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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     18181818    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        5555    de maig dede maig dede maig dede maig 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. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sr. Albert Camps i Giró

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

S'excusa

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
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 .... 
 
NO N'HI HA
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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  ENCARREGAR LA GESTIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A  ENCARREGAR LA GESTIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A  ENCARREGAR LA GESTIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A  ENCARREGAR LA GESTIÓ DE L''''ESPAI I MOBILIARIESPAI I MOBILIARIESPAI I MOBILIARIESPAI I MOBILIARI,,,,    DE LADE LADE LADE LA    
PRODUCCIÓ I MUNTATGEPRODUCCIÓ I MUNTATGEPRODUCCIÓ I MUNTATGEPRODUCCIÓ I MUNTATGE,,,,    I DEL DISSENY DE LI DEL DISSENY DE LI DEL DISSENY DE LI DEL DISSENY DE L''''ESPAI INSTITUCIONAL DE LA FIRA DEESPAI INSTITUCIONAL DE LA FIRA DEESPAI INSTITUCIONAL DE LA FIRA DEESPAI INSTITUCIONAL DE LA FIRA DE    
LLLL''''ASCENSIÓ DE GRANOLLERSASCENSIÓ DE GRANOLLERSASCENSIÓ DE GRANOLLERSASCENSIÓ DE GRANOLLERS     2015201520152015    A LA LA LA L''''EPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCATEPE GRANOLLERS MERCAT

L'estand municipal, dins de la Fira de l'Ascensió de Granollers 2015, que tindrà lloc al Parc Firal del  14 
al 17 de maig, es dedica temàticament d'una banda, a la promoció de la ciutat, i de l'altra, a la 
promoció econòmica de la ciutat, a través de l'activitat de les empreses més destacades. 

Atesa la temàtica esmentada, i com ja es va fer en edicions anteriors, el Servei d'Imatge i 
Comunicació de l'Ajuntament de Granollers encomana a l'EPE Granollers Mercat, l'espai, la proposta 
de disseny, producció i gestió d'aquest estand institucional.

L'Entitat Pública Empresarial "Granollers Mercat" és una entitat pública empresarial local constituïda 
per l'Ajuntament de Granollers. "Granollers Mercat" disposa de personalitat jurídica pròpia i de la 
capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. Podrà adquirir, posseir i 
disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les accions previstes en la legislació 
vigent. 

La situació econòmica ha fet que continuem apostant per un estand senzill, de concepció molt similar 
a la de l'any passat i amb uns costos molt ajustats, pràcticament iguals als de l'any anterior. El 
pressupost presentat per l'EPE Granollers Mercat el dia 17 d'abril de 2015, amb registre d'entrada 
núm. 7192, recull l'objectiu esmentat i s'ajusta a preus de mercat.

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària a la partida H121.92050.22699 Altres despeses 
comunicació institucional.

D'acord amb l'informe emès per la cap de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament de Granollers de 
data 15 d'abril de 2015

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

Article 4.1 n) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, segons el qual "Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue 
a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio 
propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación. "

Article 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, segons el qual "A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 
4.1.n), los entes, organismos y entidades del sector publico podrán ser considerados medios propios y 
servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su 
actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus 
propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de 
titularidad pública."

Article 20.4 de les Bases d'Execució del Pressupost 2015: "Pel que fa als encàrrecs de gestió que 
l'Ajuntament o el Patronat del Museu realitzin a favor de les societats municipals o a l'EPE Granollers 
Mercat, la tramitació administrativa de la despesa requerirà la formalització del document comptable 
AD que s'haurà de ser aprovat per la Junta de Govern Local"  

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Encarregar la gestió de l'espai i mobiliari, de la producció i muntatge, i del disseny de l'estand 
municipal de la Fira de l'Ascensió de Granollers 2015 a l'EPE Granollers Mercat, amb NIF Q0801347 
F, amb domicili al camí del Mig, 22, polígon industrial Palou Nord, 08401 Granollers, per un import de 
13.498,56 euros .



835

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa a favor de l'EPE Granollers Mercat, per import total de 
13131313....498498498498,,,,56565656    euroseuroseuroseuros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària  H121.92050.22699 Altres despeses 
comunicació institucional, d'acord amb el drets i fonaments invocats.    

TercerTercerTercerTercerNotificar 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 ENCARREGAR A LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL PERQUÈ EXIGEIXIPROPOSTA RELATIVA A ENCARREGAR A LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL PERQUÈ EXIGEIXIPROPOSTA RELATIVA A ENCARREGAR A LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL PERQUÈ EXIGEIXIPROPOSTA RELATIVA A ENCARREGAR A LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL PERQUÈ EXIGEIXI    
PER VIA DE CONSTRENYIMENT CONTRA EL DEUTOR VALLESPER VIA DE CONSTRENYIMENT CONTRA EL DEUTOR VALLESPER VIA DE CONSTRENYIMENT CONTRA EL DEUTOR VALLESPER VIA DE CONSTRENYIMENT CONTRA EL DEUTOR VALLES    11111111,,,,    SASASASA,,,,    PEL CONCEPTE DEPEL CONCEPTE DEPEL CONCEPTE DEPEL CONCEPTE DE    
QUOTES PENDENTS DE PAGAMENT A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UNITATQUOTES PENDENTS DE PAGAMENT A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UNITATQUOTES PENDENTS DE PAGAMENT A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UNITATQUOTES PENDENTS DE PAGAMENT A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT    
DDDD''''ACTUACIÓ NÚMEROACTUACIÓ NÚMEROACTUACIÓ NÚMEROACTUACIÓ NÚMERO     27272727    

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    En data 24 de març de 2015 i amb registre d'entrada 2015005638, el senyor Jaume Anfruns 
Font en la seva condició de de representant de la mercantil Corró, SA,, societat designada per a 
ocupar la presidència de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació número 27 de Granollers,  
sol·licita al servei de recaptació municipal perquè procedeixi al cobrament per via de constrenyiment 
de les quotes establertes referents a la derrama econòmica aprovada al tractar el Tercer punt de 
l'Ordre del dia de la sessió de l'Assemblea General de Propietaris de la Junta de Compensació 
celebrada el 26 de setembre de 2013, d'import 2.995,62.- euros i a la derrama econòmica aprovada al 
tractar el Quart punt de l'Ordre del dia de la sessió de l'Assemblea General de Propietaris de la Junta 
de Compensació celebrada el 28 de març de 2014, d'import 17.394,17.- euros, que es detallen a 
continuació i que sumen un total de 20202020....389389389389,,,,79797979    euroseuroseuroseuros

VENCIMENTVENCIMENTVENCIMENTVENCIMENT IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT DEUTEDEUTEDEUTEDEUTE
28/10/2013 2.995,62.- € VENÇUT
28/03/2014 17.394,17.- € VENÇUT

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

IIII L’article 116.3 del decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya, estableix que en les modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació, 
l’Administració urbanística competent pot exigir el pagament de les quotes d’urbanització per via de 
constrenyiment, a proposta de l’administració actuant o de l’entitat urbanística col·laboradora 
corresponent. L’apartat 4 del precepte esmentat assenyala que, en aquestes modalitats, si 
s’incompleix l’obligació de satisfer les quotes d’urbanització, l’Administració, un cop declarat 
l’incompliment, pot expropiar els terrenys de què es tracti.

