V Filla
10371 22 1 15 1 M. Isabel Curado Bola 52144365F Filla
02884 82 3 6 1 Francisca Dols Canudas 37669159N Filla
03343 94 3 9A 2 Ramon Melendez Font 77075029M Fill
02554 52 2 8 1 Dolors Duran Montserrat 77058499N Filla
01839 16 3 3 1 Josefa Tuset Vidal 35019221L Filla
01074 33 3 5 1 Lourdes Gili Martí 77250732B Neboda
06334 22 2 17 1 M. Carmen Ruiz Ruiz 38786965H Filla
01773 245 3 1 4 Maria Gomez Bernabel 38942118J Cònjuge
05216 17 2 11 1 M. Teresa Casarramona Hernandez 38943433V Cònjuge
01542 320 3 3 4 Ana Perez Cucurella 38932765K Cònjuge
01018 164 3 2 3 Ginés Garriga Argemí 77097815K Fill
02710 75 3 7 4 Carmen Martinez Oller 77297445B Filla

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
36507690C Jordi Llorens Estapé 73,57 € 31,35 € 104104104104,,,,92929292    €€€€
53129235V M.Fernanda Castillo Villalba 42,21 € 31,35 €     73737373,,,,56565656    €€€€
52144365F M. Isabel Curado Bola 257,25 € 31,35 € 288288288288,,,,60606060    €€€€
37669159N Francisca Dols Canudas 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€
77075029M Ramon Melendez Font 91,21 € 31,35 € 122122122122,,,,56565656    €€€€
77058499N Dolors Duran Montserrat 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€
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35019221L Josefa Tuset Vidal 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€
77250732B Lourdes Gili Martí 267,90 € 31,35 € 299299299299,,,,25252525    €€€€
38786965H M. Carmen Ruiz Ruiz 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€
38942118J Maria Gomez Bernabel 49,28€ 31,35 €                             80808080,,,,63636363    €€€€
38943433V M. Teresa Casarramona Hernandez 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€
38932765K Ana Perez Cucurella 49,28 € 31,35 €     80808080,,,,63636363    €€€€
77097815K Ginés Garriga Argemí 73,57 € 31,35 € 104104104104,,,,92929292    €€€€
77297445B Carmen Martinez Oller 49,28 € 31,35 €     80808080,,,,63636363    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici (la taxa aprovada  és d'import de 51,50 euros per als nínxols de classe 1a i de 12,30 euros per 
als nínxols de classe 3a), les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d'aquest 
acord. 

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

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

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

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

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

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

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

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

El senyor Manuel Verdugo Ferrer, amb NIF 90000844G i domicili al carrer Girona, 49 01 02 de Les 
Franqueses del Vallès, ha sol·licitat en data 3 de març de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015004059, la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal 
següent:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
90 3a 12 3r 04142

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

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

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Article 7.Acreditació: 4. La sol.licitud de baixa o 
de canvi de nom tindrà efectes a partir del primer dia de l'any natural següent a tots el efectes. I 
l'epígraf 4. Drets de conservació.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel senyor Manuel Verdugo Ferrer, amb NIF 90000844G, 
referent a la concessió del drets funeraris del nínxol següent, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
90 3a 12 3r 04142

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la taxa de Cementiri Municipal, epígraf 4. Drets de conservació de 
l'exercici 2015, del nínxol amb referència número 04142 a nom de Manuel Verdugo Ferrer amb NIF 
90000844G, per un import de 12,30 €. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 90, classe 3a., del quarter 12, per import de 563563563563,,,,37373737    euroseuroseuroseuros, al senyor Manuel 
Verdugo Ferrer, amb NIF 90000844G, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern 
del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostària de despeses del 
Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699:

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1975197519751975)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
12.000 Ptes / 72,12 € 3,61 € 1.051,00 € 1.126,73 € 563,37 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            563563563563,,,,37373737    €€€€

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat quart d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat tercert, i retornar al senyor Manuel Verdugo 
Ferrer, amb NIF 90000844G, l'import de  551551551551,,,,07070707    euroseuroseuroseuros.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Manuel Verdugo Ferrer, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 
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VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats segon, tercer, quart i cinquè de la part dispositiva d'aquest acord es podrà 
interposar, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS D''''UNUNUNUN    
NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL     

El senyor Francisco Martin Rodriguez, amb NIF 73144206C i domicili al carrer  Llevant, 73 03 03  de 
Granollers, ha sol·licitat en data 16 de març de 2015, amb núm. de registre d'entrada 2015004911, la 
renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal següent :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
433 3a 11 5è 05962

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

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

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

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Article 7.Acreditació: 4. La sol.licitud de baixa o 
de canvi de nom tindrà efectes a partir del primer dia de l'any natural següent a tots el efectes. I 
l'epígraf 4. Drets de conservació.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel senyor Francisco Martin Rodriguez, amb NIF 
73144206C, referent a la concessió del drets funeraris del nínxol següent, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
433 3a 11 5è 05962

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la taxa de Cementiri Municipal, epígraf 4. Drets de conservació de 
l'exercici 2015, del nínxol amb referència número 05962 a nom de Francisco Martin Rodriguez amb 
NIF 73144206C, per un import de 12,30 €. 
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QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 433, classe 3a., del quarter 11, per import de 490490490490,,,,19191919    euroseuroseuroseuros, al senyor 
Francisco Martin Rodriguez, amb NIF 73144206C, en aplicació de la fórmula aprovada per la 
Comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostària 
de despeses del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699:

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1993199319931993)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
59.800 Ptes / 359,41 € 17,97 € 603,00 € 980,38 € 490,19 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            490490490490,,,,19191919    €€€€

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat quart d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat tercert, i retornar al senyor Francisco Martin 
Rodriguez, amb NIF 73144206C, l'import de  477477477477,,,,89898989    euroseuroseuroseuros.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Francisco Martin Rodriguez, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE L''''IMPORT REBUT PERIMPORT REBUT PERIMPORT REBUT PERIMPORT REBUT PER    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PROVINENT DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PROVINENT DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PROVINENT DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PROVINENT DE L''''ATM EN BASE AL PROGRAMA SIGNATATM EN BASE AL PROGRAMA SIGNATATM EN BASE AL PROGRAMA SIGNATATM EN BASE AL PROGRAMA SIGNAT    
AMB LAMB LAMB LAMB L''''AMTUAMTUAMTUAMTU,,,,    A REPARTIR ENTRE ELS AJUNTAMENTS SIGNANTS DEL CONVENI ENTRE ELA REPARTIR ENTRE ELS AJUNTAMENTS SIGNANTS DEL CONVENI ENTRE ELA REPARTIR ENTRE ELS AJUNTAMENTS SIGNANTS DEL CONVENI ENTRE ELA REPARTIR ENTRE ELS AJUNTAMENTS SIGNANTS DEL CONVENI ENTRE EL    
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATDEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATDEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATDEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT,,,,        LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    
LLLL''''AJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLESAJUNTAMENT DE CANOVELLES,,,,        LLLL''''AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS,,,,    
LLLL''''AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈSAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS,,,,    LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ    
DE BARCELONA I LDE BARCELONA I LDE BARCELONA I LDE BARCELONA I L''''EMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DEEMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DEEMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DEEMPRESA SAGALÉS SA PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE    
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER CARRETERA ALS MUNICIPIS DE GRANOLLERSTRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER CARRETERA ALS MUNICIPIS DE GRANOLLERSTRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER CARRETERA ALS MUNICIPIS DE GRANOLLERSTRANSPORT URBÀ DE VIATGERS PER CARRETERA ALS MUNICIPIS DE GRANOLLERS,,,,    
CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LES FRANQUESES I  LA ROCALES FRANQUESES I  LA ROCALES FRANQUESES I  LA ROCALES FRANQUESES I  LA ROCA ....

En data 27 de novembre de 2012 el Ple de l'Ajuntament de Granollers va aprovar procedir a la 
signatura del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, 
l'Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del 
Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés S.A. per a la millora dels 
serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del 
Vallès i la Roca del Vallès.

En l'acord primer del Conveni s'explicita la transformació provisional de les línies urbanes de la ciutat 
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de Granollers, en filloles dins el transport públic interurbà, en els termes que es detallen en els 
annexos d’aquest Conveni dins del servei regular de transport de viatgers per carretera de la línia Sant 
Feliu de Codines-Barcelona, amb Filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V - 
1878; B - 102).

L1. Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Can Mònic
L22 Can Bassa-Bellavista
L3 Plaça Europa-Estació de França

Aquestes línies són l'objecte del repartiment de l'aportació que realitza l'ATM per raó del Contracte 
Programa signat amb l'AMTU, i pel qual es beneficien els quatre ajuntaments signants. Aquesta 
aportació a l'any 2014, a igual que anys anteriors, ha percebut íntegrament l'Ajuntament de Granollers.

L' aportació realitzada per l'ATM a l'exercici 2014 ha estat de 169.853,77 € (ingressos realitzats en 
dates: 29 d'agost, 1 d'octubre i 31de desembre de 2014). 

D'acord amb l'informe emès pel director de  Serveis de Manteniment de Ciutat i Mobilitat de data 14 
d'abril  de 2015,  l'import rebut de 169.853,77 €, atès que el mateix minva el cost del servei 
d'autobusos, s'ha de repartir entre els quatre ajuntaments en base al mateix percentatge que s'aplica 
al repartiment del dèficit:

AJUNTAMENT % IMPORT
GRANOLLERS 73,75% 125.267,16 €
CANOVELLES 14,81 % 25.155,34 €
LES 
FRANQUESES

8,56 % 14.539,48 €

LA ROCA 2,88 % 4.891,79 €

Existeix consignació pressupostària a la partida H315.44110.46200 - Transferències Ajuntaments 
Transport urbà
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament 
de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés S.A. per a la millora dels serveis 
de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès, aprovat per acord de Ple de data 27 de novembre de 2012.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-      Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions per import total de 44.586.61 € en concepte 
de  l'import aportat per l'ATM en base al Contracte Programa signat amb l'AMTU, als ajuntaments 
signants del conveni subscrit entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de 
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés S.A. per a la 
millora dels serveis de transport urbà de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb càrrec a la partida H315.44110.46200, d'acord amb el 
detall següent:

- Ajuntament de Canovelles 25.155,34 €
- Ajuntament de les Franqueses del Vallès 14.539.48 €
- Ajuntament de la Roca del Vallès 4.891,79 €

SegonSegonSegonSegon    .-.-.-.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Canovelles, a l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, a l'Ajuntament de la Roca i al Servei de Comptabilitat.

TercerTercerTercerTercer ....- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
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APROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ    
DE LA PROPOSTA DDE LA PROPOSTA DDE LA PROPOSTA DDE LA PROPOSTA D''''ACABAT DE LES FAÇANES DE LES NAUS DE ROCA UMBERT I ELACABAT DE LES FAÇANES DE LES NAUS DE ROCA UMBERT I ELACABAT DE LES FAÇANES DE LES NAUS DE ROCA UMBERT I ELACABAT DE LES FAÇANES DE LES NAUS DE ROCA UMBERT I EL    
DISSENY DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA DELS EDIFICISDISSENY DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA DELS EDIFICISDISSENY DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA DELS EDIFICISDISSENY DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA DELS EDIFICIS    ,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 2 de 
desembre de 2014, es  va iniciar l'expedient de licitació,autoritzar la despesa i aprovar la contractació i 
plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars del contracte de 
serveis per l'elaboració d'una proposta general d'acabat i pintat de les façanes interiors i exteriors del 
complex cultural de Roca Umbert de Granollers per un import de licitació de 6.500,00 euros més 
1.365,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 7.865,00 euros,  mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària.

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

PLICA EMPRESA DATA 
REGISTRE

NUM. REG.D’ENTRADA

1 ESTUDIS NUS UTE 16-01-2015 2015000648
2 ESTEBAN MARÍN PEREZ 16-01-2015 2015000665
3 ESTUDIS ERBA,SCP 16-01-2015 2015000699
4 ROGER LLIMÓS VIDAL 16-01-2015 2015000710
5 ITRES. SERVEIS INTEGRALS 

COMUNICACIÓ,SCP
16-01-2015

CORREUS
2015000712

6 BERNAT HERNÁNDEZ SÀBAT 16-01-2015
CORREUS

2015000806

7 JORDI PRUNA FARRÉS 16-01-2015
CORREUS

2015000805

Desprès de la corresponent obertura pública del sobre núm. 2 (relatius als criteris que depenen d'un 
judici de valor), en data 3 de març de 2015, es va procedir a l'obertura pública del sobre núm. 3 
(ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula matemàtica),en la qual, la Mesa de Contractació 
va acordar :

- Demanar aclariments al licitador Esteban Marín Pérez, en quant a l' exempció de l'impost de l'IVA 
manifestada en la seva oferta.

- Excloure del procés licitatori a l'empresa licitadora ESTUDIS ERBA SCP, per presentar un preu 
d'adjudicació superior a l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen 
aquest contracte, d'acord la clàusula II.1 del mateix Plec i d'acord amb l'article 84 del Reial Decret 
1098/2001,de 12 d'octubre, Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.

En data 5 de març de 2015 es va requerir telemàticament a Esteban Marín Perez a procedir a aclarir 
l'exempció de l'IVA declarat mitjançant certificat de l'Agència Estatal Tributaria en que constés el 
reconeixement de l'exempció esmentada.
Atès que en el termini assenyalat, el senyor Esteban Marín Perez no ha presentat certificat 
corresponent, en cas de resultar adjudicatari, s'aplicarà l'IVA estipulat en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars.

El Cap de l'Àrea Territorial i Ciutat i l'arquitecte municipal de l'Oficina de Gestió del POUM, han emès 
l'informe tècnic en el qual  proposen a la Mesa de contractació, l'oferta economicament més 
avantatjosa presentada per Bernat Hernández Sàbat amb NIF 46633867-X  per un import de 4.875,00 
euros més 1.023,75 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 5.898,75 euros, el que 
representa una baixa del 25 % sobre el preu de licitació, per a l'adjudicació del contracte de serveis 
per a la realització d'una proposta d'acabat de les façanes de les naus de Roca Umbert i el disseny 
dels elements de senyalització informativa dels edificis  , d'acord amb la següent puntuació:
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CRITERIS QUE DEPENEN DE 
JUDICI DE VALOR

CRITERIS AVALUABLES 
MITJANÇANT FÓRMULA 
MATEMÀTICA

PLICA EMPRESA

A1 A2 A3 A4 Total B

TOTAL

1 ESTUDIS NUS UTE 4 1 1 3 9 30,77 39,77
2 ESTEBAN MARÍN 

PEREZ
4 2 1 5 12 60 72,00

3 ESTUDIS ERBA,SCP 2 1 1 4 8 exclòs exclòs
4 ROGER LLIMÓS 

VIDAL
3 2 2 3 10 41,38 51,38

5 ITRES. SERVEIS 
INTEGRALS 
COMUNICACIÓ,SCP

10 3 4 9 26 38,28 64,28

6 BERNAT 
HERNÁNDEZ SÀBAT

13 5 6 12 36 36,92 72,92

7 JORDI PRUNA 
FARRÉS

4 2 2 2 10 39,56 49,56

AAAA))))    Criteri que depen dCriteri que depen dCriteri que depen dCriteri que depen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor         ((((fins afins afins afins a     40404040    puntspuntspuntspunts))))

Les motivacions de la  valoració dels criteris que depenen de judici de valor es poden trobar en 
l'informe tècnic adjunt a aquest acord.