IIIIIIII Els article 127, 133 i 145 del text legal esmentat reiteren la possible utilització de la via de 
constrenyiment, en cas de no pagament de les quotes d’urbanització, especificament en relació a les 
modalitats de compensació, cooperació i sectors d’urbanització prioritària, totes elles del sistema de 
reparcel·lació.

IIIIIIIIIIII L’article 136.6 del decret 306/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 
d’urbanisme de Catalunya, disposa que quan les persones propietàries incompleixen la seva obligació 
de pagament de les quotes d’urbanització, l’Administració competent, a instància de la junta de 
compensació o de les persones interessades que han assumit la gestió urbanística, segons 
correspongui, pot acordar bé exigir el pagament de les quotes urbanístiques per la via de 
constrenyiment, bé la cessió de finques de resultat en pagament de les quotes d’urbanització, o bé 
l’expropiació de la finca adjudicada.- Després els articles 181.3 i 186 de la norma invocada ho reiteren 
respecte les modalitats de cooperació i del sectors d’urbanització prioritària .

IVIVIVIV L’article 158 d’aquest reglament prescriu que, en cas d'incompliment de l'obligació de pagament 
resultant de la liquidació de les despeses d'urbanització, si l'administració actuant, la junta de 
compensació o la persona titular de la gestió urbanística integrada optés pel seu cobrament per la via 
de constrenyiment, l'administració ha de dirigir el procediment contra les persones titulars del domini i 
s'ha de notificar a les altres persones titulars d'altres drets inscrits o anotats subjectes a l'afecció. En 
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cas de pagament per qualsevol d'aquests titulars de drets diferents del domini, qui satisfaci l'import de 
la liquidació pot repercutir-la contra la persona propietària.

VVVV L’article 97 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú, preveu que si en virtut d’acte administratiu s’ha de 
satisfer una quantitat líquida es seguirà el procediment previst en les normes reguladores del 
procediment de recaptació en via executiva.

VIVIVIVI L’article 161 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, diu que el període executiu 
s’inicia, en el cas de deutes liquidats per l’Administració, el dia següent al del venciment del termini 
establert pel seu ingrés en període voluntari. Assenyala que iniciat el període executiu, l’Administració 
farà la recaptació del deute pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat al 
pagament i que l’inici del període executiu determina l’exigència d’interessos de demora i de 
recàrrecs, així com de les costes del procediment de constrenyiment .

VIIVIIVIIVII L’article 167 d’aquest cos normatiu assenyala que el procediment de constrenyiment s’inicia amb 
la providència de constrenyiment.

VIIIVIIIVIIIVIII    L'article 5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, preceptua que les entitats 
locals exerciran les competències relatives a l'aplicació dels tributs amb l'abast i en els termes 
previstos en la normativa que resulti aplicable i el seu sistema de fons .
Aquest precepte també diu que es podran establir formules de col·laboració per a l'aplicació dels 
tributs entre les entitats locals.

IXIXIXIX L'article 8 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament general de 
recaptació, estableix que correspon a les entitats locals i als seus organismes autònoms la recaptació 
dels deutes la gestió dels quals tingui atribuïdes i es realitzarà :
–Directament.
–Per altres ens territorials als que pertanyin quan així s'hagi establert legalment, quan amb ells s'hagi 
formalitzat el corresponent conveni o quan s'hagi delegat aquesta facultat en ells.
–Per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quan així s'acordi mitjançant la subscripció d'un 
conveni.

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 ::::  Assumir la gestió del cobrament en via de constrenyiment contra l'obligat tributari  VALLES 
11, SA amb NIF A62124110 i domicili a efectes de notificacions al carrer Templer Guidó, número 1 
nau, 2 de Palau de Plegamans, en reclamació de la quantitat de VINT MIL TRESVINT MIL TRESVINT MIL TRESVINT MIL TRES     ----    CENTS VUITANTACENTS VUITANTACENTS VUITANTACENTS VUITANTA     
----    NOU EUROS I SETANTANOU EUROS I SETANTANOU EUROS I SETANTANOU EUROS I SETANTA    ----    NOU CENTIMSNOU CENTIMSNOU CENTIMSNOU CENTIMS (20.389,79 €), corresponent al deute vençut referents a 
la derrama econòmica aprovada al tractar el Tercer punt de l 'Ordre del dia de la sessió de l'Assemblea 
General de Propietaris de la Junta de Compensació celebrada el 26 de setembre de 2013, d'import 
2.995,62.- euros i a la derrama econòmica aprovada al tractar el Quart punt de l'Ordre del dia de la 
sessió de l'Assemblea General de Propietaris de la Junta de Compensació celebrada el  28 de març de 
2014, d'import 17.394,17.- euros que es relacionen a continuació i que es troben inclosos a la relació 
ALRC0047.

VENCIMENTVENCIMENTVENCIMENTVENCIMENT IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT DEUTEDEUTEDEUTEDEUTE
28/10/2013 2.995,62.- € VENÇUT
28/03/2014 17.394,17.- € VENÇUT

SegonSegonSegonSegon::::    Finalitzat el procediment de constrenyiment, el deute principal s'entregara a la societat Junta 
de Compensació de la Unitat d'Actuació Número 27 de Granollers amb NIF V63196422, i el recàrrec i 
els interessos de demora generats s'ingressaran a la Tresoreria municipal .

TercerTercerTercerTercer ::::    En el cas d'efectuar-se el cobrament del deute mitjançant execució forçosa s'aplicarà en 
primer lloc les costes derivades del procediment, en segon lloc el recàrrec i els interessos de demora 
i, el sobrant es liquidarà a l'entitat mercantil Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació Número 27 
de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
ERNESTO PLANAS DÍAZ EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEERNESTO PLANAS DÍAZ EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEERNESTO PLANAS DÍAZ EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEERNESTO PLANAS DÍAZ EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DE    
TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERS

En data 8 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria de 
subvencions a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades residents al municipi 
de Granollers, amb una dotació pressupostària de 50.000,00 euros previstos a la partida H160 24110 
47000 “Subvencions a l’autoocupació PX 2014” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a 
l’any 2014.

El període de sol·licitud de les subvencions es va iniciar el dia 18 de juliol de 2014, l’endemà de la 
publicació de les Bases al BOP, i fins el 14 de novembre de 2014.