BBBB))))    Criteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàtica . ". ". ". "Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica " (" (" (" (fins afins afins afins a     60606060    puntspuntspuntspunts))))

Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matèmatica :

Pressupost honoraris oferta  més econòmica
-----------------------------------------------------------------------  x 60
 Pressupost honoraris oferta a valorar

Plica Empresa Preu ofert Baixa Punts
1 ESTUDIS NUS UTE 5.850,00 € 10% 30.77
2 ESTEBAN MARÍN PEREZ 3.000,00 € 53.85% 60.00
3 ESTUDIS ERBA,SCP 13.875,00 € exclòs
4 ROGER LLIMÓS VIDAL 4.350,00 € 33.08% 41.38
5 ITRES. SERVEIS INTEGRALS 

COMUNICACIÓ,SCP
4.702,00 € 27.66% 38.28

6 BERNAT HERNÁNDEZ SÀBAT 4.875,00 € 25% 36.92
7 JORDI PRUNA FARRÉS 4.550,00 € 30% 39.56

En data 12 de març de 2015 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a BERNAT HERNÁNDEZ SÀBAT amb NIF 46633867-X a presentar la 
documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que BERNAT HERNÁNDEZ SÀBAT  ha presentat la documentació requerida i compleix les requisits 
previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, la cap del Servei de Contractació i 
Compres  emet un informe pel qual accepta la documentació presentada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 9 de març, proposa 
l'adjudicació del contracte de serveis per a  l'elaboració d'una proposta general d'acabat i pintat de les 
façanes interiors i exteriors del complex cultural de Roca Umbert de Granollers a BERNAT 
HERNÁNDEZ SÀBAT amb NIF 46633867-X , que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa, per 
un import de 4.875,00. euros més 1.023,75 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
5.898,75  euros, el que representa una baixa del 25 % sobre el preu de licitació.

Atès que la clàusula X.2 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 
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prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500,00 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: Anunci de licitació del contracte de serveis per l 'elaboració d'una proposta general d'acabat 
i pintat de les façanes interior i exterior del complex de Roca Umbert
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 17/12/2014
Liquidació: Núm. 201402007572L de data 17/12/2014 per import de 147,85 euros

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

Article 151 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 a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.

Articles 160 i  161 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 a l 'adjudicació mitjançant procediment obert.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Excloure del procés licitatori del contracte de serveis per a  l'elaboració d'una proposta 
general d'acabat i pintat de les façanes interiors i exteriors del complex cultural de Roca Umbert de 
Granollers, a l'empresa licitadora ESTUDIS ERBA SCP, per presentar un preu d'adjudicació superior a 
l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen aquest contracte, d'acord la 
clàusula II.1 del mateix Plec i d'acord amb l'article 84 del Reial Decret 1098/2001,de 12 d'octubre, 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Adjudicar a BERNAT HERNANDEZ SÀBAT amb NIF 46633867-X, el contracte de serveis 
per a l'elaboració d'una proposta general d'acabat i pintat de les façanes interiors i exteriors del 
complex cultural de Roca Umbert de Granollers, per un import de 4.875,00 euros més 1.023,75 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 5.898,75 euros, el que representa una baixa del 25 % 
sobre el preu de licitació, amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.60906 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.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Liquidar a BERNAT HERNANDEZ SÀBAT  la quantitat de 147,85 euros, en concepte de 
despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis per a 
l'elaboració d'una proposta general d'acabat i pintat de les façanes interiors i exteriors del complex 
cultural de Roca Umbert de Granollers. 
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
ES40-2013-0046-89-0200601574 tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen 
i enviant una comunicació via correu electrònic mgimeno@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 número 7,2ª planta , en el termini de quinze dies.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. 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.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... 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

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

VUIÊVUIÊVUIÊVUIÊ....    .Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 26 de juny del 2015 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI ESPECÍFIC DEESBORRANY DEL CONVENI ESPECÍFIC DEESBORRANY DEL CONVENI ESPECÍFIC DEESBORRANY DEL CONVENI ESPECÍFIC DE    
COL·LABORACIÓ ENTRE LCOL·LABORACIÓ ENTRE LCOL·LABORACIÓ ENTRE LCOL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ESTABANELL Y PAHISAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ESTABANELL Y PAHISAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ESTABANELL Y PAHISAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ESTABANELL Y PAHISA    
ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA,,,,    SASASASA,,,,    EN RELACIÓ A LES OBRES I INSTAL·LACIONS QUE SEN RELACIÓ A LES OBRES I INSTAL·LACIONS QUE SEN RELACIÓ A LES OBRES I INSTAL·LACIONS QUE SEN RELACIÓ A LES OBRES I INSTAL·LACIONS QUE S''''EXECUTEN A LA VIAEXECUTEN A LA VIAEXECUTEN A LA VIAEXECUTEN A LA VIA    
PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA

Que és intenció de l'Ajuntament de Granollers i de l'empresa Estabanell y Pahisa Energia, SA, en tot 
allò que els sigui possible, la consecució dels seus objectius específics en servei de l 'usuari i ciutadà. 

Que consideren que existeix un considerable marge d'activitats amb concurrència d'interessos i 
projectes que permeten l'establiment d'acords en benefici de l'estratègia de les parts pel que fa a les 
finalitats assenyalades, com es el cas, de les obres i les instal·lacions que forma periòdica executa 
l'empresa Estabanell y Pahisa Energia, SA, que requereixen de la llicència urbanística corresponentque requereixen de la llicència urbanística corresponentque requereixen de la llicència urbanística corresponentque requereixen de la llicència urbanística corresponent, 
i conseqüentment, de la formalització per part d'aquesta empresa, de la constitució dels dipòsits per 
garantir la correcta reposició de paviments i/o la correcta gestió dels residus que les obres puguin 
generar. 

Que l'Ajuntament de Granollers i l'empresa Estabanell y Pahisa Energia, SA, han convingut la 
realització d'un conveni que recull aquestes actuacions.

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

D'acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció , pel que 
fa a la correcta gestió dels residus.

D'acord amb el que estableix l'OF 2.2, article 10.2 de l'Ordenança fiscal 2015, aprovada pel Ple de la 
corporació el 28 d'octubre de 2015, pel que fa a la constitució de dipòsit previ per garantir la correcta 
reposició de paviments. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar l'esborrany del Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Granollers i Estabanell y Pahisa Energia, SA, en relació a les obres i instal·lacions que s'executen a la 
via pública, i que es transcriu literalment:

""""CONVENI DE ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI DE ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI DE ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LCONVENI DE ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS IAJUNTAMENT DE GRANOLLERS IAJUNTAMENT DE GRANOLLERS IAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I    
ESTABANELL Y PAHISA ENERGIAESTABANELL Y PAHISA ENERGIAESTABANELL Y PAHISA ENERGIAESTABANELL Y PAHISA ENERGIA,,,,    SASASASA,,,,    EN RELACIÓ A LES OBRES I INSTAL·LACIONS QUEEN RELACIÓ A LES OBRES I INSTAL·LACIONS QUEEN RELACIÓ A LES OBRES I INSTAL·LACIONS QUEEN RELACIÓ A LES OBRES I INSTAL·LACIONS QUE    
SSSS''''EXECUTEN A LA VIA PÚBLICAEXECUTEN A LA VIA PÚBLICAEXECUTEN A LA VIA PÚBLICAEXECUTEN A LA VIA PÚBLICA ....

Granollers, ...............................

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una part, l'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, amb NIF núm. P0809500-B, domiciliat a Granollers, 
Plaça de la Porxada, 6, actuant en nom propi i com a representant el Sr. Josep Mayoral i Antigas, amb 
DNI núm. 36501040-V, com a Alcalde-President de l'esmentat Ajuntament, segons acord del Ple de la 
Corporació de data 11 de juny de 2011, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. M. Àngels 
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Badia i Busquets.

I d'un altra, ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, SA, amb NIF núm. A61121752, domiciliada a 
Granollers, al carrer Rec, número 28, en endavant denominada ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, i 
en el seu nom i representació per Ramon Prat Campins, major d'edat, amb DNI núm. 38482057-K, en 
qualitat d'apoderat, amb les facultats que li confereix l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de La 
Garriga, Don F. Javier Borrell Papaceit, en data 5 de Febrer de 2004.

Totes les parts, en la qualitat en què intervenen, es reconeixen mútuament la capacitat legal 
necessària  per l'atorgament d'aquest conveni i als efectes esmentats

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

1. Que és intenció de l'Ajuntament de Granollers i de l'empresa Estabanell y Pahisa Energia, SA, en 
tot allò que els sigui possible, la consecució dels seus objectius específics en servei de l'usuari i 
ciutadà. 

2. Que consideren que existeix un considerable marge d'activitats amb concurrència d'interessos i 
projectes que permeten l'establiment d'acords en benefici de l'estratègia de les parts pel que fa a 
les finalitats assenyalades.

PACTESPACTESPACTESPACTES

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    PROGRAMA TRIMESTRAL DE CANALITZACIONSPROGRAMA TRIMESTRAL DE CANALITZACIONSPROGRAMA TRIMESTRAL DE CANALITZACIONSPROGRAMA TRIMESTRAL DE CANALITZACIONS

Per tal de garantir la coordinació de l'activitat de les companyies subministradores entre si i en relació 
amb l'actuació municipal, les empreses i entitats explotadores de serveis hauran de presentar a 
l'Administració municipal, un programa de les obres i instal·lacions que projectin realitzar cada 
trimestre a la via pública el primer divendres dels mesos de març , juny, setembre i desembre. 

Els serveis tècnics municipals amb la Comissió de Coordinació ajustaran les corresponents 
programacions i proposaran  les modificacions necessàries al programa de cada empresa amb vista a 
coordinar les obres de totes les companyies i les que tingui previst realitzar l 'Administració municipal. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    REVISIÓ DEL PROGRAMA TRIMESTRALREVISIÓ DEL PROGRAMA TRIMESTRALREVISIÓ DEL PROGRAMA TRIMESTRALREVISIÓ DEL PROGRAMA TRIMESTRAL

El Programa trimestral obres i d'instal·lacions es coordinarà  cada trimestre en reunió de coordinació 
amb les companyies de serveis. Els tècnics municipals junt amb els representants de les companyies 
de serveis coordinaran les possibles urgències que sorgeixin entre reunions . 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    COORDINACIÓ DCOORDINACIÓ DCOORDINACIÓ DCOORDINACIÓ D ''''ACTUACIONS I SEGUIMENT DEL PROGRAMAACTUACIONS I SEGUIMENT DEL PROGRAMAACTUACIONS I SEGUIMENT DEL PROGRAMAACTUACIONS I SEGUIMENT DEL PROGRAMA

1r Els serveis tècnics municipals podran fixar a la vista del programa aprovat, els llocs de la ciutat 
en que tinguin prevista l'actuació més d'una companyia, les dates i els condicionaments necessaris 
per obtenir una actuació coordinada de les empreses interessades, de manera que en un sol termini 
d'execució, sense solució de continuïtat, es facin les diverses instal·lacions projectades . 

De manera anàloga es procedirà quan en un mateix lloc estigui prevista, al Programa d'Actuació, la 
realització d'instal·lacions d'un servei municipal, com semàfors, enllumenat o d'altres similars i, al 
Programa anual d'instal·lacions, la d'alguna empresa. 
A les llicències d'obres que s'expedeixin es farà constar expressament les condicions oportunes per 
garantir la coordinació necessària. 

2n Les empreses subministradores de serveis que disposin les instal·lacions al subsòl estaran 
obligades, després del requeriment previ municipal, a dur a terme els treballs necessaris que 
garanteixin aquesta coordinació. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    INFORMACIÓ ALS VEÏNSINFORMACIÓ ALS VEÏNSINFORMACIÓ ALS VEÏNSINFORMACIÓ ALS VEÏNS

Cinc dies abans del començament de les obres, les companyies de serveis hauran de comunicar als 
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veïns afectats, mitjançant imprès  informatiu col·locat a la façana, el començament i duració prevista 
dels treballs d'acord amb el model de l'annex 1

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-        GARANTIA REPOSICIÓ DE PAVIMENTSGARANTIA REPOSICIÓ DE PAVIMENTSGARANTIA REPOSICIÓ DE PAVIMENTSGARANTIA REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

Es constituirà  un dipòsit de 5555....700700700700,,,,00000000    euros, per respondre del cost de reposició de paviments i 
instal·lacions de voreres, arbrat, jardins i altres elements urbanístics malmesos, inclosos els 
paviments de carrers no afectats directament per l'execució de les obres , però que pel fet de ser 
immediats o vies d'accés a la zona de les obres, sofreixin danys, per manca de les condicions 
necessàries, per haver suportat el pes de la maquinaria emprada en l' obra i dels danys i perjudicis 
que els elements urbanístics indicats puguin sofrir com a conseqüència de l'execució de les obres que  
ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, SA.

Les  obres de reposició de paviments es realitzaran seguint les condicions explícites  de  la  llicència  
d'obres  i  del  Plec  de  “Prescripcions tècniques específiques per a conduccions enterrades“, aprovat 
per l'Ajuntament de Granollers.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    DIPÒSIT PER GARANTIR LA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS QUE LDIPÒSIT PER GARANTIR LA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS QUE LDIPÒSIT PER GARANTIR LA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS QUE LDIPÒSIT PER GARANTIR LA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS QUE L ''''OBRA GENERIOBRA GENERIOBRA GENERIOBRA GENERI

Es constituirà  un dipòsit de 6666....467467467467,,,,00000000 euros, per respondre a la gestió controlada de terres, enderrocs, 
runes i residus de la construcció i excavacions d'acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.  Publicat al DOGC  núm. 5664, de 6 de 
juliol de 2010) 

Durant els 15 dies del primer mes de l'any següent es presentaran a l'Ajuntament, els certificats dels 
gestors dels residus i de les quantitats del residus lliurats .

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-  Per a l'execució de les obres, el titular de la llicència haurà de COMUNICAR AMB 24 HORES 
D'ANTELACIÓ EL COMENÇAMENT DE LES mateixes (Model annex 2). En una tanca d'obres s'ha de 
col·locar el full adhesiu facilitat en la llicències d 'obres.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.-    La vigència d'aquest conveni serà de dos anys comptats a partir de la signatura del mateix, 
essent prorrogables per dos anys més com a màxim.

I en prova de conformitat ho signen per duplicat les parts interessades, en el lloc i data indicats a 
l'encapçalament."

SegonSegonSegonSegon.... Facultar a l'il·lustre senyor Alcalde perquè, en representació d'aquest Ajuntament, signi tots 
els documents que siguin necessaris per a l 'execució d'aquest acord.

TercerTercerTercerTercer .... Establir que l'empresa Estabanell y Pahisa Energia, SA, ha de dipositar les esmentades 
garanties de reposició de paviments i/o correcta gestió de residus a la Tresoreria municipal, en el 
termini de quinze dies a partir de la data de la signatura del Conveni .

QuartQuartQuartQuart.... Notificar aquests acords a  l'empresa Estabanell y Pahisa Energia, SA, i als Serveis de 
Comptabilitat d'aquest Ajuntament. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DEL PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DE    
PAVIMENTACIÓ DE LPAVIMENTACIÓ DE LPAVIMENTACIÓ DE LPAVIMENTACIÓ DE L''''APARCAMENT DE CAMP DE LES MORERES DE GRANOLLERSAPARCAMENT DE CAMP DE LES MORERES DE GRANOLLERSAPARCAMENT DE CAMP DE LES MORERES DE GRANOLLERSAPARCAMENT DE CAMP DE LES MORERES DE GRANOLLERS,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

El 8 d'abril de 2015, mitjançant resolució del regidor delegat núm. 756/2015 es va aprovar l'inici de 
l'expedient licitatori, l'autorització de la despesa i l 'aprovació de la contractació i els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte d 'obres per l'execució del projecte 
d'obres de pavimentació de l'aparcament del Camp de les Moreres, mitjançant procediment negociat 
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sense publicitat i tràmit ordinari .