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

En data 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a Ernesto Planas Díaz la 
subvenció de 2.500 €, amb càrrec a la partida H160 24110 47000 “Subvencions a l’autoocupació PX 
2014” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

Les bases de la convocatòria d’ajuts estableixen que la subvenció quedarà justificada amb la 
presentació, per part de les persones beneficiàries, una vegada transcorreguts els 12 primers mesos 
des de la data d'inici de l'activitat empresarial i abans del compliment del termini de 16 mesos des de 
la data d'inici de l’activitat empresarial , la documentació següent:

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

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

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

·  Els rebuts de pagament de les quotes de cotització al RETA (Regim Especial de 
Treballadors Autònoms) dels 12 primers mesos d’activitat empresarial.

· El rebut de pagament de la taxa municipal de llicència d'obres del local on està ubicada 
l'activitat empresarial, si escau.

· El rebut de pagament de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment, si escau.
· La factura en concepte de redacció de l'informe tècnic o del projecte tècnic vinculat a la 

sol·licitud de permís d'obertura de l'establiment, si escau.
· Les factures en concepte de serveis de gestoria o d'assessoria directament vinculades 

a l'administració de l'activitat empresarial, si escau.
d) Documentació que acrediti l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), durant 

els 12 primers mesos consecutius de l'activitat empresarial.

En data 16 de març de 2015 l’Ernesto Planas Díaz ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb 
registre d’entrada número 2015004905 les següents factures i cartes de pagament que justifiquen 
l’activitat subvencionada, per import total de 10.328,90 € i el comprovant que acredita que aquestes 
es troben pagades,d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

Rebuts quotes 

d’autònoms primers 

12 mesos d’activitat

Factures GESTORIA PRIMERS 12 MESOS D'ACTIVITAT

Boil Fernandez Geli Advocats Associats, SLP         Nif. B61537379

import 

Base 

justificant 

de 
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mes import data número concepte Imposable
pagament   

S / N

gen-14 598,00 17-01-14 2014/6809

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

feb-14 598,00 17-12-14 2014/8095

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

mar-14 598,00 20-10-14 2014/7890

Reunió 16/10/14 easy crit + digalix + 
filecatalyst 120,00 s

abr-14 598,00 17-11-14 2014/7972

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

mai-14 598,00 27-10-14 2014/7902 Redacció contracte agent comercial 408,00 s

jun-14 598,00 17-10-14 2014/7857

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

jul-14 598,00 17-09-14 2014/7740

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

ago-14 598,00 17-08-14 2014/7668

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

set-14 598,00 17-02-14 2014/6862

Emissió certificat de firma digital de 
persona jurídica 135,00 s

oct-14 598,00 24-01-14 2014/6816 Redacció pactes parasocials inicia cloud, sl 200,00 s

nov-14 598,00 17-02-14 2014/6932

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

des-14 598,00 17-07-14 2014/7547

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

TOTAL 7.176,00 17-06-14 2014/7425

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

17-05-14 2014/7297

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

25-03-14 2014/7077

Estudi i redacció contracte col·laboració 
Better an 337,50 s

17-04-14 2014/7191

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

17-03-14 2014/7057

Assessorament fiscal, laboral i comptable 
mensual 162,70 s

TOTAL   3.152,90

TOTAL IMPORT JUSTIFICAT:   10.328,90

La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò establert a 
les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d’acord amb l’Ordenança 
General de les Subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada en Ple en data 28 de febrer de 
2006, i segons el que estableix la legislació vigent en  matèria de subvencions .
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El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta aplicació de la subvenció .

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

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

Vist informe tècnic de data 21 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 la justificació de la subvenció atorgada a    Ernesto Planas DíazErnesto Planas DíazErnesto Planas DíazErnesto Planas Díaz,,,,    per un import de    
10101010....328328328328,,,,90909090    €€€€,,,,    en el marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades 
residents al municipi de Granollers, a tots els efectes, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Realitzar el pagament de 2222....500500500500    €€€€, corresponents al 50% de l’import justificat, tenint en 
compte el límit de 2.500 € de subvenció per beneficiari, a    Ernesto Planas DíazErnesto Planas DíazErnesto Planas DíazErnesto Planas Díaz  (amb DNIDNIDNIDNI    
35091019350910193509101935091019BBBB i domicili al C. Brasil, 42 03 01, codi postal 08402 de Granollers), a carregar contra el DODODODO 
número 201400105952201400105952201400105952201400105952 , dins de la partida HHHH160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000    “Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX    
2014201420142014””””, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l’ ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració: 0081 1783 44 00010635070081 1783 44 00010635070081 1783 44 00010635070081 1783 44 0001063507 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria i a Ernesto Planas 
Díaz.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
OLGA TORRILLAS GUMARA EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEOLGA TORRILLAS GUMARA EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEOLGA TORRILLAS GUMARA EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEOLGA TORRILLAS GUMARA EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DE    
TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERS

En data 8 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria de 
subvencions a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades residents al municipi 
de Granollers, amb una dotació pressupostària de 50.000,00 euros previstos a la partida H160 24110 
47000 “Subvencions a l’autoocupació PX 2014” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a 
l’any 2014.

El període de sol•licitud de les subvencions es va iniciar el dia 18 de juliol de 2014, l’endemà de la 
publicació de les Bases al BOP, i fins el 14 de novembre de 2014.

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

En data 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a Olga Torrillas Gumara 
una subvenció de 776,25 €, amb càrrec a la partida H160 24110 47000 “Subvencions a 
l’autoocupació PX 2014” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

Les bases de la convocatòria d’ajuts estableixen que la subvenció quedarà justificada amb la 
presentació, per part de les persones beneficiàries, una vegada transcorreguts els 12 primers mesos 
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des de la data d'inici de l'activitat empresarial i abans del compliment del termini de 16 mesos des de 
la data d'inici de l’activitat empresarial , la documentació següent:

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

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

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

· Els rebuts de pagament de les quotes de cotització al RETA (Regim Especial de 
Treballadors Autònoms) dels 12 primers mesos d’activitat empresarial.

· El rebut de pagament de la taxa municipal de llicència d'obres del local on està ubicada 
l'activitat empresarial, si escau.

· El rebut de pagament de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment, si escau.
· La factura en concepte de redacció de l'informe tècnic o del projecte tècnic vinculat a la 

sol·licitud de permís d'obertura de l'establiment, si escau.
· Les factures en concepte de serveis de gestoria o d'assessoria directament vinculades 

a l'administració de l'activitat empresarial, si escau.

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

En data 20 de març de 2015 Olga Torrillas Gumara ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb 
registre d’entrada número 2015005385 les següents factures i cartes de pagament que justifiquen 
l’activitat subvencionada, per import total de 1.552,50 € i el comprovant que acredita que aquestes es 
troben pagades,d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

Rebuts quotes d’autònoms primers 12 mesos d’activitat

mes import

gen-14 90,23

feb-14 90,23

mar-14 90,23

abr-14 90,23

maig-14 90,23

jun-14 90,23

jul-14 168,52

ago-14 168,52

set-14 168,52

oct-14 168,52

nov-14 168,52

des-14 168,52

TOTAL IMPORT JUSTIFICAT                                1.552,50

La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò establert a 
les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d’acord amb l’Ordenança 
General de les Subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada en Ple en data 28 de febrer de 
2006, i segons el que estableix la legislació vigent en  matèria de subvencions .