El pressupost màxim d'aquesta licitació és de 59.637,23 euros més 12.523,82 euros d'IVA (21%), el 
que fa un total de 72.161,05 euros.

El dia 17 d'abril de 2015 es van convidar a participar a la licitació a les següents empreses :

OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. CIF:A-59.740.217
CONTRUCCIONS DEUMAL, S.A. CIF:A-59.082.644
TECNOFIRMES, S.A. CIF:A-85.058.618

Finalment presenten oferta les empreses OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. i CONSTRUCCIONS 
DEUMAL, SA, dins el termini establert per a la presentació de pliques .

El cap de l'Àrea de Territori i Ciutat d'aquest ajuntament ha valorat les propostes tècniques i 
econòmiques d'acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula 11 del plec de clàusules 
administratives particulars i han emès l 'informe corresponent.

En quan al criteri A "Preu de licitació." avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una puntuació 
màxima de 100 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, essent el resultat següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa ImportImportImportImport %%%%    BaixaBaixaBaixaBaixa TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 70.718,00 2% 100
2 OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA 72.161,05 0% 98

D'acord amb l'informe tècnic de data 24 d'abril de 2015, l'oferta més avantatjosa és la presentada per 
l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA per un import de 58.444,63 euros més 12.273,37 euros 
d'IVA (21%), el que fa un total de 70.718,00 euros, que representa una baixa del 2% sobre el preu de 
licitació i amb un termini d'execució de 15 dies.

El 24 d'abril de 2015. s'ha requerit a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A amb CIF 
A-59.082.644  a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

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

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

Article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.
Article 178.1  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic pel que fa al procediment negociat .
Articles 154 i 156  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic,  pel que fa a la formalització del contracte.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA amb CIF A-59.082.644 el 
contracte d'obres per l'execució del projecte d'obres de pavimentació de l'aparcament de Camp de les 
Moreres a Granollers per un import de 58.444,63 euros més 12.273,37 euros d'IVA (21%), el que fa un 
total de 70.718,00 euros, que representa una baixa del 2% respecte al pressupost de licitació, amb un 
termini d'execució de 15 dies, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars i  les millores, i la documentació aportada pel contractista, d'acord 
amb els fets i fonaments invocats i amb aplicació als codis   pressupostaris amb la distribució següent:

- H330 15100 60905 per un import de 62.512,94 euros
- H340 15321 21000 per un import de 9.648,11 euros.
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SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ pagament de la corresponent taxa de  .
86,70 euros, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 20

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Publicar l'acord d'adjudicació del contracte i la seva posterior formalització mitjançant 
anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableixen els 
articles 151 i 154 del TRLCSP.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable D a nom de 
l'empresa adjudicatària per l'import indicat en el primer punt i alliberar el crèdit no disposat de 
1.443,05  euros.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicataries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir de  2 mesos de la data d'adjudicació del 
contracte, per les dependències del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia 
sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT    
DDDD''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    
PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DEPER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DEPER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DEPER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    DE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSDE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSDE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSDE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURS     2013201320132013----14141414

Amb data 31 de març de 2015 i amb núm de registre 0200S/8509, el Departament d'Ensenyament ha 
fet arribar a l'Ajuntament el conveni per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música 
de Granollers, de titularitat de la corporació local per al curs 2013-14, amb vigència des del moment 
de la seva signatura, amb efectes des d'1 de setembre de 2013 i fins el 31 de  desembre de 2015.

A la clàusula segona estableix l 'import de la subvenció.
1. El mòdul de subvenció que s'aplica, corresponent al curs 2013-2014 és de 2.265,00€ euros per 
alumne i curs. El nombre d'alumnes a finançar serà, com a màxim, el de la capacitat màxima 
autoritzada al centre.

2. L'aportació màxima del Departament  d'Ensenyament per al curs escolar 2013-2014 és el 
resultat d'aplicar el mòdul de 2.265€ per a cada alumne matriculat amb el límit de la capacitat 
autoritzada d'acord amb el detall següent: 156 alumnes (matriculats en el seu moment) per 
2.265€, el que fa un import màxim de 353353353353....340340340340,,,,00000000€€€€....

El  present conveni no recull  la clàusula de garantia econòmica, tal i com preveu  l'article 57 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local. La regidora d'Educació va sol·licitar que aquesta 
clàusula hi figurés en tots els convenis que es formalitzin amb el Departament, en una reunió 
celebrada amb el Director general de Centres Públics el 28 de març de 2014 però es va indicar 
verbalment que de moment no s'inseriria aquesta clàusula en els convenis .

Amb anterioritat l'Ajuntament ja va signar el conveni de sosteniment de les escoles S. Llobet, EMT i M. 
Montero, tot i no figurar l'esmentada clàusula, per la necessitat de finançament que té la corporació. 
S'ha de tenir en compte que el conveni fa referència al curs 2013-2014, i per tant aquests 353.340,00€ 
ja els ha avançat l'Ajuntament.
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La clàusula tercera del conveni diu que s'haurà de presentar la documentació justificativa de les 
despeses abans del 31 d'octubre de 2015.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

LaLaLaLa    Disposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la Llei    7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,,    de bases de règimde bases de règimde bases de règimde bases de règim    locallocallocallocal ,,,, en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat local, 
preveu que les disposicions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, són d'aplicació a totes les Comunitats 
Autònomes, sense perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local, 
assumides en els seus Estatuts d'Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricta 
subjecció als principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les 
estructures administratives.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     160160160160    de la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya  preveu que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local 
que, respectant el principi d'autonomia local, inclou la determinació de les competències i de les 
potestats pròpies dels municipis en els àmbits especificats per l 'article 84.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     131131131131....3333    de lade lade lade la    Llei OrgànicaLlei OrgànicaLlei OrgànicaLlei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''EstatutEstatutEstatutEstatut     dddd''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya     preveu que en allò que no regula l'apartat 2 i amb relació als ensenyaments a què fa 
referència el dit apartat, correspon a la Generalitat, respectant els aspectes essencials del dret a 
l'educació i a la llibertat d'ensenyament en matèria d'ensenyament no universitari i d'acord amb el que 
disposa l'article 149.1.30 de la Constitució, la competència compartida que inclou en tot cas: 

a) La programació de l'ensenyament, la seva definició i l 'avaluació general del sistema educatiu.
b) L'ordenació del sector de l'ensenyament i de l'activitat docent i educativa.
c) L'establiment dels plans d'estudi corresponents, incloent-hi l'ordenació curricular.
... e) L'accés a l'educació i l'establiment i la regulació dels criteris d'admissió i escolarització de 
l'alumnat als centres docents.
f) El règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels 
centres que els imparteixen.
g) Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius .
h) L'organització dels centres públics i dels privats sostinguts amb fons públics .

LLLL''''artartartarticleicleicleicle    8888....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació  preveu que el sistema educatiu comprèn 
els ensenyaments regulats en el títol V (educació infantil, educació primària, educació secundària 
obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyament d'idiomes, ensenyaments artístics, 
ensenyaments esportius i educació d'adults), els centres que els imparteixen i els serveis educatius, 
qualsevol que siguin els destinataris de l'ensenyament, la titularitat del centre i el seu sistema de 
finançament.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     44442222    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que en el sistema educatiu de 
Catalunya, definit per l'article 8, s'estableix un model educatiu d'interès públic d'acord amb l'article 21 
de l'Estatut i que el Govern de la Generalitat ha de regular i sostenir el Servei d'Educació de 
Catalunya, que, conformat pels centres públics i pels centres privats sostinguts amb fons públics,,,, 
garanteix a totes les persones l'accés a una educació de qualitat i en condicions d'igualtat en els 
ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts i que el sosteniment dels centres públics atén el 
que estableixen, amb criteris de suficiència, els pressupostos de la Generalitat i, si s'escau, els 
convenis subscrits entre l 'Administració educativa i l 'Administració local.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     43434343....2222    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que el Govern ha de garantir que 
la prestació del Servei d'Educació de Catalunya esdevingui un referent de qualitat en el procés 
d'assoliment de l'equitat i l'excel·lència.

LLLL''''articlarticlarticlarticl eeee 45454545....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que per mitjà de convenis amb 
els ens locals, es creen, es modifiquen i se suprimeixen centres públics dels quals sigui titular un ens 
local i l’articlearticlearticlearticle     74747474....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educació LECeducació LECeducació LECeducació LEC    preveu que correspon al 
Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres educatius públics. La creació 
de centres públics de titularitat de les administracions locals es fa per conveni .
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ArtArtArtArt....    159159159159    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009    dededede    10101010    de juliol dde juliol dde juliol dde juliol d''''EducacióEducacióEducacióEducació ....        Competències dels ens localsCompetències dels ens localsCompetències dels ens localsCompetències dels ens locals....    4444.... “A petició 
dels ens locals, i d’acord amb la programació educativa, es poden delegar competències per a crear, 
organitzar i gestionar centres públics que imparteixin el primer cicle d’educació infantil, ensenyaments 
artístics o educació d’adults  

LaLaLaLa    DisDisDisDisposició Addicional Quarta de la Lleiposició Addicional Quarta de la Lleiposició Addicional Quarta de la Lleiposició Addicional Quarta de la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació  preveu que el 
Departament ha de revisar amb caràcter periòdic els criteris i les partides pressupostàries a què fa 
referència la disposició final segona, amb l'objectiu d'assegurar que els compromisos adquirits en 
convenis amb els ens locals s’ajusten en tot moment a l 'evolució real dels costos i dels preus.

LaLaLaLa    DiDiDiDisposició Final Primera de la Lleisposició Final Primera de la Lleisposició Final Primera de la Lleisposició Final Primera de la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que el Govern ha 
de garantir els recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis la titularitat dels quals 
delegui en els ens locals. Qualsevol atribució de competències nova, formalitzada per conveni entre el 
Departament i l'ens local corresponent, ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos 
suplementaris necessaris per a finançar-la correctament. Per a l'assignació dels recursos s'ha de tenir 
en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis delegats, que s'ha de fixar d'acord amb 
les entitats municipalistes. L'assignació de recursos ha d'ésser una condició necessària perquè entri 
en vigor la delegació de la competència. També preveu que el Departament ha d'habilitar les partides 
pressupostàries, amb els recursos necessaris i suficients, que permetin finançar els compromisos 
adquirits en convenis amb els ens locals amb relació al segon cicle d'educació infantil, l'educació 
obligatòria, el batxillerat, els programes de qualificació professional inicial, la formació professional, 
l'educació especial, els ensenyaments d’idiomes o esportius o altres que es puguin acordar per a 
millorar l'equitat i la qualitat del Servei d'Educació de Catalunya i que el  Departament ha d'habilitar les 
partides pressupostàries, amb els recursos necessaris, que permetin establir amb eficàcia i eficiència 
convenis amb els ens locals per a la realització de les activitats extraescolars i els plans i programes 
socioeducatius específics.

LaLaLaLa    DDDDisposició Final Segona de la Lleiisposició Final Segona de la Lleiisposició Final Segona de la Lleiisposició Final Segona de la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que el Govern, a fi 
d'assolir els objectius d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos econòmics 
destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en 
educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit anys la despesa educativa a l'entorn, 
com a mínim, del 6% del producte interior brut.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     57575757    bis de la Lleibis de la Lleibis de la Lleibis de la Llei     7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,,    de bases de règim localde bases de règim localde bases de règim localde bases de règim local  preveu el següent:

1111.... Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de colaboración con 
las Entidades locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las 
Comunidades Autónomas, será necesario que éstas incluyan una cláusula de garantía del 
cumplimiento de estos compromisos consistente en la autorización a la Administración General del 
Estado a plicar retenciones en las trasferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de 
financiación. La citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos para la realización de los 
pagos comprometidos, para la reclamación por parte de la Entidad Local en caso de incumplimiento 
por parte de la Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere contraído y para la comunicación a 
la Administración General del Estado de haberse producido dicho incumplimiento, teniendo en cuenta 
el plazo que, en su caso, se pueda establecer mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a la que se refiere el apartado 3 de este artículo. Para la aplicación de esta 
cláusula no será precisa la autorización previa a la que hace referencia la disposición adicional 
septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013.

2222.... Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración que, a la entrada en 
vigor de la presente norma, hayan sido objeto de prórroga, expresa o tácita, por tiempo determinado, 
sólo podrán volver a prorrogarse en el caso de que se incluyan en los mismos la cláusula de garantía 
a la que hace referencia el apartado anterior. Esta norma será de aplicación a aquellos acuerdos que 
se puedan prorrogar, expresa o tácitamente, por vez primera con posterioridad a la citada entrada en 
vigor.

3333.... El procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas en el apartado 1 anterior y la 
correspondiente puesta a disposición a favor de las Entidades Locales de los fondos retenidos a las 
Comunidades Autónomas se regulará mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
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Públicas a la que se refiere la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

4444. L'article 25 de la llei 27/2013 de 27 de desembre  de Racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local, que entre les competències pròpies dels  municipis diu :

2.l: "Promoción del deporte e instalaciones deportives y de ocupación del tiempo libre
2.m: Promoción de la cultura y equipamientos municipales.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     110110110110    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    26262626////2010201020102010,,,,    dededede    3333    dddd''''agostagostagostagost,,,,    de règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de les    
administracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunya enumera els aspectes que han de contenir els convenis 
interadministratius.

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

PRIMER. Aprovar el Conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Granollers per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de 
Granollers, de titularitat de la corporació local per al curs  2013-14, d'acord amb el redactat següent;

"CONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE LCONVENI ENTRE L''''ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA,,,,    MITJANÇANT ELMITJANÇANT ELMITJANÇANT ELMITJANÇANT EL    
DEPARTAMENT DDEPARTAMENT DDEPARTAMENT DDEPARTAMENT D''''ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT ,,,,    I LI LI LI L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL SOSTENIMENT DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL SOSTENIMENT DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL SOSTENIMENT DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL SOSTENIMENT DEL    
FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOLLERS DE TITULARITAT DE LAFUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOLLERS DE TITULARITAT DE LAFUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOLLERS DE TITULARITAT DE LAFUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE GRANOLLERS DE TITULARITAT DE LA    
CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSCORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSCORPORACIÓ LOCAL PER AL CURSCORPORACIÓ LOCAL PER AL CURS     2013201320132013----2014201420142014

Barcelona,

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

L'Honorable Senyora Irene Rigau i Oliver, consellera del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

L'Il·lustríssim Senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde president de l'Ajuntament de Granollers.

ACTUENACTUENACTUENACTUEN

La primera, en nom i representació del Departament d'Ensenyament, d'acord amb el nomenament fet pel 
Decret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que li atribueix I'article 12 de la Llei 13/1989, 
de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

El segon, en nom i representació de l'Ajuntament de Granollers, amb NIF P0809500B, en virtut de les 
facultats que Ii són reconegudes a I'article 53.1 del Text refós de la lIei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Les parts es reconeixen recíprocament la competència i la capacitat legal per tal de formalitzar aquest 
conveni i, en conseqüència:

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN

L'article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, disposa que el Departament d'Ensenyament 
pot subvencionar ensenyaments de règim especial .