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

Els conceptes de despesa presentats s’ajusten a les actuacions indicades en la sol•licitud i 
corresponen a les despeses subvencionables detallades a la base tercera de la convocatòria i 
aprovades en la concessió de la subvenció.
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L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

Vist informe tècnic de data 21 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 la justificació de la subvenció atorgada a Olga Torrillas GumaraOlga Torrillas GumaraOlga Torrillas GumaraOlga Torrillas Gumara, per un import de 
1111....552552552552,,,,50505050    €€€€, en el marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades 
residents al municipi de Granollers, a tots els efectes, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament de    776776776776,,,,25252525    €€€€, corresponents al 50% de l’import justificat, a OlgaOlgaOlgaOlga    
Torrillas GumaraTorrillas GumaraTorrillas GumaraTorrillas Gumara (amb DNIDNIDNIDNI 40974300409743004097430040974300FFFF i domicili al C. Ponent, 94 2n 1a, codi postal 08401 de 
Granollers), a carregar contra el DODODODO número 201400114183201400114183201400114183201400114183 , dins de la partida HHHH160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000    
“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX    2014201420142014””””, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 
2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l'ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració:    0081 7089 71 00012382280081 7089 71 00012382280081 7089 71 00012382280081 7089 71 0001238228 .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria i a Olga Torrillas 
Gumara.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
ROSA PLANELLAS PARERA EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEROSA PLANELLAS PARERA EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEROSA PLANELLAS PARERA EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEROSA PLANELLAS PARERA EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DE    
TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERS

En data 8 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria de 
subvencions a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades residents al municipi 
de Granollers, amb una dotació pressupostària de 50.000,00 euros previstos a la partida H160 24110 
47000 “Subvencions a l’autoocupació PX 2014” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a 
l’any 2014.

El període de sol•licitud de les subvencions es va iniciar el dia 18 de juliol de 2014, l’endemà de la 
publicació de les Bases al BOP, i fins el 14 de novembre de 2014.

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

En data 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a Rosa Planellas Parera la 
subvenció de 776,47 €, amb càrrec a la partida H160 24110 47000 “Subvencions a l’autoocupació PX 
2014” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

Les bases de la convocatòria d’ajuts estableixen que la subvenció quedarà justificada amb la 
presentació, per part de les persones beneficiàries, una vegada transcorreguts els 12 primers mesos 
des de la data d'inici de l'activitat empresarial i abans del compliment del termini de 16 mesos des de 
la data d'inici de l’activitat empresarial , la documentació següent:

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

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

·  Els rebuts de pagament de les quotes de cotització al RETA (Regim Especial de 
Treballadors Autònoms) dels 12 primers mesos d’activitat empresarial.

· El rebut de pagament de la taxa municipal de llicència d'obres del local on està ubicada 
l'activitat empresarial, si escau.

· El rebut de pagament de la taxa municipal per a l'obertura de l'establiment, si escau.
· La factura en concepte de redacció de l'informe tècnic o del projecte tècnic vinculat a la 

sol·licitud de permís d'obertura de l'establiment, si escau.
· Les factures en concepte de serveis de gestoria o d'assessoria directament vinculades 

a l'administració de l'activitat empresarial, si escau.

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

En data 13 de març de 2015 Rosa Planellas Parera ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb 
registre d’entrada número 2015004813 les següents factures i cartes de pagament que justifiquen 
l’activitat subvencionada, per import total de 1.552,94 € i el comprovant que acredita que aquestes es 
troben pagades, d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

Rebuts quotes 

d’autònoms primers 

12 mesos d’activitat

Factures GESTORIA PRIMERS 12 MESOS D'ACTIVITAT

Consulting Empresarial Catalònia, SL        Nif. B08906646

Mes Import Data Número Concepte

Base 

Imposable

Justificant 

de 

pagament    

S / N

des-14 151,89

nov-14 151,89 31-12-14 2014/485

Honoraris per la constitució i administració 
de l'activitat empresarial 200,00 s

oct-14 151,89     

set-14 151,89     

ago-14 151,89     

jul-14 151,89     

jun-14 73,60     

maig-14 73,60     

abr-14 73,60     

mar-14 73,60     

feb-14 73,60     

gen-14 73,60     

TOTAL 1.352,94 TOTAL 200,00
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TOTAL IMPORT JUSTIFICAT: 1.552,94

La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò establert a 
les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d’acord amb l’Ordenança 
General de les Subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada en Ple en data 28 de febrer de 
2006, i segons el que estableix la legislació vigent en  matèria de subvencions .

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

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

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

Vist informe tècnic de data 21 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 la justificació de la subvenció atorgada a Rosa Planellas PareraRosa Planellas PareraRosa Planellas PareraRosa Planellas Parera, per un import de 
1111....552552552552,,,,94949494    €€€€, en el marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades 
residents al municipi de Granollers, a tots els efectes, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament de 776776776776,,,,47474747    €€€€, corresponents al 50% de l’import justificat, a Rosa 
Planellas Parera (amb    DNIDNIDNIDNI    46110174461101744611017446110174GGGG i domicili al C. Ausias March, 2 3r, codi postal 08402 de 
Granollers), a carregar contra el    DODODODO número 201400114184201400114184201400114184201400114184 , dins de la partida HHHH160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000    
“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX    2014201420142014””””, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 
2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l'ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració: 2013 0419 43 02014158392013 0419 43 02014158392013 0419 43 02014158392013 0419 43 0201415839 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria i a Rosa Planellas 
Parera.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-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 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE    30303030....829829829829,,,,32323232    € ATORGADA PER€ ATORGADA PER€ ATORGADA PER€ ATORGADA PER    
PART DEL SERVEI DPART DEL SERVEI DPART DEL SERVEI DPART DEL SERVEI D ''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA     ((((SOCSOCSOCSOC))))    DE LA GENERALITAT DE CATALUNYADE LA GENERALITAT DE CATALUNYADE LA GENERALITAT DE CATALUNYADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA    
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DPER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DPER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DPER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA D''''IMPULSORSIMPULSORSIMPULSORSIMPULSORS    
DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENILDEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENILDEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENILDEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL    ((((PGJCPGJCPGJCPGJC))))    A GRANOLLERSA GRANOLLERSA GRANOLLERSA GRANOLLERS,,,,    EN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA REGULADA PER LCONVOCATÒRIA REGULADA PER LCONVOCATÒRIA REGULADA PER LCONVOCATÒRIA REGULADA PER L''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO////381381381381////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    22222222    DE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBRE    
((((EXPEDIENT NÚMEXPEDIENT NÚMEXPEDIENT NÚMEXPEDIENT NÚM ....    2015201520152015////XIMPXIMPXIMPXIMP////SPOSPOSPOSPO////0033003300330033))))

1111.... El 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014 es publicà al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////381/2014381/2014381/2014381/2014,,,,    dededede    22222222    de desembrede desembrede desembrede desembre,,,,    per 
la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa dXarxa dXarxa dXarxa d''''Impulsors delImpulsors delImpulsors delImpulsors del    
Programa de Garantia Juvenil a CatalunyaPrograma de Garantia Juvenil a CatalunyaPrograma de Garantia Juvenil a CatalunyaPrograma de Garantia Juvenil a Catalunya ,,,, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015.