L'article 65 de I'esmentada Llei estableix, dintre dels ensenyaments artístics reglats de música, els 
ensenyaments professionals de música .

A Catalunya, els centres públics que imparteixen els ensenyaments reglats de grau professional de música 
són de titularitat de l'Administració local de Catalunya.

El Departament d'Ensenyament ha col·laborat en el sosteniment del funcionament dels conservatoris de 
música, de titularitat de les corporacions locals .

D'acord amb les disponibilitats pressupostaries del Departament d'Ensenyament, l'import que s'atorga per al 
sosteniment del funcionament dels conservatoris de música de titularitat de les corporacions locals, per al 
curs 2013-2014, és de 2.265,00 euros per alumne i curs.

El capítol IX del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya , aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
del 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya .
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El capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre administracions 
públiques.

Per acord del Govern de 10 de febrer de 2015, s'ha autoritzat la subscripció d'aquest conveni per al 
finançament del conservatori de música de titularitat de la corporació local , per al curs escolar 2013-2014.

Aquest conveni ha estat aprovat per I 'òrgan competent de la corporació local en data

Atesos aquests antecedents, així com els interessos de les parts, aquestes acorden subscriure aquest 
conveni amb subjecció a les següents :

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA.-.-.-.-    Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni
El Departament d'Ensenyament atorga una subvenció a l 'Ajuntament de Granollers per al finançament de les 
despeses de personal i les des peses de funcionament del Conservatori de Música de Granollers, per a la 
impartició dels ensenyaments professionals de música al centre durant el curs  2013·2014.

SEGONASEGONASEGONASEGONA.-.-.-.-    Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció
1. El mòdul de subvenció que s'aplica, corresponent al curs 2013-2014, és de 2.265,00 euros per alumne i 
curs. El nombre d'alumnes a finançar serà, com a màxim, el de la capacitat màxima autoritzada al centre .
2. L'aportació màxima del Departament d'Ensenyament, per al curs escolar 2013-2014 és el resultat d'aplicar 
el mòdul de 2.265,00 euros per a cada alumne matriculat amb el límit de la capacitat autoritzada d 'acord amb 
el següent detall:

CentreCentreCentreCentre Alumnes finançatsAlumnes finançatsAlumnes finançatsAlumnes finançats Import màximImport màximImport màximImport màxim
CursCursCursCurs    2013201320132013····2014201420142014 CursCursCursCurs    2013201320132013····2014201420142014

Conservatori de Música156 353.340,00 €
de Granollers
(08063576)

Total import màxim conveniTotal import màxim conveniTotal import màxim conveniTotal import màxim conveni ::::    353.340353.340353.340353.340 ,,,,00000000    euroseuroseuroseuros

TERCERATERCERATERCERATERCERA.-.-.-.-    Pagament de la subvenció i justificació de les despeses del curs escolarPagament de la subvenció i justificació de les despeses del curs escolarPagament de la subvenció i justificació de les despeses del curs escolarPagament de la subvenció i justificació de les despeses del curs escolar

1. Per al pagament de la subvenció, la corporació local titular del centre haurà de trametre al Servei de 
Regim Econòmic i Administratiu de Centres Públics de la Direcció General de Centres Públics, la 
documentació següent:
a) Acord del ple o òrgan competent de la corporació local pel qual s 'accepta la subvenció.
b) Certificació de l'interventor/a o secretari/ària-interventor/a de la corporació local sobre la despesa de 
capítol I i II del servei prestat del corresponent curs escolar indicant els ingressos percebuts pel servei 
prestat.
c) Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per altres entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals.

El termini per presentar la documentació justificativa corresponent al curs 2013-2014, finalitza el 31 
d'octubre de 2015.

La corporació local, seguint les indicacions de I 'Acord de Govern de 24 de gener de 2012, podrà presentar la 
documentació esmentada, per via telemàtica, a través de l'Extranet de les administracions catalanes 
(EACAT).

2. L'aportació definitiva del Departament d'Ensenyament s'ajustara d'acord amb la justificació de les 
despeses presentada pel titular del centre, tenint en compte l'import màxim establert a la clàusula segona 
del conveni per al curs escolar 2013-2014.

3. L'import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el 
cost de I'activitat a desenvolupar pel beneficiari .

4. La corporació local ha presentat al Departament d'Ensenyament, per via telemàtica a través de la 
plataforma de I'EACAT, la sol·licitud de subvenció del curs 2013-2014 i ha acreditat el compliment dels 
requisits necessaris per a ser beneficiaria d'una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions 
responsables corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions .



47

5. La despesa d'aquest conveni es farà efectiva amb càrrec a I'aplicació pressupostaria EN0119 
0/46000800/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al  2015.

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA.-.-.-.-    Compromisos de la corporació localCompromisos de la corporació localCompromisos de la corporació localCompromisos de la corporació local

1. La corporació local afirma que la programació de I'oferta educativa, I'admissió d'alumnes, les normes 
d'organització del centre, les titulacions del professorat i qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat 
acadèmica del centre s'ajusta al règim que estableix el Departament d 'Ensenyament.

2. El titular del centre estara obligat a sotmetre's al control financer i facilitara tota la informació que li sigui 
requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents, d'acord amb el que disposa I'article 92.2h) del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya.

CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA.-.-.-.-    Revocació de la subvencióRevocació de la subvencióRevocació de la subvencióRevocació de la subvenció
El Departament d'Ensenyament podrà procedir a la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en 
aquest conveni, en els supòsits següents:

a) L'incompliment de I'obligació de justificació tal i com es preveu a la clàusula tercera o la justifica ció 
insuficient.
b) L'obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides . 
c) L'incompliment de la finalitat per la qual la subvenció va ser concedida , total o parcialment, al destinar 
les quantitats percebudes a finalitats diferents .
d) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o amagant les que haguessin impedit la 
seva obtenció.
e) La resta de causes previstes a I'article 99 de Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i I'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, tal i com consta a la clàusula setena 
d'aquest conveni.

SISENASISENASISENASISENA.-.-.-.-    Personal docentPersonal docentPersonal docentPersonal docent
Pel que fa a la contractació de personal docent i de serveis, el titular del centre docent adequarà la seva 
actuació a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i al Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
En cap cas el Departament d'Ensenyament assumirà obligacions patronals respecte del personal dels 
centres de titularitat de les corporacions locals .

SETENASETENASETENASETENA.-.-.-.-    Regim jurídicRegim jurídicRegim jurídicRegim jurídic
Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol lX del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i allò previst a la Llei 
38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre. El control del compliment de I'objecte, les condicions 
i la finalitat de les quantitats rebudes s'efectuarà d'acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei 
anteriorment esmentats.

L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes establerts per la 
Llei de finances públiques podran portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari 
destinatària final del fons, fins i tot en els supòsits en què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial 
de la subvenció d'acord amb el que preveu I'article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya.

L'incompliment de I'objecte de la subvenció per causes directament imputables al beneficiari, així com la 
resta de les causes previstes a I'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i a 
I'article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar Iloc a la revocació de la subvenció .

VUITENAVUITENAVUITENAVUITENA.-.-.-.-    Vigència del conveniVigència del conveniVigència del conveniVigència del conveni
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura , i amb efectes de l'1 de setembre de 2013 
fins al 31 de desembre de 2015.

NOVENANOVENANOVENANOVENA.-.-.-.-    Publicitat del conveniPublicitat del conveniPublicitat del conveniPublicitat del conveni
L'Administració titular del conservatori farà constar en tota la informació i publicitat referida al centre, que 
aquest conservatori és sostingut per la Generalitat de Catalunya .

DESENADESENADESENADESENA.-.-.-.-    Resolució del conveniResolució del conveniResolució del conveniResolució del conveni
La resolució anticipada del conveni es podrà produir per mutu acord de les parts, que es manifestara per 
escrit, o per qualsevol altra causa prevista en la normativa d 'aplicació.

ONZENAONZENAONZENAONZENA    .-.-.-.-    Jurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competent
Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació , la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni 
seran resoltes per la consellera d'Ensenyament. Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa 
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu d'acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció 
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Contenciosa Administrativa.

I en prova de conformitat i perquè així consti, les parts signen el present conveni i, per duplicat exemplar i a 
un sol efecte, en en lloc i data assenyalats a I 'encapçalament.

Per l'Administració de la Generalitat de Per l'Ajuntament de Granollers
Catalunya, mitjan((ant el Departament
d'Ensenyament

Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver Sr. Josep Mayoral Antigas"
  
SEGON. Indicar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que, malgrat ja ha 
estat reclamat per aquest Ajuntament i la resposta per part del Departament d'Ensenyament ha estat 
negativa a la modificació de cap clàusula de la proposta de conveni tramesa,  de conformitat amb el 
que preveu l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i a la vista dels 
fonaments de dret enumerats en aquest acord,,,,    el conveni hauria d'incloure en el seu redactat una 
clàusula de garantia del compliment de les obligacions financeres i compromisos de pagament 
consistent en l'autorització a l'Administració general de l'Estat a aplicar retencions en les 
transferències que els corresponguin per aplicació del seu sistema de finançament .

TERCER. Indicar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que, a la vista dels 
fonaments de dret enumerats en aquest acord, la prestació dels serveis educatius al Conservatori 
Municipal Josep Ma. Ruera per part de l'Ajuntament de Granollers respon a l'exercici de competències 
delegades per part de la Generalitat de Catalunya i a aquest efecte per part del Departament s'haurien 
de dur a terme les actuacions necessàries per aprovar de forma expressa aquesta delegació .

QUART....    Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATA    23232323    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A L''''ESCOLA FERRER IESCOLA FERRER IESCOLA FERRER IESCOLA FERRER I    
GUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DGUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DGUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DGUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTESEDUCACIÓ PER A PROJECTES    
EDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A LEDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'Escola Ferrer i Guàrdia en el marc de la 
convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions en règim de competència 
competitiva per a projectes educatius per a l 'any 2014 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
CostCostCostCost    

actuacióactuacióactuacióactuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
%%%%    

subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola Ferrer i Guàrdia
Q5855720

H
L'hort a l'escola 857,70 € 393,00 € 45,82

En el mateix acord d'atorgament esmentat es va aprovar la concessió d'una bestreta per import del 
100% de les subvencions atorgades a cada entitat beneficiària, d'acord amb la previsió establerta a 
les bases específiques.

L'Escola Ferrer i Guàrdia ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 23 de març 
de 2015 amb número de registre d'entrada 5564 que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut 
un estalvi de 405,87€ motivat per un menor despesa en la compra del motocultor i compostador de la 
que s'havia previst inicialment, per la qual cosa sol·licita modificar el pressupost del projecte 
subvencionat en el sentit següent:

Que, inicialment, el cost total de la despesa era de 857,70€ i finalment ha estat de 414,13€.
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S'ha valorat la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de 
setembre de 2014, pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació  per a projectes educatius per a l'any 
2014 en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat “L'hort 
escolar”, corresponent a l'Escola Ferrer i Guàrdia que passa a tenir un cost de 414,13 € i no de 
857,70€, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 
393,00€, que representa finalment un finançament del 94,89% del cost del projecte.

És manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació.

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

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

2. L'article 17.3 l) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i l'article 64 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de l'esmentada Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, contemplen la possibilitat de que el beneficiari d'una subvenció 
pugui sol·licitar la modificació del contingut de la resolució d 'atorgament.

3. L'article 20 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014  en concordança 
amb l'article 22.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada 
per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple 
de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la modificació de l'acord d'atorgament de les 
subvencions, els quals preveuen que l'alteració de les condicions que varen determinar la concessió 
de la subvenció, així com la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les despeses de 
l'actuació a que el beneficiari estigui obligat a justificar, pot donar lloc a la modificació de la resolució 
d'atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb l'import 
de la subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el 
marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius per a l'any 2014 en el sentit 
de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona 
corresponent a l'Escola Ferrer i Guàrdia que passa a tenir un cost de 414,13€ i no de 857,70€, així 
com del percentatge final de finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord 
amb els fets i els fonaments de dret invocats.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola Ferrer i Guàrdia Q5855720H L'hort a l'escola 414,13 € 393,00 € 94,89

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Escola Ferrer i Guàrdia.

QUART.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
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APROVAT PER UNANIMITAT
 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''AMPA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA FERRER I GUÀRDIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

AMPA Ferrer i 
Guàrdia

G58910035 Rua de Carnestoltes 1.120,00 € 500,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2014.

En la data 23 de març de 2015 i amb el registre d'entrada núm. 5519 l'Institut Carles Vallbona ha 
presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 8 d'abril de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

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

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a �

l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 23 de setembre de 2014, pel que 
fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 23 de setembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:
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EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

AMPA Ferrer i Guàrdia G58910035 Rua de Carnestoltes 1.120,00 € 500,00 € 1.576,45 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'AMPA Ferrer i Guàrdia i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''INSTITUT CARLES VALLBONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIINSTITUT CARLES VALLBONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIINSTITUT CARLES VALLBONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIINSTITUT CARLES VALLBONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI    
DDDD''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER    
A LA LA LA L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

IES Carles 
Vallbona

Q5856319H L'hort 
ecològic/Joves 
voluntaris

325,00 € 163,00 € 50,15 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2014.

En la data 26 de febrer de 2015 i amb el registre d'entrada núm. 3708 l'Institut Carles Vallbona ha 
presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 8 d'abril de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l 'actuació subvencionada que s'indica perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

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

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a �

l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 23 de setembre de 2014, pel que 
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fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 23 de setembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Institut Carles Vallbona Q5856319
H

L'hort ecològic 325,00 € 163,00 € 526,10 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'Institut Carles Vallbona i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ESCOLA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIESCOLA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIESCOLA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIESCOLA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI    
DDDD''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER    
A LA LA LA L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Escola Salvador Espriu Q5856066E Coneixement del riu 2.178,00 € 843,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2014.

En la data 26 de febrer de 2015 i amb el registre d'entrada núm. 3707 l'Escola Salvador Espriu ha 
presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 8 d'abril de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l 'actuació subvencionada que s'indica perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

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

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.
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Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a �

l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 23 de setembre de 2014, pel que 
fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 23 de setembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Escola Salvador Espriu Q5856066
E

Coneixement 
del riu

2.178,50 € 843,00 € 3.134,50 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'Escola Salvador Espriu i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ESCOLA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIESCOLA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIESCOLA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIESCOLA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI    
DDDD''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER    
A LA LA LA L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Escola Mestres Montaña Q5856045I Xerrades 
pedagògiques

500,00 € 500,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2014.

En data 2 març  de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3878 l'Escola Mestres Montaña ha 
presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 8 d'abril de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l 'actuació subvencionada que s'indica perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

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

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a �

l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 23 de setembre de 2014, pel que 
fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 23 de setembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Escola Mestres Montaña Q5856045I Xerrades 
pedagògiques

500,00 € 500,00 € 575,38 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'Escola Mestres Montaña i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
27272727).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ESCOLA LLEDONER EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA LLEDONER EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA LLEDONER EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA LLEDONER EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER AEDUCACIÓ PER AEDUCACIÓ PER AEDUCACIÓ PER A    
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LLA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LLA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LLA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Escola Lledoner Q0801475E Biblioteca oberta 1.500,00 € 674,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2014.