2222.... La missió de la Garantia Juvenil és garantir que el jovent de més de 16 anys i menys de 25 anys, 
o els menors de 30 en cas de les persones joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 
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33%, que no treballen, ni estudien, ni segueixen una formació, rebin una oferta d'ocupació de 
qualitat, educació continua, formació com a aprenents o un període de pràctiques, en un termini 
de quatre mesos després d’haver acabat l'educació formal o quedar en situació de desocupació.

Per poder complir amb l'objectiu marcat es considera necessari disposar d'una Xarxa territorial 
que, propera a les persones joves, pugui impulsar, durant tot el període, el desenvolupament del 
Programa, especialment el que consisteix en informar i acompanyar en el seu accés al mateix a 
les persones joves.

3333.... El    3333    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015, la Junta de Govern Local aprovava la sol·licitudsol·licitudsol·licitudsol·licitud  al SOC d'una subvenció 
de    30303030....829829829829,,,,32323232    €€€€    per a la contractació d'un tècnic o tècnica pel desplegament de la Xarxa 
d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil (PGJC) a Granollers, en el marc de l'esmentada 
convocatòria. Dos dies més tard s'enviava, via eacat, la documentació relativa a aquesta 
sol·licitud al SOC.

4444.... El 21212121    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015, hem rebut notificació de la Resolució de la directora del SOC, de data 20202020    
dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015, per la qual s'atorga a l'Ajuntament de Granollers la totalitat de la subvenció 
sol·licitada, és a dir, 30303030....829829829829,,,,32323232    €€€€. La subvenció podrà estar cofinançada amb càrrec al Programa 
Operatiu d'Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social 
Europeu per al període 2014-2020, en el marc de l'Eix Prioritari 5 relatiu a la integració sostenible 
en el mercat de treball de les persones joves desocupades que no participin en activitats 
d'educació ni formació, en el context de la Garantia Juvenil, amb una taxa de cofinançament del 
91,89%.

5555.... La subvenció atorgada permet la contractació d'una persona, amb categoria de tècnic especialistatècnic especialistatècnic especialistatècnic especialista    
CCCC1111, a jornada complertajornada complertajornada complertajornada complerta, i per un període de 12121212    mesosmesosmesosmesos. Les despeses subvencionables són 
exclusivament les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social derivades d'aquesta 
contractació.

6666.... El termini màxim per iniciar les actuacions objecte d 'aquesta convocatòria és de 30 dies a comptar 
des de la notificació de la resolució d'atorgament, això és, el 21212121    de maig dede maig dede maig dede maig de    2015201520152015, i el termini 
màxim per finalitzar-les és de 12 mesos a comptar de l'inici de la contractació.

7777.... L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006 estableix, en el seu article 84, que es “garanteix 
als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats 
amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat ”. Entre aquestes 
competències, s'esmenta expressament “La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les 
persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment 
dels immigrants”, entre els que es pot incloure el Servei d'Informació Juvenil.

8888.... LLLL''''Ajuntament de Granollers ha previst i preveuràAjuntament de Granollers ha previst i preveuràAjuntament de Granollers ha previst i preveuràAjuntament de Granollers ha previst i preveurà,,,,    respectivamentrespectivamentrespectivamentrespectivament ,,,,    en els pressupostos delsen els pressupostos delsen els pressupostos delsen els pressupostos dels    
exercicisexercicisexercicisexercicis     2015201520152015    iiii    2016201620162016,,,,    crèdit suficient i necessaricrèdit suficient i necessaricrèdit suficient i necessaricrèdit suficient i necessari    per a finançar la despesa no subvencionable 
que es pugui generar durant el desenvolupament del Programa. Això inclou, entre altres, la 
formació en prevenció de riscos laborals, i la indemnització de cessament o acabament del 
contracte de treball del/de la tècnic/a a contractar.

9999.... Vist l'informe, amb data 24242424    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa l'acceptació de la subvenció atorgada per part del 
SOC.

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 subvenció deAcceptar la subvenció deAcceptar la subvenció deAcceptar la subvenció de    30303030....829829829829,,,,32323232    €€€€ atorgada per part del Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) de la Generalitat de Catalunya per a la realització del Programa Xarxa dPrograma Xarxa dPrograma Xarxa dPrograma Xarxa d''''Impulsors delImpulsors delImpulsors delImpulsors del    
Programa de Garantia Juvenil a GranollersPrograma de Garantia Juvenil a GranollersPrograma de Garantia Juvenil a GranollersPrograma de Garantia Juvenil a Granollers, en el marc de la convocatòria regulada per llll''''OrdreOrdreOrdreOrdre    
EMOEMOEMOEMO////381381381381////2014201420142014,,,,    dededede    22222222    de desembrede desembrede desembrede desembre     ((((expedient númexpedient númexpedient númexpedient núm ....    2015201520152015////XIMPXIMPXIMPXIMP////SPOSPOSPOSPO////0033003300330033).).).).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar-ho al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, així com als 
Serveis de Joventut, Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari .

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

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 EDUCACIÓ SOLIDÀRIA PER ALATORGADA A LA FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA PER ALATORGADA A LA FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA PER ALATORGADA A LA FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA PER AL    """"PROJECTE DE SUPORT APROJECTE DE SUPORT APROJECTE DE SUPORT APROJECTE DE SUPORT A    
LLLL''''EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AL DEPARTAMENT DEDUCACIÓ SECUNDÀRIA AL DEPARTAMENT DEDUCACIÓ SECUNDÀRIA AL DEPARTAMENT DEDUCACIÓ SECUNDÀRIA AL DEPARTAMENT D ''''OUSSOUYEOUSSOUYEOUSSOUYEOUSSOUYE    ((((SENEGALSENEGALSENEGALSENEGAL)")")")"

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

3978 Fundació Educació 
Solidària

Suport a l'escolarització del 
departament d'Oussouye 

(Senegal)

Diversos Senegal 12.616,33 €

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 7 d'octubre de 2014 i número de registre 19.960, la senyora Maria Assumpció Reverter 
Vives, en representació de la Fundació Educació Solidària, va presentar la justificació del projecte 
"Suport a l'Educació Secundària al departament d'Oussoue (Senegal)". La documentació presentada 
és la següent:

a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, que s'ajusta a la sol·licitud presentada, i que inclou 
dades bàsiques del projecte, memòria (informe de les activitats realitzades), objectius i resultats i 
annex fotogràfic; 

b) Informe econòmic final, que consta de
-relació de transferències realitzades per al projecte , com també operacions de canvi realitzades;
-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, i certificacions econòmiques, per import de 25.741,27 €.

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 "Suport a l'Educació Secundària al 
departament d'Oussoue (Senegal)" , 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

3978 Fundació Educació 
Solidària

Suport a l'escolarització del 
departament d'Oussouye 

(Senegal)

Diversos Senegal 12.616,33 €
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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 Import

3978 Fundació Educació 
Solidària

Suport a l'escolarització del 
departament d'Oussouye 

(Senegal)

Diversos Senegal 12.616,33 €

SegoSegoSegoSegon.-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 LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA D''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL    
PRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTE    """"ENFORTIMENT DELS MECANISMES DE PROMOCIÓENFORTIMENT DELS MECANISMES DE PROMOCIÓENFORTIMENT DELS MECANISMES DE PROMOCIÓENFORTIMENT DELS MECANISMES DE PROMOCIÓ,,,,    
PROTECCIÓ I DEFENSA DEL TREBALL DIGNE A GUATEMALAPROTECCIÓ I DEFENSA DEL TREBALL DIGNE A GUATEMALAPROTECCIÓ I DEFENSA DEL TREBALL DIGNE A GUATEMALAPROTECCIÓ I DEFENSA DEL TREBALL DIGNE A GUATEMALA,,,,    FASE IIFASE IIFASE IIFASE II"""",,,,    SUBVENCIONAT A LASUBVENCIONAT A LASUBVENCIONAT A LASUBVENCIONAT A LA    
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATFUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATFUNDACIÓ PAU I SOLIDARITATFUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT     ----    CCOOCCOOCCOOCCOO,,,,    DINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIA     2014201420142014""""

1111....    La Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014 va prendre, entre d'altres, l'acord 
d'atorgament de subvenció següent:

Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

3762 Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO

G-61538187Enfortiment mecanismes 
promoció i defensa del 
treball digne (Guatemala)

109.680,63 € 12.900 € 11,76%
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2222....    En data 19 de desembre de 2014, i número de registre 24.807, Na Michela Albarello, com a 
directora de la Fundació Privada Pau i Solidaritat - CCOO, ha presentat sol·licitud de reformulació del 
pressupost del projecte "Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball 
digne a Guatemala, fase II".

3333....    L'informe del tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, favorable a 
l'aprovació de la modificació del pressupost del projecte "Enfortiment dels mecanismes de promoció, 
protecció i defensa del treball digne a Guatemala, fase II", atès que el pressupost total s'incrementa 
117.031,47 €, per la qual cosa l'aportació de l'Ajuntament de Granollers és proporcionalment menor a 
l'aprovada (11,02 €) i la relació entre la despesa elegible sol·licitada per l'entitat, l'import atorgat i la 
proposta modificada s'ajusta als mateixos conceptes i el percentatge de despeses indirectes és 
correcte (10%):

Partida Pressupost sol·licitat Import aprovat Proposta de modificació
Equips i 
subministraments

1.955,66 € (sense detall) 3.601,41 €

Personal local 7.876,45 € (sense detall) 4.921,71 €
Funcionament 9.067,89 € (sense detall) 3.086,88 €
Despeses indirectes 
(10%)

2.100 € (sense detall, màxim 
1.290 €, 10%)

1.290 € (10%)

Import Aj. Granollers 21.000 € 12.900 € 12.900 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111....     La Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

2222....    El Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

3333....    L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 
25 de maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011.

4444....    Les bases específiques de subvencions de Cooperació i Solidaritat  2014, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 17 de desembre de 2013

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 Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014, 
referent d'atorgament de la subvenció següent:

Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

3762 Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO

G-61538187Enfortiment mecanismes 
promoció i defensa del 
treball digne (Guatemala)

117.031,47 € 12.900 € 11,02%

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA D''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL    
PRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTE    """"PROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I D''''INSERCIÓ AL MERCAT DEINSERCIÓ AL MERCAT DEINSERCIÓ AL MERCAT DEINSERCIÓ AL MERCAT DE    
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TREBALL PER ALS JOVES DE LA WILAYA DE TETUANTREBALL PER ALS JOVES DE LA WILAYA DE TETUANTREBALL PER ALS JOVES DE LA WILAYA DE TETUANTREBALL PER ALS JOVES DE LA WILAYA DE TETUAN     2014201420142014----2015201520152015....    FASE IIIFASE IIIFASE IIIFASE III """",,,,    SUBVENCIONAT ASUBVENCIONAT ASUBVENCIONAT ASUBVENCIONAT A    
LA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADALA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADALA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADALA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA    ----    SINDICALISTES SOLIDARISSINDICALISTES SOLIDARISSINDICALISTES SOLIDARISSINDICALISTES SOLIDARIS,,,,    DINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIA    
2014201420142014

1111....    La Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014 va prendre, entre d'altres, l'acord 
d'atorgament de subvenció següent:

Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

3284 Fundació Josep 
Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris

G-5993633
6

Programa de formació i 
d'inserció al mercat de 
treball joves wilaya de 
Tetuan (Marroc)

153.200 € 11.836 € 7,73%

2222....    En data 11 de desembre de 2014 i número de registre 24.090, Javier Martínez Villarreal, en qualitat 
de subdirector de la Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris, a partir dels acords 
d'aprovació de les diverses administracions locals, la reformulació del pressupost del projecte 
"Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan (Marroc) 
2014-2015, fase III", amb un total de 123.557,69 €.

3333....    L'informe del tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, favorable a 
l'aprovació de la modificació del pressupost del "Programa de formació i d'inserció al mercat de treball 
per als joves de la wilaya de Tetuan (Marroc) 2014-2015, fase III", atès que el pressupost total passa a 
ser de 123.557,69 €, i que tot i que  l'aportació de l'Ajuntament de Granollers s'incrementa (9,58%), és 
lluny del 50%, per la qual cosa proposa que es mantingui la subvenció atorgada, 11.836 €.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111....     La Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

2222....    El Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

3333....    L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 
25 de maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011.

4444....    Les bases específiques de subvencions de Cooperació i Solidaritat  2014, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 17 de desembre de 2013.