En data 25 de febrer de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3639 l'Escola Lledoner ha 
presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 8 d'abril de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l 'actuació subvencionada que s'indica perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i 
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.
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Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

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

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a �

l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 23 de setembre de 2014, pel que 
fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 23 de setembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Escola Lledoner Q0801475
E

Biblioteca oberta 1.500,00 € 674,00 € 1.580,37 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'Escola Lledoner i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''AMPA CARLES VALLBONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA CARLES VALLBONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA CARLES VALLBONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA CARLES VALLBONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Projecte esportiu 2.000,00 € 843,00 €AMPA  Carles Vallbona G60246162
Projecte anglès 1.000,00 € 674,00 €

TOTAL 3.000,00 € 1.517,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2014.
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En data 27 de febrer de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3758  l'AMPA Carles Vallbona ha 
presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 8 d'abril de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l 'actuació subvencionada que s'indica perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i 
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

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

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a �

l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 23 de setembre de 2014, pel que 
fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 23 de setembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Projecte esportiu 2.000,00 € 618,00 € 2.000,00 €AMPA Carles Vallbona G60246162
Projecte anglès 1.000,00 € 674,00 € 1.000,00 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'AMPA Carles Vallbona i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''AMPA GRANULLARIUS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA GRANULLARIUS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA GRANULLARIUS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA GRANULLARIUS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PEREDUCACIÓ PEREDUCACIÓ PEREDUCACIÓ PER    
A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 23 de setembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:
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EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

AMPA Granullarius G-5949296
7

Setmana del llibre 310,00 € 310,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2014.

En data 24 de febrer de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3497 l'AMPA Granullarius ha 
presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 8 d'abril de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l 'actuació subvencionada que s'indica perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat, però l'import que justifiquen és inferior 
a l'import subvencionat tot tractant-se del 100% del cost de l'actuació subvencionada i acredita la 
correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a les 
bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

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

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a �

l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 23 de setembre de 2014, pel que 
fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 23 de setembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

AMPA 
Granullarius

G-5949296
7

Setmana del llibre 310,00 € 310,00 € 288,07 €

SEGON. Reclamar a l'AMPA Granullarius l'import de 21,93€ per despesa no executada.

TERCER. Notificar aquest acord a l'AMPA Granullarius i a Intervenció.
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QUART.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 
30303030).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTRE,,,,    PER ALPER ALPER ALPER AL    
DESENVOLUPAMENT DE LDESENVOLUPAMENT DE LDESENVOLUPAMENT DE LDESENVOLUPAMENT DE L ''''ACTIVITAT I COL·LABORAR EN LA GESTIÓ PER A LACTIVITAT I COL·LABORAR EN LA GESTIÓ PER A LACTIVITAT I COL·LABORAR EN LA GESTIÓ PER A LACTIVITAT I COL·LABORAR EN LA GESTIÓ PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Casal del Mestre, per un import de 4.200,00 € destinada a col·laborar en el desenvolupament 
de l'activitat i col·laborar en la gestió per a l 'any 2015.

En data 4 de març de 2015 amb número de registre d'entrada 4166, la senyora Lluïsa Salvador, 
presidenta de l'entitat Casal del Mestre, presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de 
la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Programació general d’activitats amb una despesa prevista per a l’exercici  2015 de 20.300€.�

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 8 d'abril per la cap del Servei d'Educació indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té com a objectiu la formació 
permanent del col·lectiu docent i el debat a l'entorn de l'educació de tota la comunitat educativa, que 
alhora és una finalitat pública.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

 Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions...

Article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:�

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència 
competitiva ni la publicitat, en els casos següents: 

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l'Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l 'Ajuntament.

Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei �

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost.
2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència .  
3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.
En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
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subvencions.
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Casal del Mestre amb NIF 
G08781858  per un import de 4.200 € destinada a subvencionar part de la despesa que genera el 
conjunt de l'activitat, amb un pressupost de despesa de 20.300€, el que representa un finançament del 
20,68 % del cost de l'activitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer  l'obligació per import de 4.200. € amb càrrec a la 
partida H410.32715.48203 del vigent Pressupost.

TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat Casal del Mestre que regula l'atorgament 
d'aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

"CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTREENTITAT CASAL DEL MESTRE,,,,    PER ALPER ALPER ALPER AL    
DESENVOLUPAMENT DE LDESENVOLUPAMENT DE LDESENVOLUPAMENT DE LDESENVOLUPAMENT DE L ''''ACTIVITAT I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ PER A LACTIVITAT I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ PER A LACTIVITAT I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ PER A LACTIVITAT I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Granollers, xxx d'abril de 2015

R E U N I T SR E U N I T SR E U N I T SR E U N I T S

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l'Ajuntament de Granollers amb NIF número P0809500B,  facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data 17 de juny de 2014 per a la formalització d'aquest acte.

De l'altra part Lluïsa Salvador  amb DNI 37568369P  Presidenta de l'entitat Casal del mestres que actua en 
representació d'aquesta entitat amb NIF G08781858 facultat per l'article  21 dels estatuts que regeixen 
l'entitat per a la formalització d'aquest acte.

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

M A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E N

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Que l'entitat Casal del Mestre, en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat del municipi que en 
els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus formatiu i participatiu adreçat al 
col·lectiu docent i a la comunitat educativa en general tant a Granollers com a fora del municipi .

SegonSegonSegonSegon.... Que l'entitat beneficiària dins de l'àmbit de la seva activitat ordinària, vol continuar desenvolupant la 
seva programació d'activitats adreçades a aquest col·lectiu .

L'entitat beneficiària  ha presentat la seva programació , que inclou les següents activitats :
1. Activitat d'acollida de nous i noves  mestres  a Granollers
2. Acte inaugural del curs
3. Conferències
4. Cursos Escola d'hivern
5. Escola d'estiu a  juliol
6. Curs sobre adolescència
7. Fem un llibre gegant.

Aquesta programació ha estat entregada en data 4 de març de 2015, amb el núm. 4166, amb una despesa 
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prevista de 20.300€.

TercerTercerTercerTercer .... Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l'entitat beneficiària en les activitats de tipus formatiu  i en la vida associativa del municipi i vol 
fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats del 
municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció de la formació permanent del professorat, de la 
participació i del debat a l'entorn de l'educació a la nostra ciutat i al nostre país,  que alhora és una finalitat 
pública.

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

PACTENPACTENPACTENPACTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 a favor de l'entitat beneficiària, en el marc del 
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de 
subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en el Projecte general d'activitats presentat al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 4 de març de 2015 i amb núm de registre 4166 i en concret, a títol de 
resum, les següents activitats:

Activitat d'acollida de nous i noves  mestres  a Granollers Mes de setembre
Acte inaugural del curs Mes de setembre Conferències Pendent de concreció
Cursos Escola d'hivern Pendent concreció
Escola d'estiu al juliol Mes de juliol
Curs sobre adolescència Pendent de concreció
Fem un llibre gegant 15 de maig

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 20.300,00€ corresponents a:

- Sou secretaria 10.500€
- Professorat Escola d'Estiu- 2015 3.500€
- Professorat Escola d'hivern-2015 2.000€
- Gestoria 1.000€
- Impostos IRPF model 111 1.100€
- Organització de l'escola d'estiu- 2015 500€
- Material fungible i altres 1.800€

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució.
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la realització de  l'activitat   ordinària és 
de 4.200€, el que representa un finançament del  20,68 % del cost de l’activitat (20.300€).
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l ''''activitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionada
Per poder dur a terme l'activitat subvencionada, l'Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l'entitat 
beneficiària la següent infraestructura :

Espai de 25,90 mt2, en qualitat despatx a la segona planta de l'Edifici de Can Puntes, (edifici 
administratiu on estan ubicats el Servei d 'Esports i el Servei d'Educació) Santa Elisabet, 16.
Tenint com referència  el mercat del preu del lloguer, el lloguer promig es situa en 7,15€ per metre 
quadrat i mes. Si apliquem aquest preu el cost que representa la cessió d'aquest espai és de 2222....222222222222,,,,22222222€€€€    
anualsanualsanualsanuals     (25,90mt x 7,15€ és igual a 185,18 euros mensuals).
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SisèSisèSisèSisè....    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària
Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers 
i en concret:

Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . �

Justificar davant de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat �

que determinen la concessió de la subvenció .
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de �

Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors .
Comunicar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres subvencions, �

ajudes, ingressos o recursos que financiïn l'activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot 
cas, amb anterioritat a la justificació de l 'aplicació donada a la subvenció.
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 . 
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 . 
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.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la �

Seguretat Social.
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 .

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del 100%.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l’Ajuntament de 
Granollers per un import de 4.200€, segons disponibilitat de Tresoreria.

VuitéVuitéVuitéVuité....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
31 de març de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Comptes de l'entitat ( balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o �

s'ha efectuat) corresponent a l'exercici 2015. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.
Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres �

subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació 
de l'import i procedència.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

NovéNovéNovéNové....        Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     
L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que 
legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en relació a 
l'import de la subvenció mitjançant l 'adopció del corresponent acord per part de la Junta de Govern Local , en 
els següents supòsits: 
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a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de de l'activitat subvencionada o el percentatge que s'ha indicat en el pacte quart d'aquest 
conveni.

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi instat per la pròpia �

entitat, s'ha de concedir un termini d'audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent.

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

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit . 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció. 

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

DotzèDotzèDotzèDotzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

La vigència del present conveni de col·laboració s'estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 31 de 
desembre de 2015.
No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s'hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment .

TretzèTretzèTretzèTretzè ....    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicable ....    
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran 
resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari , es podran acollir als jutjats de la jurisdicció contenciós 
administrativa.

QUART. Indicar a l'entitat Casal del Mestre que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
Servei d'Educació i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes del 
conveni de col·laboració serà la cap del Servei d 'Educació.

CINQUÈ. Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració .
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SISÈ. Notificar aquest acord a l'entitat Casal del Mestre i a l'Àrea Econòmica.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
31313131).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''ESPORT CLUB GRANOLLERSESPORT CLUB GRANOLLERSESPORT CLUB GRANOLLERSESPORT CLUB GRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
favor de l'Esport Club Granollers, per un import de 37.500,00 € destinada a la realització de l'activitat 
ordinària del club, aquesta subvenció està imputada a dues partides pressupostàries;

H421.34150.48402 de 28.500,00€.�

H113.91220.48402 de 9.000,00€.�

En data 24 de febrer i amb número de registre d'entrada 3500, el senyor Xavier Abolafio Doncel, en 
representació de l'entitat Esport Club Granollers, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Projecte/memòria d’activitat ordinària del club.
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

L'informe emès en data 7 d'abril pel cap del Servei d'Esports, indica que s'ha valorat la documentació 
presentada per l'entitat i justifica la formalització de la següent subvenció atès que aquesta activitat 
que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport, que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

 Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions...

Article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:�

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència 
competitiva ni la publicitat, en els casos següents: 

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l'Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l 'Ajuntament.

Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei �

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost.
2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència .  
3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb la 
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resolució de concessió o el conveni.
En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions.
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'Esport Club Granollers amb NIF 
G-08501587, per un import de 37.500,00 € destinada a l'activitat ordinària del club amb un pressupost 
de despesa de 40.000,00 € el que representa un finançament del 93,75 % del cost de l'activitat, 
d'acord amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció     
L'objecte d'aquesta subvenció és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 a favor de l'entitat beneficiària, en el marc del 
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de 
subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l’entitat i on 
s’expliquen també les activitats que l’entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 24 de febrer de 2015.
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 40.000,00 € corresponents a : 

DespesesDespesesDespesesDespeses IngressosIngressosIngressosIngressos
Compra de materials 10.000,00 Subv Ajuntament 37.500,00

Arbitratges 20.000,00 Venda d’entrades 250,00
transports 5.000,00 patrocinadors 1.000,00

Serveis mèdics 5.000,00 socis 250,00
Loteria 1.000,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL 40404040....000000000000,,,,00000000 TOTALTOTALTOTALTOTAL 40404040....000000000000,,,,00000000

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució. 
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a l'activitat ordinària del club és de 
37.500,00 €, el que representa un finançament del  93,75% del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
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notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l'Ajuntament de Granollers. 

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l ''''activitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionada
Per poder dur a terme l'activitat subvencionada, l'Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l'entitat 
beneficiària la següent infraestructura :

Utilització instal·lacions esportives 267.330,00 euros

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

Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .�

Justificar davant de l’Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat que determinen la concessió �

de la subvenció.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com qualsevol �

altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, 
tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors.
Comunicar a l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos �

que financin l'activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l'aplicació donada a la subvenció.
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la �

finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents �

electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de �

17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la �

Seguretat Social.
Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l 'Ajuntament de Granollers.�

El logotip de l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics a aprovats que seran facilitats �

a l'entitat pel servei municipal corresponent .

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del  100 %.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat. 
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l'Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de  
37.500,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
28 de febrer de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Comptes de l'entitat (balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha �

efectuat) corresponent a l'exercici 2015. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l'activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.
Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres �

subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació 
de l'import i procedència.

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



66

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

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el cost 
total de l'activitat subvencionada o el percentatge que s'ha indicat en el pacte quart de les condicions 
d'aquesta subvenció.
Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'hagi instat per la pròpia 
entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent. 

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

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

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

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació del vigent Pressupost pels imports 
següents;

28.500,00 € amb càrrec a la partida H421.34150.48402�

9.000,00 € amb càrrec a la partida H113.91220.48402�

TERCER. Indicar a l'Esport Club Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes d'aquest 
subvenció serà el cap del Servei d'Esports.
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QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i a l'Àrea Econòmica.

CINQUÈ. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
32323232).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''ASSOCIACIÓ GRANOLLERS ESPORTIVAASSOCIACIÓ GRANOLLERS ESPORTIVAASSOCIACIÓ GRANOLLERS ESPORTIVAASSOCIACIÓ GRANOLLERS ESPORTIVA

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
favor de l'Associació Granollers Esportiva, per un import de 6.000,00 € destinada a la realització de 
l'activitat ordinària del club.

En data 18 de març de 2015 i amb número de registre d'entrada 5212, el senyor Rafael Lucas, en 
representació de l'entitat Associació Granollers Esportiva, presenta la següent documentació i 
sol·licita l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de l'activitat del club�

Pressupost d'ingressos i despeses�

En data 16 d'abril de 2015 amb número de registre d'entrada 2015/7149 el senyor Pau Puig en 
representació de l'entitat Associació Granollers Esportiva presenta la següent documentació :

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 20 d'abril pel cap del Servei d'Esports, indica que s'ha valorat la documentació 
presentada per l'entitat i justifica la formalització de la següent subvenció atès que aquesta activitat 
que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport, que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

 Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions...

Article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:�

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència 
competitiva ni la publicitat, en els casos següents: 

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l'Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l 'Ajuntament.

Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei �

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost.
2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència .  
3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb la 
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resolució de concessió o el conveni.
En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions.
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'Associació Granollers Esportiva amb 
NIF G-59755686, per un import de 6.000,00 € destinada a l’activitat ordinària del club. amb un 
pressupost de despesa de 12.675,00.€ el que representa un finançament del 47,33 % del cost de 
l'activitat, d'acord amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
L'objecte d'aquesta subvenció és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 a favor de l'entitat beneficiària, en el marc del 
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de 
subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l'entitat i on 
s'expliquen també les activitats que l'entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 18 de març de 2015.
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 12.675,00 € corresponents a:

despesesdespesesdespesesdespeses ingressosingressosingressosingressos
Compra de material 2.000,00 Subv Ajuntament 8.400,00

arbitratges 600,00 inscripcions 800,00
transports 2.000,00 socis 1.900,00

Fitxes federatives 2.100,00 Aportació propia 1.575,00
RRHH 4.200,00

Cànons inscripcions 
FESBA

1.575,00

premis 200,00
TOTAL 12.675,00 TOTAL 12.675,00

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució.
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials .