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 Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014, 
d'atorgament de subvenció a la Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris, per al 
"Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan (Marroc) 
2014-2015, fase III", de la manera següent :

Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

3284 Fundació Josep 
Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris

G-5993633
6

Programa de formació i 
d'inserció al mercat de 
treball joves wilaya de 
Tetuan (Marroc)

123.557,69 € 11.836 € 9,58%

    
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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12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A LA PROPOSTA D''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL    
PRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTEPRESSUPOST DEL PROJECTE    """"ENFORTIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT AENFORTIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT AENFORTIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT AENFORTIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT A    
MOÇAMBIC I ANGOLA AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA EN LA FORMACIÓ DE RECURSOSMOÇAMBIC I ANGOLA AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA EN LA FORMACIÓ DE RECURSOSMOÇAMBIC I ANGOLA AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA EN LA FORMACIÓ DE RECURSOSMOÇAMBIC I ANGOLA AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA EN LA FORMACIÓ DE RECURSOS    
HUMANSHUMANSHUMANSHUMANS"""",,,,    SUBVENCIONAT A MEDICUS MUNDI CATALUNYASUBVENCIONAT A MEDICUS MUNDI CATALUNYASUBVENCIONAT A MEDICUS MUNDI CATALUNYASUBVENCIONAT A MEDICUS MUNDI CATALUNYA ,,,,    DINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIA     2014201420142014

1111....    La Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014 va prendre l'acord d'atorgament de 
subvenció següent:

Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

3883 Medicus Mundi 
Catalunya

G-59944314 Enfortiment serveis 
públics salut a 
Angola i Moçambic

354.135,54 € 12.363 € 3,49%

2222....    En data 19 de novembre de 2014 i número de registre 22.783, Francesc Álvarez Embeita, en 
qualitat de director de Medicusmundi Catalunya, presenta la reformulació econòmica del projecte 
"Enfortiment dels serveis públics de salut a Moçambic i Angola amb especial incidència en la formació 
dels recursos humans".

3333....    L'informe del tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, favorable a 
l'aprovació de la modificació del pressupost del projecte "Enfortiment dels serveis públics de salut a 
Moçambic i Angola amb especial incidència en la formació dels recursos humans", atès que el 
pressupost total es manté en 354.136,54 €, la quantitat presentada inicialment, i que els únics canvis 
vénen determinats perquè l'Ajuntament de Granollers no va atorgar la quantitat sol·licitada, l'entitat ha 
hagut de modificar  el pressupost internament i les despeses elegibles són de les mateixes partides .

Partida Import sol·licitat Import aprovat Proposta de modificació
Personal expatriat 6.400 € (sense detall) 3.200 €
Viatges, estades i dietes 4.000 € (sense detall) 2.000 €
Funcionament 9.000 € (sense detall) 6.039,09 €
Despeses indirectes 
(màxim 10%)

1.940 € (9,09%) (sense detall, màxim 
1.236,3€, 10%)

1.123,91 €
(9,09%)

Import Aj. Granollers 21.340 € 12.363 € 12.363 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111....     La Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

2222....    El Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

3333....    L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 
25 de maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011.

4444....    Les bases específiques de subvencions de Cooperació i Solidaritat  2014, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 17 de desembre de 2013.

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 Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014, 
d'atorgament de subvenció a Medicusmundi Catalunya , destinada al projecte "Enfortiment dels 
serveis públics de salut a Moçambic i Angola amb especial incidència en la formació dels recursos 
humans" , de la manera següent :

Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost  Subvenció  %
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total
3883 Medicus Mundi 

Catalunya
G-59944314 Enfortiment serveis 

públics salut a 
Angola i Moçambic

354.135,54 € 12.363 € 3,49%

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA    2015201520152015    AAAA    
LLLL''''ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE L''''ÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER AÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER AÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER AÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER A    
DESENVOLUPAR EL PROJECTEDESENVOLUPAR EL PROJECTEDESENVOLUPAR EL PROJECTEDESENVOLUPAR EL PROJECTE    """"DESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT D''''ACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS D''''ATENCIÓATENCIÓATENCIÓATENCIÓ,,,,    
INFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓINFORMACIÓ ,,,,    CAPACITACIÓ I MILLORA DE LES PERSONES NOUVINGUDES A LA CIUTATCAPACITACIÓ I MILLORA DE LES PERSONES NOUVINGUDES A LA CIUTATCAPACITACIÓ I MILLORA DE LES PERSONES NOUVINGUDES A LA CIUTATCAPACITACIÓ I MILLORA DE LES PERSONES NOUVINGUDES A LA CIUTAT """"

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat l'Associació Cultural Amics d'Àfrica del Vallès Oriental, per un import de 12.330 € destinada al 
projecte "Desenvolupament d'activitats d'atenció, informació, capacitació i millora de les persones 
nouvingudes a la ciutat" , consistent en activitats que millorin la convivència, el coneixement de la 
societat d'acollida i l'autonomia de les persones immigrades, especialment aquelles que estan en 
especial situació de vulnerabilitat , a les partides següents:

- 5.000 € de la partida H.250.23170.48522 "Conveni Amics d'Àfrica Pla d'Acollida".
- 3.900 € de la partida H.461.23170.48522 "Conveni Amics de l'Àfrica Serveis Socials".
- 2.500 € de la partida H.410.32001.48522 "Conveni  Amics de l'Àfrica Educació".
- 930 € de la partida H.403.23180.48522 “Conveni Amics de l'Àfrica Pla Igualtat d'oportunitats”.

Que l’entitat Associació Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental, en endavant l'entitat beneficiària, és una 
entitat del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus 
formatiu, sociocultural i de difusió,  tant a Granollers com fora del municipi, adreçades a acomplir els 
objectius  establerts en els seus estatuts, tal i com es detallen a continuació:

 - Afavorir el coneixement de les cultures i la relació intercultural .

- Assessorar les persones nouvingudes i afavorir la seva autonomia cultural i el coneixement de la 
societat d'acollida. 

- Fomentar la participació.

- Treballar en l'intercanvi entre diferents associacions, organismes i institucions nacionals i 
internacionals. 

- Promoure accions adreçades a la inserció social i laboral .

En data  31 de març de 2015, amb número de registre d’entrada 6188 la senyora Ester Casal Plana, 
amb DNI núm. 47810936P, en representació de  l'Associació Cultural Amics d'Àfrica del Vallès 
Oriental, amb CIF número G60286846 presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament de la 
subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Projecte/memòria de la programació general d’activitats amb una despesa prevista per a l’exercici 
2015 de 12.500 €.
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.
- Estatuts de l'Entitat

L’informe emès pel Responsable del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 14 d'abril de 2015, 
indica que s’ha valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica l'atorgament de la subvenció 
atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de valors socio-culturals 
i formatius, que alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

1111.-.-.-.- Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
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… 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.  ...

2222.-.-.-.- 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...