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a l'activitat ordinària del club és de  
6.000,00 €, el que representa un finançament del  47,33 % del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
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internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l ''''activitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionada
Per poder dur a terme l'activitat subvencionada, l'Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l'entitat 
beneficiària la següent infraestructura :

Utilització instal·lacions esportives 51.300,00 EUR

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

Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .�

Justificar davant de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat que determinen la �

concessió de la subvenció.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com �

qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en 
l'exercici de les actuacions anteriors .
Comunicar a l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o �

recursos que financin l'activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l 'aplicació donada a la subvenció.
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la �

finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents �

electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la �

Seguretat Social.
Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l 'Ajuntament de Granollers.�

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

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del  100 %.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l'Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de 
6.000,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
28 de febrer de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació:

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada.
Comptes de l'entitat (balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha �

efectuat) corresponent a l'exercici 2015.
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l'activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.
Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres �

subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 



70

indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació 
de l'import i procedència.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

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

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

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

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

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

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

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de 6.000,00€ amb càrrec a la partida 
H421.34150.48412 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar a l'Associació Granollers Esportiva que el servei gestor de la subvenció atorgada 
serà el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes 
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d'aquest subvenció serà el cap del Servei d'Esports.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i a l'Àrea Econòmica.

CINQUÈ. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
33333333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVAUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
A FAVOR DEL CLUB CICLISTA GRANOLLERSA FAVOR DEL CLUB CICLISTA GRANOLLERSA FAVOR DEL CLUB CICLISTA GRANOLLERSA FAVOR DEL CLUB CICLISTA GRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
favor del Club Ciclista Granollers, per un import de 2.500,00 € destinada a la celebració de la XXXV 
Rutes del Montseny.

En data 02 de març de 2015 i amb número de registre d'entrada 3866, el senyor Antonio Lobera, en 
representació de l'entitat Club Ciclista Granollers, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de la XXXV Rutes del Montseny de ciclisme.�

En data 30 de març de 2015 amb número de registre d’entrada 2015/6099 el senyor Antonio Lobera en 
representació de l'entitat Club Ciclista Granollers presenta la següent documentació :

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 9 d'abril pel cap del Servei d'Esports, indica que s'ha valorat la documentació 
presentada per l'entitat i justifica la formalització de la següent subvenció atès que aquesta activitat 
que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport, que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

 Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions...

Article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:�

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència 
competitiva ni la publicitat, en els casos següents: 

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l'Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l 'Ajuntament.

Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei �

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost.
2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència .  
3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb la 
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resolució de concessió o el conveni.
En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions.
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa al Club Ciclista Granollers amb NIF 
G-59099630 per un import de 2.500,00€ destinada a  la celebració de la XXXV Rutes del Montseny de 
ciclisme amb un pressupost de despesa de 18.655,80.€ el que representa un finançament del 13,40 % 
del cost de l’activitat, d'acord amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
L'objecte d'aquesta subvenció és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 a favor de l'entitat beneficiària, en el marc del 
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de 
subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l'entitat i on 
s'expliquen també les activitats que l'entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 2 de març de 2015.
Aquesta activitat ordinària es durà a terme el dia  12 del mes d'abril de 2015.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 12.675,00 € corresponents a:

DespesaDespesaDespesaDespesa IngressosIngressosIngressosIngressos
materials 10.149,68 Subvenció ajuntament 2.500,00
publicitat 755,00 patrocinadors 250,00

Firxes federatives 2.150,00 inscripcions 15.905,80
Serveis mèdics 2.000,00
cronometratge 3.300,90

Altres 300,22
TOTALTOTALTOTALTOTAL 18181818,,,,655655655655,,,,80808080 TOTALTOTALTOTALTOTAL 18181818....655655655655,,,,80808080

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució.
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials .

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a l'activitat ordinària del club és de  
2.500,00 €, el que representa un finançament del  13,40 % del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
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notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l'Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l ''''activitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionada
Per poder dur a terme l'activitat subvencionada, l'Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l'entitat 
beneficiària la següent infraestructura :

Utilització instal·lacions esportives 1.060,00 €

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

Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .�

Justificar davant de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat que determinen la �

concessió de la subvenció.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com �

qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en 
l'exercici de les actuacions anteriors .
Comunicar a l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o �

recursos que financin l'activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb 
anterioritat a la justificació de l 'aplicació donada a la subvenció.
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la �

finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents �

electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la �

Seguretat Social.
Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l 'Ajuntament de Granollers.�

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

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del  100 %.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l'Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar  per un import de 
2.500,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
28 de febrer de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació:

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada.
Comptes de l'entitat (balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha �

efectuat) corresponent a l'exercici 2015.
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l'activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.
Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres �

subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació 
de l'import i procedència.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
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podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

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

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

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

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

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

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

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació de 2.500,00€ amb càrrec a la partida 
H421.34150.48417 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar al Club Ciclista Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes d'aquest 
subvenció serà el cap del Servei d'Esports.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i a l'Àrea Econòmica.
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CINQUÈ. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
34343434).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS    
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITSPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITSPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITSPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS    
AL SERVEI DE CULTURA I JOVENTUT DE LAL SERVEI DE CULTURA I JOVENTUT DE LAL SERVEI DE CULTURA I JOVENTUT DE LAL SERVEI DE CULTURA I JOVENTUT DE L''''1111    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE    2015201520152015    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    31313131    DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DE    2016201620162016    
FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L''''EMPRESA ISS FACILITY SERVICESEMPRESA ISS FACILITY SERVICESEMPRESA ISS FACILITY SERVICESEMPRESA ISS FACILITY SERVICES,,,,    SASASASA,,,,    I ACCEPTAR EL CANVI DEI ACCEPTAR EL CANVI DEI ACCEPTAR EL CANVI DEI ACCEPTAR EL CANVI DE    
DENOMINACIÓ SOCIAL ACTUAL PER ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECTDENOMINACIÓ SOCIAL ACTUAL PER ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECTDENOMINACIÓ SOCIAL ACTUAL PER ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECTDENOMINACIÓ SOCIAL ACTUAL PER ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT ,,,,    SASASASA

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 23 d'abril de 
2013, es va adjudicar  a l'empresa ISS FACILITY SERVICES,SA amb CIF A61895371 el contracte de 
serveis plurianual per a la prestació del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al 
Servei de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Granollers i el Patronat Municipal del Museu per un 
import de 258.083,74 euros més 54.197,59 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
312.281,33 euros pel període des de l'1 de juny de 2013 fins el 31 de maig de 2015, segons detall a 
continuació relacionat:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B
2013

1/6/2013 a 31/12/2013
2014

1/1/2014 a 31/12/2014
2015

1/1/2015 a 31/5/2015
Equipament Partida

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%
1 Biblioteca Can Pedrals H432.33210.22700 20.705,70 4.348,20 35.495,50 7.454,06 14.789,80 3.105,86
2 Biblioteca Roca Umbert H432.33211.22700 19.280,31 4.048,86 33.051,97 6.940,91 13.771,66 2.892,05
3 C.C. Sant Francesc H432.33440.22700 4.525,89 950,44 7.758,67 1.629,32 3.232,78 678,88
4 Sala F. Tarafa H432.33441.22700 4.254,34 893,41 7.293,16 1.531,56 3.038,83 638,15
5 Equip. juv. GRA H441.33721.22700 8.146,61 1.710,79 13.965,62 2.932,78 5.819,00 1.221,99
TOTALS PARCIALS 56.912,85 11.951,70 97.564,92 20.488,63 40.652,07 8.536,93
TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                        195.129,82 + 40.977,26 (IVA 21%)  = 236.107,08 €

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H
2013

1/6/2013 a 31/12/2013
2014

1/1/2014 a 31/12/2014
2015

1/1/2015 a 31/5/2015
Equipament Partida

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%
6 Museu Edif.central H435.33320.22700 6.834,10 1.435,16 11.715,60 2.460,28 4.881,50 1.025,12
7 Museu Edif. La Tela H436.33330.22700 8.200,93 1.722,19 14.058,73 2.952,33 5.857,80 1.230,14
8 L'Adoberia H435.33325.22700 2.421,35 508,48 4.150,90 871,69 1.729,54 363.20
9 Can Cabanyes H436.33333.22700 905,18 190,09 1.551,73 325,86 646,56 135,78
TOTALS PARCIALS 18.361,56 3.855,92 31.476,96 6.610,16 13.115,40 2.754,24
TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                           62.953,92 € + 13.220,33€  (IVA 21%) = 76.174,25 €

mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .

El contracte núm. 130/13,  formalitzat amb data 17/5/2013,  es vigent des de l'1 de juny de 2013 fins el 
31 de maig de 2015.

Amb data  gener de 2015, l'empresa ISS FACILITY SERVICES, SA va presentar un escrit amb registre 
d'entrada 1213 de data 26/1/2015 comunicant el canvi de denominació social per ISS SOLUCIONES 
DE LIMPIEZA DIRECT,SA amb el mateix CIF, aportant la  corresponent còpia de la escriptura de 
modificació de la denominació  social  (protocol 2268  de data 19.11.2014)

D'acord amb la clàusula X.3 del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte pot ser 
prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, amb una antelació de tres mesos abans de la 
finalització del contracte inicial,  per a 12 mesos més, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de 36 mesos, sempre que les seves característiques continuïn 
inalterables.

L'empresa ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, SA ha presentat un escrit amb registre 
d'entrada núm. 5178 de data 18/03/2015, indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 12 
mesos més, es a dir des de l'1 de juny de 2015 fins al 31 de maig de 2016 amb la nova denominació 
social.
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La responsable del Servei de Cultura ha emès un informe de data 8 d'abril de 2015 en el qual proposa  
prorrogar el contracte per a 12 mesos més, d'acord amb la clàusula X.3 del plec de clàusules 
administratives particulars i la clàusula  cinquena del contracte núm. 130/13.

L'import màxim  total de la pròrroga es de 129.041,88 euros més 27.098,79 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 156.140,67  euros,  amb efectes 1 de juny de 2015 que anirà a càrrec de 
les partides pressupostàries de l 'exercici 2015 i 2016 amb la següent distribució:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B
2015

( 1/6 al 31/12)
2016

(1/1 al 31/5)
Pos.Equipament Partida

Import IVA  21% Import IVA 21%
1 Biblioteca Can Pedrals H432.33210.22700 20.705,70 4.348,20 14.789,80 3.105,86
2 Biblioteca Roca Umbert H432.33211.22700 19.280,31 4.048,86 13.771,66 2.892,05
3 C.C. Sant Francesc H432.33440.22700 4.525,89 950,44 3.232,78 678,88
4 Sala F. Tarafa H432.33441.22700 4.254,34 893,41 3.038,83 638,15
5 Equip. juv. GRA H441.33721.22700 8.146,61 1.710,79 5.819,00 1.221,99

TOTALS 56.912,85 11.951,70 40.652,07 8.536,93

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H
2015

( 1/6 al 31/12)
2016

(1/1 al 31/5)
Pos.Equipament Partida

Import IVA  21% Import IVA 21%
6 Museu Edif.central H435.33320.22700 6.834,10 1.435,16 4.881,50 1.025,12
7 Museu Edif. La Tela H436.33330.22700 8.200,93 1.722,19 5.857,80 1.230,14
8 L'Adoberia H435.33325.22700 2.421,35 508,48 1.729,54 363.20
9 Can Cabanyes H436.33333.22700 905,18 190,09 646,56 135,78

TOTALS 18.361,56 3.855,92 13.115,40 2.754,24

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

Article 10  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa als contractes de serveis.
Article 23  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Acceptar el canvi de denominació social de l'empresa ISS FACILITY SERVICES,SA 
actualment ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, SA amb el mateix CIF A-61895371

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei  de neteja dels 
equipaments municipals adscrits al Servei de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Granollers i el 
Patronat Municipal del Museu des de l'1 de juny de 2015 fins el 31 de maig de 2016 formalitzat amb 
l'empresa ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, SA amb CIF A-61895371 per un import  de 
129.041,88 euros més 27.098,79 euros en concepte d'IVA (21%) el que fa un total de 156.140,67 
euros.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-     Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de serveis per a  la prestació del 
servei  de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Cultura i Joventut de l'Ajuntament 
de Granollers i el Patronat Municipal del Museu,,,,    mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada  que s'executarà durant  els exercicis 2015 i 2016 , d'acord amb la següent distribució 
econòmica per ens, anualitat i partides pressupostàries:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B
2015

( 1/6 al 31/12)
2016

(1/1 al 31/5)
Pos.Equipament Partida

Import IVA  21% Import IVA 21%
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1 Biblioteca Can Pedrals H432.33210.22700 20.705,70 4.348,20 14.789,80 3.105,86
2 Biblioteca Roca Umbert H432.33211.22700 19.280,31 4.048,86 13.771,66 2.892,05
3 C.C. Sant Francesc H432.33440.22700 4.525,89 950,44 3.232,78 678,88
4 Sala F. Tarafa H432.33441.22700 4.254,34 893,41 3.038,83 638,15
5 Equip. juv. GRA H441.33721.22700 8.146,61 1.710,79 5.819,00 1.221,99

TOTALS 56.912,85 11.951,70 40.652,07 8.536,93

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H
2015

( 1/6 al 31/12)
2016

(1/1 al 31/5)
Pos.Equipament Partida

Import IVA  21% Import IVA 21%
6 Museu Edif.central H435.33320.22700 6.834,10 1.435,16 4.881,50 1.025,12
7 Museu Edif. La Tela H436.33330.22700 8.200,93 1.722,19 5.857,80 1.230,14
8 L'Adoberia H435.33325.22700 2.421,35 508,48 1.729,54 363.20
9 Can Cabanyes H436.33333.22700 905,18 190,09 646,56 135,78

TOTALS 18.361,56 3.855,92 13.115,40 2.754,24

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-     Confeccionar els documents comptables AD(2015) i ADFUT (2016) amb càrrec a les 
partides pressupostàries  i les anualitats indicades en el tercer punt d 'aquest acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 130/13 formalitzat amb data 17 de 
maig de 2013

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
35353535).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A BLAUS DE GRANOLLERS PER A LCONCEDIDA A BLAUS DE GRANOLLERS PER A LCONCEDIDA A BLAUS DE GRANOLLERS PER A LCONCEDIDA A BLAUS DE GRANOLLERS PER A L''''ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DEORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DEORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DEORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE    
2014201420142014

En sessió de data 25 de juny 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat
Blaus de Granollers una subvenció per import de 13.000,00 € per l'execució del projecte sonorització i 
enllumenat d'actes de producció pròpia i en data 26 de juny de 2014 es va signar el corresponent 
conveni de col·laboració que recull les obligacions de l 'entitat beneficiària. 

La clàusula vuitena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 
2 de març de 2015.

En data 25 de febrer de 2015 amb número de registre d'entrada 2015003577 l'entitat Blaus de 
Granollers ha presentat la justificació requerida . 

Vist l'informe emès en data 5 de març per la responsable del Servei de Cultura, que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes al conveni de col·laboració formalitzat en data  26 de juny de 2014.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

- Clàusula Segona del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat beneficiària, 
mitjançant el qual es regula l'atorgament de la subvenció per l'execució del progrma d'activitats a 
desenvolupar al llarg de l'any 2013, signat en data 11 de juny de 2013.

- Clàusula sisèna de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta 
de Govern Local, de 11 de juny de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Blaus de Granollers, per acord de 
la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014 , en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

25/02/15/201500357
7

Blaus de 
Granollers

G-6088202
4

Sonorització de la 
Festa Major Blanca 
2014 

13.000,00 € 17.147,88 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
36363636).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL    
DE DATADE DATADE DATADE DATA    25252525    DE JUNYDE JUNYDE JUNYDE JUNY    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓUNA SUBVENCIÓUNA SUBVENCIÓUNA SUBVENCIÓ    
NOMINATIVA A LNOMINATIVA A LNOMINATIVA A LNOMINATIVA A L ''''ENTITAT AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS PER A LENTITAT AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS PER A LENTITAT AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS PER A LENTITAT AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 25 de juny de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Agrupació Excursionista de Granollers, per 
un import de 3.000,00 euros, destinada a realització de la 32

a
 excursió popular de Granollers; 14

a
 

Primaveral de cinema de muntanya i el 10
è
 concurs fotogràfic “La Muntanya”, amb un pressupost de 

despesa de 4650,00 €, el que representava un finançament del 64,52 % del cost de l'activitat.

En el punt tercer del conveni de col·laboració que regula les condicions d'atorgament de la subvenció 
nominativa, que consta a l'apartat primer de la part dispositiva del referit acord d'atorgament, es 
detallen les despeses subvencionables respecte a l 'activitat subvencionada.

D'acord amb el punt sisè de l'esmentat conveni de  la subvenció es va acordar la realització d'una 
bestreta per import corresponent al 100% de l'import de la subvenció atorgada.

L'entitat Agrupació Excursionista de Granollers ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant 
instància de data 9 d'abril de 2015, amb número de registre d'entrada 2015006670, que a l'hora de 
realitzar el pressupost es va fer amb unes variables o indicadors que no s'han acomplert, com el 
nombre de persones que han assistit a les activitats, l'augment dels costos, despeses imprevistes, 
reducció dels ingressos, que ha suposat un descens d'ingressos per efectuar les mateixes activitats i 
s'ha hagut de reduir despeses de promoció, publicitat,... per tal de no endeutar-se, patrocinis que no 
han arribat... Tot això motiva la presentació d'un pressupost real una vegada fetes les activitats, per la 
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qual cosa sol·licita modificar el pressupost de l 'activitat subvencionada en el sentit següent:

- 32
a
 excursió popular de Granollers        250 €

- 14
a
 Primaveral de cinema de Muntanya       600 €

- 10
è
 Concurs fotogràfic “La Muntanya”          2.350 €  

D'acord amb el punt tercer del conveni de col·laboració que regula les condicions d'atorgament de la 
subvenció nominativa, recollides a l'apartat primer de la part dispositiva de acord de la Junta de 
Govern Local de data 25 de juny de 2014, el cost inicial de l 'activitat subvencionada era de 4.650,00 €, 
conforme els següents conceptes de despesa:

- 32
a
 excursió popular de Granollers             450 €

- 14
a
 Primaveral de cinema de Muntanya         1.200 €

          - 10
è
 Concurs fotogràfic “La Muntanya”               3.000 €

Un cop valorada la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu el punt 
vuitè de les referides condicions reguladores de la subvenció, que contempla la modificació de la 
subvenció, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny 
de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament de la subvenció nominativa a l'entitat Agrupació Excursionista 
de Granollers per a l'any 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa de 
l'activitat subvencionada, així com del percentatge final de finançament de la subvenció, sense 
modificar l'import concedit, ja que els objectius, indicadors i finalitats són els mateixos .

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

1. L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari, entre d'altres, complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o 
adoptar el comportament que fundamenta la concessió de la subvenció.

2. L'article 17.3 l) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i l'article 64 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de l'esmentada Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de subvencions, contemplen la possibilitat de que el beneficiari d'una subvenció 
pugui sol·licitar la modificació del contingut de la resolució d 'atorgament.

3. L'article 22.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per 
acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple de 
la corporació, de 26 d'octubre de 2010, preveu que l'alteració de les condicions que varen determinar 
la concessió de la subvenció, així com la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les 
despeses de l'actuació a que el beneficiari estigui obligat a justificar, pot donar lloc a la modificació de 
la resolució d'atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació 
amb l'import de la subvenció.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014, pel 
qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Agrupació Excursionista de 
Granollers per a l'any 2014., en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa de l'activitat 
subvencionada, que passa a tenir un cost de 3.200,00 € i no de 4.650,00 €, sense modificar l'import 
concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 3.000,00 €, que representa finalment un 
finançament del 93,75 % del cost de l'activitat, d'acord als fets i els fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Modificar els pactes tercer i quart del conveni de col·laboració que regula les condicions 
d'atorgament d'aquesta  subvenció nominativa, recollides a l'apartat primer de la part dispositiva de 
l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014, i que tenen el caràcter de bases 
reguladores de la concessió, en el sentit següent:
On diu:

“TercerTercerTercerTercer :::: Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
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El cost de l'activitat subvencionada és de 4.650,00 €, corresponent als següents conceptes:

32
a
 Excursió Popular de Granollers

Despeses Import Ingressos Import

Compra materials 150,00 € Quotes socis 150,00 €

Publicitat 300,00 € Subvenció Ajuntament 150,00 €

Import total 450,00 € Publicitat i patrocinis 150,00 €

Import total 450,00 €

14
a
 Primaveral de Cinema de Muntanya

Despeses Import Ingressos Import

Compra materials 600,00 € Quotes socis 600,00 €

Publicitat 600,00 € Subvenció Ajuntament 600,00 €

Import total 1.200,00 € Import total 1.200,00 €

10
è
 Concurs fotogràfic “La Muntanya”

Despeses Import Ingressos Import

Compra materials 1.300,00 € Quotes socis 500,00 €

Publicitat 1.100,00 € Subvenció Ajuntament 1.500,00 €

Altres 600,00 € Publicitat i patrocinis 1.000,00 €

Import total 3.000,00 € Import total 3.000,00 €

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

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

QuartQuartQuartQuart::::        Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada la realització de la 32

a
 excursió 

popular de Granollers; 14
a
 Primaveral de cinema de muntanya i el 10

è
 concurs fotogràfic “La 

Muntanya”, és de 4.650,00 €,    el que representa un finançament del 64,52 % del cost de l'activitat

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

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

Ha de dir:

“TercerTercerTercerTercer :::: Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 3.200,00 €, corresponent als següents conceptes:

32
a
 Excursió Popular de Granollers

Despeses Import Ingressos Import

Compra materials 150,00 € Quotes socis 100,00 €
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Publicitat 100,00 € Subvenció Ajuntament 150,00 €

Import total 250,00 € Import total 250,00 €

14
a
 Primaveral de Cinema de Muntanya

Despeses Import Ingressos Import

Compra materials (pel·lícules) 500,00 € Quotes socis 100,00 €

Publicitat 100,00 € Subvenció Ajuntament 500,00 €

Import total 600,00 € Import total 600,00 €

10
è
 Concurs fotogràfic “La Muntanya”

Despeses Import Ingressos Import

Compra materials 1.300,00 € Quotes socis

Publicitat 500,00 € Subvenció Ajuntament 2.350,00 €

Altres 550,00 € Publicitat i patrocinis

Import total 2.350,00 € Import total 3.000,00 €

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

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

QuartQuartQuartQuart::::        Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada la realització de la 32

a
 excursió 

popular de Granollers; 14
a
 Primaveral de cinema de muntanya i el 10

è
 concurs fotogràfic “La 

Muntanya”, és de 3.200,00 €,    el que representa un finançament del 93,75 % del cost de l'activitat

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

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Mantenir inalterables la resta del contingut del citat acord .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat Agrupació Excursionista de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
37373737).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A L''''ESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ D''''ACTIVITASACTIVITASACTIVITASACTIVITAS    
DURANT LDURANT LDURANT LDURANT L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 25 de juny de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat Esbart Dansaire de Granollers una subvenció per import de 4.320,00 € per l'execució 
del projecte balls de gitanes, espectacle “A Granollers, Ballem”, participació ala Festa Major, 
esbartiada, ballada al Pa amb Tomàquet i trobades colles infantils i veteranes durant l 'any 2014 i es va 
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signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions de l 'entitat beneficiària. 

La clàusula vuitena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 2 de març de 2015.

En data 14 d'abril de 2015 amb número de registre d'entrada 6897 l'entitat Esbart Dansaire de 
Granollers ha presentat la justificació requerida . 

Vist l'informe emès en data 16 d'abril 2015 per la responsable del Servei de Cultura, que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes al conveni de col·laboració formalitzat en data  23 de desembre de 2014.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

- Clàusula Segona del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat beneficiària, 
mitjançant el qual es regula l'atorgament de la subvenció per l'execució del progrma d'activitats a 
desenvolupar al llarg de l'any 2013, signat en data 11 de juny de 2013.

- Clàusula sisèna de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta 
de Govern Local, de 11 de juny de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Esbart Dansaire de Granollers per acord 
de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014 , en els termes que s'indiquen a continuació:

Data / núm. RGE Entitat NIF Actuació import concedit Import justificat

14/04/15/

6897

Esbart Dansaire de 

Granollers

G-59992222 balls de gitanes, espectacle 

“A Granollers, Ballem”, 

participació festa Major, 

esbartiada ballada pa amb 

tomàquet i trobades colles 

infantils i veteranes

4.320,00 € 5.983,39 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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38383838).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DEATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DEATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DEATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DE    
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A L''''ANYANYANYANY    
2015201520152015    

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’Esbart Dansaire de Granollers, per un import de 4.320,00 € destinada a l'organització d'activitats 
durant l'any 2015.

En data 14 d'abril de 2015 amb número de registre d’entrada 6897 el senyor Salvador Panosa Garcia, 
de l'esbart dansaire de Granollers presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament de la 
subvenció prevista al Pressupost municipal :

.- Sol·licitud per a la subvenció  

.- Fotocòpia del NIF de l'entitat o societat. 

.- Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI . 

.- Projecte de l'actuació a subvencionar. 

.- Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos    
previstos. 
.- 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.
.-Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits . 
.-Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la 
subvenció. 
.-Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social
- Proposta de programació i pressupost d'activitats 2015.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 

a) Les previstes nominativament en els Presssupostos generals de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa reguladora 
d’aquestes subvencions: Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, el dia 
28 de febrer de 2006, i modificada en virtut de l'acord Plenari de data 26 d'octubre de 2010.

- Article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència competitiva ni 
la publicitat, en els casos següents: 

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l’Ajuntament o en     
modificacions de crèdit aprovades per l‘Ajuntament.

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

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

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

3. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s’imputa la subvenció, o a instància d’interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.  
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En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l’acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions. 
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d’incloure els següents extrems: 

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’Esbart Dansaire de Granollers, amb NIF 
G59992222, per un import de 4.320,00 € destinada a la realització de les organització d'activitats 
durant l'any 2015 amb un pressupost de despesa de 4.900,00 €, el que representa un finançament del 
88,16 % del cost de l’activitat. 

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 4.320,00€ amb càrrec a 
la partida 15/H431/33430/ 48324 del vigent Pressupost. 

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Esbart Dansaire de Granollers que regula 
l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu a continuació: 

                                                                         REUNITS

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

De l'altra part, JOSEP COSTA SITJÀ amb DNI núm. 36934150 Z, de l'Esbart Dansaire de Granollers, 
que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF G59992222 facultat pels  estatuts que regeixen 
l’entitat per a la formalització d’aquest acte.

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

MANIFESTEN

Primer. Que l'entitat Esbart Dansaire de Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat 
del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus cultural  
a Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol dur a terme els 
projectes Roda d'esbarts Catalònia, Esbartiada, ballada de l'Ascensió, actuació a Montserrat, ball de 
donzelles FM, Pa amb Tompàquet de l'any 2015 presentada al registre general de l’Ajuntament de 
Granollers en data 14 d'abril de 2015 amb una despesa prevista per a l’exercici 2015 de 4.900,00 €. 

Tercer. Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació 
que realitza l’entitat beneficiària en les activitats de tipus cultural i en la vida associativa del municipi i 
vol fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats 
del municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció de la cultura que alhora és una finalitat 
pública. 
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Quart. Que l’Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquesta vila de l’entitat beneficiària des de 
la seva creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un conveni de col·laboració com a 
forma de suport estable a aquesta entitat.

PACTENPACTENPACTENPACTEN

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

L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions d’atorgament de la subvenció nominativa prevista 
al Pressupost de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici 2015 a favor de l’entitat beneficiària, en el 
marc del què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordenança 
general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en el projecte Roda d 'esbarts catalònia, Esbartiada, ballada de 
l'Ascensió, actuació a Montserrat, ball de donzelles FM, Pa amb Tompàquet de l'any 2015 de l'any 
2015 presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data de 14 d'abril de 2015.

Aquesta activitat es durà a terme durant l'any 2015.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 4.900,00 € corresponents:

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Assegurances 600,00 €
Autocars 3.000,00 €
Correus, fotocòpies i material oficina 400,00 €
Despeses esbartiada 900,00 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL 4444....900900900900,,,,00000000    €€€€

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

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

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

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del Projecte és de 
4.320,00 €, el que representa un finançament de 88,16 % del cost de l’activitat.

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

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

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

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

-Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . 

-Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat 
que determinen la concessió de la subvenció. 

-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors . 

-Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financi'n l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot 
cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció .

-Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la 
finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control . 

-Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control . 
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.

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

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

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

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

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que 
sigui facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers per un import de 4.320,00 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

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

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans 
del dia 29 de febrer de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

- Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 

- Comptes de l'activitat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers en l'exercici 2015.

- Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les 
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despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l'activitat subvencionada.

- Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d’altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació 
de l’import i procedència.

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

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

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

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OnzèOnzèOnzèOnzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència

La vigència del present conveni de col·laboració s’estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 
31 de desembre de 2015.  

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment . 

DotzèDotzèDotzèDotzè....    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicable ....    

Aquest conveni té naturalesa administrativa i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació 
seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als jutjats de la 
jurisdicció contenciós administrativa ."

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Indicar a l'Esbart Dansaire de Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà 
el servei de Cultura i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes del 
conveni de col·laboració serà el senyor Pitu Llobet , responsable de programes de Cultura.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-  Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat beneficiaria i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
39393939).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RESOLDRE EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LADICTAMEN RELATIU A RESOLDRE EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LADICTAMEN RELATIU A RESOLDRE EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LADICTAMEN RELATIU A RESOLDRE EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES IPRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES IPRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES IPRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DE PROJECTES I    
ACCIONS DEL SERVEI DE JOVENTUT DE LACCIONS DEL SERVEI DE JOVENTUT DE LACCIONS DEL SERVEI DE JOVENTUT DE LACCIONS DEL SERVEI DE JOVENTUT DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS ADJUDICATAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ADJUDICATAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ADJUDICATAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ADJUDICAT    
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I PRORROGAT AMB LMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I PRORROGAT AMB LMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I PRORROGAT AMB LMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I PRORROGAT AMB L''''EMPRESA CISECEMPRESA CISECEMPRESA CISECEMPRESA CISEC,,,,    SCCL PERSCCL PERSCCL PERSCCL PER    
EXTINCIÓ DE LA PERSONALITAT JURÍDICAEXTINCIÓ DE LA PERSONALITAT JURÍDICAEXTINCIÓ DE LA PERSONALITAT JURÍDICAEXTINCIÓ DE LA PERSONALITAT JURÍDICA ....

1- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19 de març 2013 va aprovar 
l'adjudicació del contracte per a la prestació del servei de gestió i dinamització comunitària de 
projectes i accions del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers a l'empresa CISEC-CENTRE 
D'INFORMACIÓ I SERVEIS A L'ESTUDIANT DE CATALUNYA amb CIF G-60149267 per un import de 
246.960,00 euros exempts IVA.

2- L'empresa CISEC va dipositar una fiança definitiva per import de 12.348,00 euros mitjançant aval 
de Crédito y Caución i es va formalitzar el contracte número 98/2013 de data 01-04-2013.
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3- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 2 de desembre de 2014, va 
acceptar el canvi de forma jurídica de l'empresa CISEC-CENTRE D'INFORMACIÓ I SERVEIS A 
L'ESTUDIANT DE CATALUNYA amb CIF G 60149267, per l'actual CISEC, SCCL amb CIF 
F-60149267 i va aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de gestió i 
dinamització comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers 
amb efectes des de l'1 d'abril de 2015 fins el 31 de març del 2016 per un import de 146.511,70€ 
exempts d'IVA. 

4- L'empresa CISEC, SCCL, ha presentat un escrit amb registre d'entrada 2015006201 de data 
31-03-2015 en el qual exposa que en data 14-03-2015 ha arribat a un acord de dissolució de la 
Cooperativa a través d'un procés de liquidació i sol·licita la rescissió de la pròrroga del contracte de 
serveis per a la prestació del servei de gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del 
Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers formalitzada amb l'Ajuntament. a partir del 
31-05-2015.

5- Atès l'informe del Cap de l'Àrea de Serveis a la Persona en el que s'exposen els fets esmentats 
anteriorment i d'acord amb l'article 223 apartat a) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, es proposa:

- La resolució del contracte de serveis per a la prestació del servei de gestió i dinamització 
comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers (exp. M1P 
57/12) a partir del 31 de maig de 2015 formalitzada amb l'empresa CISEC, SCCL i aprovada per la 
Junta de Govern Local el 2 de desembre de 2014 per  l'extinció de la personalitat jurídica de la societat  
contractista, davant la impossibilitat de l'empresa d'executar la prestació en els termes inicialment 
pactats.

- Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'anul·lin 
els documents comptables a continuació indicats:

·AD número 5101 de l'exercici 2015 a càrrec de la partida pressupostària 
H440.33720.22799 per un import de 72.030,00€.

·AD número 5102 de l'exercici 2015 a càrrec de la partida pressupostària 
H441.33722.22706 per un import de 13.289,15€.

·ADFUT número 92.040 de l'exercici 2016 a càrrec de la partida pressupostària 
H440.33720.22799 per import de 30.870,00€.

·ADFUT número 92.043 de l'exercici 2016 a càrrec de la partida pressupostària  
H441.33722.22706 per import de 5.945,62€.

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

Article 223 apartat a) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

Refòs de la LLei de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la resolució del contracte per 
extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista ..

Article 225 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la �

LLei de Contractes del Sector Públic, pel que fa als efectes de la resolució.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER::::    Resoldre el contracte de serveis per a la prestació del servei de gestió i dinamització 
comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers (exp. M1P 
57/12) amb efectes del 31 de maig de 2015 formalitzat amb l'empresa CISEC, SCCL, per l'extinció de 
la personalitat jurídica de la societat  contractista , d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON::::    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que 
s'anul·lin els documents comptables a continuació indicats :

·AD número 5101 de l'exercici 2015 a càrrec de la partida pressupostària 



90

H440.33720.22799 per un import de 72.030,00€.

·AD número 5102 de l'exercici 2015 a càrrec de la partida pressupostària 
H441.33722.22706 per un import de 13.289,15€.

·ADFUT número 92.040 de l'exercici 2016 a càrrec de la partida pressupostària 
H440.33720.22799 per import de 30.870,00€.

·ADFUT número 92.043 de l'exercici 2016 a càrrec de la partida pressupostària  
H441.33722.22706 per import de 5.945,62€.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
40404040).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM....    
234234234234////2015201520152015,,,,    DEDEDEDE    25252525    DE MARÇDE MARÇDE MARÇDE MARÇ,,,,    RELATIVA A ACOLLIRRELATIVA A ACOLLIRRELATIVA A ACOLLIRRELATIVA A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LASE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LASE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LASE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''AJUTS DE SUPORT ECONÒMICAJUTS DE SUPORT ECONÒMICAJUTS DE SUPORT ECONÒMICAJUTS DE SUPORT ECONÒMIC,,,,    
TÈCNIC I MATERIAL EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LTÈCNIC I MATERIAL EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LTÈCNIC I MATERIAL EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LTÈCNIC I MATERIAL EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L''''ANYANYANYANY    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    
""""XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015

1. En data 25 de març de 2015, l'alcalde Josep Mayoral i Antigas va dictar la resolució núm. 234/2015, 
relatiu a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament d'ajuts de 
suport econòmic, tècnic i material en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015.

2. El punt tercer de la part dispositiva de l'esmentada resolució indica que cal donar compte aquesta 
resolució a la propera Junta de Govern. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, sobre atribucions 
que poden ser objecte de delegació a la Junta de Govern Local, en relació amb l'article 54 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.

Per tot l'exposat,

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

ÚnicÚnicÚnicÚnic.-.-.-.- Donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 234/2015, de 25 de març, relativa a acollir-se a la 
convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmic, 
tècnic i material en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, el text íntegre del qual és el següent:

""""    Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament d'ajuts 
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l 'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015",

FetsFetsFetsFets::::

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.

En data 9 de desembre de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del Catàleg 
de serveis 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 
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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 2012-2015", 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:

Recursos econòmics,  consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de serveis i a.
activitats i també d'estructures de gestió locals, mitjançant transferències dineràries puntuals .

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

Recursos materials, consistents en l'actuació directa, per mitjans propis o aliens de la Diputació de c.
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). Per a les sol·licituds d'ajut tècnic estableix el termini màxim fins al dia 31313131    de març dede març dede març dede març de     2015201520152015....

Per això, aquest ajuntament està interessat a acollir -se a la convocatòria pública per a l 'atorgament d'ajuts 
de suport econòmic, tècnics i materials 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", 
d'acord amb la relació desglossada següent :

SUPORTS RECURSOS TÈCNICS:

ÀMBIT D'ACTUACIÓ             Àrea dÀrea dÀrea dÀrea d ''''Atenció a les PersonesAtenció a les PersonesAtenció a les PersonesAtenció a les Persones

Campanyes dCampanyes dCampanyes dCampanyes d ''''inspecció de consum de caràcter informatiuinspecció de consum de caràcter informatiuinspecció de consum de caràcter informatiuinspecció de consum de caràcter informatiu PrioritatPrioritatPrioritatPrioritat NombreNombreNombreNombre    
dddd''''establimentsestablimentsestablimentsestabliments

Campanya per a Zones comercials*
Campanya Informació bàsica en establiments comercials
Campanya Informació bàsica als mercats municipals
Campanya Informació bàsica als mercats no sedentaris 1 100**

* En la campanya per a Zones comercials es visitaran tots els establiments compresos en la zona o zones 
comercials delimitades, independentment del sector al que pertanyin .

** OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS ::::    en cas que no es pugui realitzar inspecció a totes les paradesen cas que no es pugui realitzar inspecció a totes les paradesen cas que no es pugui realitzar inspecció a totes les paradesen cas que no es pugui realitzar inspecció a totes les parades,,,,    es pot fer peres pot fer peres pot fer peres pot fer per    
sectorssectorssectorssectors     ((((roba i calçatroba i calçatroba i calçatroba i calçat ,,,,    articles de casaarticles de casaarticles de casaarticles de casa ,,,,    alimentacióalimentacióalimentacióalimentació ,,,,    etcetcetcetc).).).).

D'acord amb els diferents informes tècnics emesos on s'especifica el títol competencial que empara la 
prestació del servei municipal, i que s'annexen a l'expedient.

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

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, justificació i tancament. Publicat al BOPB de data 9 de desembre de 2014.

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

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m 'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.-    Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics, tècnics i 
materials que la Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del Catàleg 
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de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", de conformitat amb els fets 
exposats i amb els fonaments de drets invocats .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Tramitar  la sol·licitud per a la concertació dels recursos econòmics i tècnics a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb els requisits establerts a l'article 8 del règim regulador aplicable al Catàleg de 
serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", abans del 31 de març de 2015.

SUPORTS RECURSOS TÈCNICS:

ÀMBIT D'ACTUACIÓ             Àrea dÀrea dÀrea dÀrea d ''''Atenció a les PersonesAtenció a les PersonesAtenció a les PersonesAtenció a les Persones

Campanyes dCampanyes dCampanyes dCampanyes d ''''inspecció de consum de caràcter informatiuinspecció de consum de caràcter informatiuinspecció de consum de caràcter informatiuinspecció de consum de caràcter informatiu PrioritatPrioritatPrioritatPrioritat Nombre dNombre dNombre dNombre d ''''establimentsestablimentsestablimentsestabliments
Campanya per a Zones comercials*
Campanya Informació bàsica en establiments comercials
Campanya Informació bàsica als mercats municipals
Campanya Informació bàsica als mercats no sedentaris 1 100**

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar compte d'aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local

QuartQuartQuartQuart .-.-.-.-    Acceptar les condicions recollides en les bases per a l'atorgament d'ajuts en el marc del catàleg 
de serveis 2015.

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

41414141).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''ACCEPTACIÓ DE LACCEPTACIÓ DE LACCEPTACIÓ DE LACCEPTACIÓ DE L''''AJUT ECONÒMIC CONCEDIT PER LAAJUT ECONÒMIC CONCEDIT PER LAAJUT ECONÒMIC CONCEDIT PER LAAJUT ECONÒMIC CONCEDIT PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA    
DE LA COHESIÓ SOCIAL PER A LDE LA COHESIÓ SOCIAL PER A LDE LA COHESIÓ SOCIAL PER A LDE LA COHESIÓ SOCIAL PER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015,,,,    EN EL SI DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSEN EL SI DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSEN EL SI DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSEN EL SI DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS    
2012201220122012----2015201520152015

El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a 
finalitat establir el marc general i el procediment d 'implementació de les actuacions i dels recursos que 
es corresponguin al Pla.

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

El Protocol general referit amb anterioritat configura els Programes complementaris com un dels 
instruments que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de serveis, preveuen i 
orienten el funcionament del sistema de cooperació econòmica de la Diputació de Barcelona i l'accés 
als àmbits de concertació establerts. En aquest sentit, els Programes complementaris es defineixen 
com aquells instruments específics de concertació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a 
les necessitats dels governs locals de la província de Barcelona i, de manera especial, per pal·liar els 
efectes davant de situacions imprevistes o que requereixin una actuació específica per part de la 
Diputació.
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En data 12 de març de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en el marc 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, el "Programa complementari de garantia de la cohesió 
social", així com també el seu règim de concertació i la concessió dels ajuts corresponents, amb la 
finalitat última de contribuir a garantir la cohesió social, la prestació adequada dels serveis socials, la 
promoció de la reinserció social de les persones i donar resposta a les situacions de risc d'exclusió 
social, en molts casos agreujades a conseqüència de la conjuntura econòmica actual .

Aquest Programa complementari es caracteritza pel seu enfocament vers les persones i les famílies i 
es basa en el suport a la prestació de serveis socials bàsics i en la gestió de prestacions socials amb 
rellevància manifesta per la qualitat de vida de les persones des d'una òptica flexible, essent els 
destinataris dels ajuts previstos en el marc d'aquest Programa els ajuntaments i el consells comarcals 
de la demarcació territorial de Barcelona.

En el marc d'aquest Programa, la Diputació de Barcelona ha concedit de forma directa a l'Ajuntament 
de Granollers un ajut econòmic per import de 257.155,37 € (codi XGL 15/X/208875), atesa la seva 
consideració com a fons de prestació, determinat en base a un import fix en funció del tram 
poblacional del muncipi (INE 2014) i un import variable resultant de ponderar l'import disponible de la 
dotació pel percentatge d'habitants del municipi vers la població total de la demarcació .

De conformitat amb el règim de concertació aplicable al Programa, per tal que la concessió d'aquests 
recursos econòmics es faci efectiu, es requereix que l'ens beneficiari formuli de manera expressa  la 
seva acceptació, total o parcial, com a màxim fins el dia 30 d'abril de 2015, per la qual cosa es dóna 
conformitat amb tots els termes i les condicions d 'execució establerts.

L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement sobre l'acceptació total de l'ajut concedit per 
la Diputació de Barcelona en el marc d'aquest Programa complementari, amb indicació de que els 
ingressos corresponents al pagament d'aquest ajut s'imputin amb càrrec al concepte pressupostari 
H461.46121 de l'exercici 2015.

Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable

1. D'acord amb la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, és una finalitat dels serveis socials  
assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida  mitjançant 
la cobertura de les seves necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la 
justícia social i del benestar de las persones, que s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els 
programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i 
tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials .

Per altra banda, conforme aquest mateix cos normatiu, el foment de la cohesió social és un dels 
principis rectors que regeix el sistema públic dels serveis socials, per la qual cosa els serveis socials 
han de contribuir a la cohesió social incorporant elements que afavoreixin la inclusió i la integració 
social.

2. De conformitat amb l'article 31 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, correspon als 
municipis, entre d'altres, estudiar i detectar les necessitats socials en el seu àmbit territorial, i complir 
les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que són el primer nivell del sistema públic de serveis 
socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social .

3. Conforme l'article 17 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, entre d'altres funcions, 
correspon als serveis socials bàsics les funcions de gestionar prestacions d'urgència social i la de 
gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i les demés que li siguin 
atribuïdes.

4. El règim de concertació del Programa complementari de garantia de la cohesió social, aprovat per 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 12 de març de 2015, i publicat al 
BOPB de 25 de març de 2015, on es recullen les condicions específiques de concessió i gestió dels 
ajuts concedits per la Diputació de Barcelona en el marc d 'aquest Programa complementari.

Per tot l'exposat,
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar l'acceptació total de l'ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Programa complementari de garantia de la cohesió social per a l'any 2015, en el si del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, d'acord amb els fets i els fonaments de dret invocat, i conforme 
la distribució i l 'import següent:

EnsEnsEnsEns NIFNIFNIFNIF Codi XarxaCodi XarxaCodi XarxaCodi Xarxa PoblacióPoblacióPoblacióPoblació Import totalImport totalImport totalImport total
Granollers P0809500B 15/X/208875 59.930 hab, 257.155,37 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Indicar que l'acceptació de l'ajut comporta la conformitat amb tots els termes i condicions 
establerts en el règim de concertació de l 'esmentat Programa complementari.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Imputar els ingressos corresponents al pagament d'aquest ajut que efectuï la Diputació de 
Barcelona, per un import màxim de 257.155,37 €, amb càrrec al concepte pressupostari H461.46121 
de l'exercici 2015.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Presentar a la Diputació de Barcelona el formulari normalitzat d'acceptació d'aquest ajut, com 
a màxim fins el dia 30 d'abril de 2015.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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