3333.-.-.-.- 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, que diu:

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

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

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

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

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

a) Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb 
l’assignació pressupostària

b) Crèdit pressupostari al què s’imputa la despesa i quantia de la subvenció , individualitzada, en el 
seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos. 

c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals. 

d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats 
i bestretes, així com el règim de garanties que, en 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 ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès 
Oriental, amb CIF G-60286846,  per a un import de 12.330 € per a la realització del projecte 
"Desenvolupament d'activitats d'atenció, informació, capacitació i millora de les persones nouvingudes 
a la ciutat" , consistent en activitats que millorin la convivència , el coneixement de la societat d'acollida 
i l'autonomia de les persones immigrades, especialment aquelles que estan en especial situació de 
vulnerabilitat, amb un pressupost de despesa de 12.500 €, el que representa un finançament del 85 % 
del cost de l'activitat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 12.330 € amb càrrec a 
les partides:

- 5.000 € de la partida H.250.23170.48522 "Conveni Amics d'Àfrica Pla d'Acollida".
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- 3.900 € de la partida H.461.23170.48522 "Conveni Amics de l'Àfrica Serveis Socials".
- 2.500 € de la partida H.410.32001.48522 "Conveni  Amics de l'Àfrica Educació".
- 930 € de la partida H.403.23180.48522 “Conveni Amics de l'Àfrica Pla Igualtat d'oportunitats”.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Aprovar les Bases que regulen aquesta subvenció nominativa, les quals es reprodueixen a 
continuació:

PrimeraPrimeraPrimeraPrimera ....    Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol dur a terme el projecte 
"Desenvolupament d'activitats d'atenció, informació, capacitació i millora de les persones nouvingudes a la 
ciutat", consistent en accions que millorin la convivència, el coneixement de la societat d'acollida i l'autonomia 
de les persones immigrades,   especialment aquelles que estan en especial situació de vulnerabilitat, 
mitjançant les següents activitats:

– Classes de llengua catalana.
– Classes de lectoescriptura, prioritzant nivells instrumentals i aquelles persones en procés d 'alfabetització. 

– Activitats que complementin el coneixement de la ciutat , els seus trets identitaris i els seus serveis . 

– Activitats de coneixement de la xarxa associativa , que fomentin la participació i la vinculació al teixit associatiu .

– Activitats que capacitin les persones a nivell quotidià i facilitin la seva acomodació . 

En els termes que es recullen al projecte de la programació general d’activitats presentat al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers en data 13 de maig de 2014, amb número de registre 9131 amb una despesa prevista  
per a l’exercici 2014 de 14.506 €.

SegonaSegonaSegonaSegona .... Que l'Ajuntament de Granollers, considera molt valuosa l'aportació que realitza l’entitat beneficiària en 
les activitats de tipus sociocultural i de formació 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 millora en la convivència i el foment de l'autonomia de les persones immigrades que 
s'estableixen al municipi, que alhora és una finalitat pública.

TerceraTerceraTerceraTercera ....    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.

QuartaQuartaQuartaQuarta ....    L’activitat subvencionada és la prevista en la memòria de la programació general d’activitats presentada. 
Aquestes activitats es duran a terme entre els dies  1 de gener de 2015 i 31 de desembre de 2015. 

CinquenaCinquenaCinquenaCinquena ....    El cost total de l’activitat subvencionada és de 12.500 € . La despesa subvencionable serà aquella 
efectivament pagada amb anterioritat 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 . 

SisenaSisenaSisenaSisena. La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització de d'activitats 
esmentades amb anterioritat és de 12.330 €, el que representa un finançament del 98,64 % del cost total de 
l’activitat, pels següents motius:

1- Des del 2007 l'entitat desenvolupa aquestes activitats, subvencionades per l'Ajuntament, de manera 
satisfactòria i eficient.

2- Ha quedat demostrat que l'entitat disposa de l'expertesa i dels recursos humans per a dur a terme les 
activitats.

3- A l'actualitat no existeix a  Granollers cap altra entitat que pugui desenvolupar aquestes activitats amb el 
volum d'alumnes i horaris en què es duen a terme.

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.

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.

SetenaSetenaSetenaSetena ....    Per poder dur a terme l’activitat subvencionada, l’Ajuntament de Granollers posarà a disposició de 
l’entitat beneficiària la següent infraestructura : 
– L'espai adient per a dur a terme les classes de llengua, alfabetització i coneixement d'entorn, el cost de la qual 
té consideració de subvenció indirecta, que resta reflectida en la resolució de la regidora delegada d'Educació 
Pietat Sanjuan i Trujillo. 
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– Suport tècnic i l'assessorament, en la mesura de les possibilitats de l'ajuntament, en aquells aspectes que 
ambdues parts considerin convenient .

– L'accés a programes formatius de l'administració local que facin referència a temes d'immigració, per part del 
personal de l'entitat, sempre que no comportin una despesa no contemplada en el present conveni .  

– El seguiment i l'avaluació dels programes.

VuitenaVuitenaVuitenaVuitena ....    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. 

NovenaNovenaNovenaNovena ....    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  d'una bestreta 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 , segons 
disponibilitat de Tresoreria.

DesenaDesenaDesenaDesena ....    L'entitat beneficiària ha de presentar a 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. 
- 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.

OnzenaOnzenaOnzenaOnzena ....    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 
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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 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 . 

DotzenaDotzenaDotzenaDotzena ....    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.

TretzenaTretzenaTretzenaTretzena ....    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 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". 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Indicar a l’entitat Associació Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental que el servei gestor 
de la subvenció atorgada serà el Pla d'Acollida i en concret, la persona responsable del seguiment i 
compliment dels pactes del conveni de col·laboració serà la Tècnica del Pla d'Acollida, na Àngels 
Bofill i Langa. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat Associació Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental i al 
Servei de Comptabilitat Municipal. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
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14141414).-).-).-).-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 LA GESTIÓ I CONTROL DELS MERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSPER LA GESTIÓ I CONTROL DELS MERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSPER LA GESTIÓ I CONTROL DELS MERCATS SETMANALS DE GRANOLLERSPER LA GESTIÓ I CONTROL DELS MERCATS SETMANALS DE GRANOLLERS,,,,    PER UNPER UNPER UNPER UN    
TERMINI DETERMINI DETERMINI DETERMINI DE    24242424    MESOS FORMALITZAT AMB LMESOS FORMALITZAT AMB LMESOS FORMALITZAT AMB LMESOS FORMALITZAT AMB L''''EMPRESA SERVEIS DE GESTIÓ DE MERCATSEMPRESA SERVEIS DE GESTIÓ DE MERCATSEMPRESA SERVEIS DE GESTIÓ DE MERCATSEMPRESA SERVEIS DE GESTIÓ DE MERCATS,,,,    
MARXANTS I CENTRES COMERCIALS SMARXANTS I CENTRES COMERCIALS SMARXANTS I CENTRES COMERCIALS SMARXANTS I CENTRES COMERCIALS S ....LLLL

La Junta de Govern Local del 18 de juny de 2013 va adjudicar a l'empresa SERVEIS DE GESTIÓ DE 
MERCATS, MARXANTS I CENTRES COMERCIALS S.L. amb CIF B-65133001 el contracte de serveis 
per la gestió i control dels mercats setmanals de Granollers, amb una durada de dos anys, amb 
possibilitat de pròrroga de dos anys més, per un import de licitació de 43.220,59 euros més 9.076,32 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un import total de 52.296,91 euros, mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària. 

El 28 de juny de 2013 es va formalitzar el contracte núm. 158/2013 mitjançant document administratiu.

De conformitat amb la clàusula cinquena del contracte la durada serà de 24 mesos, amb efectes des 
de l'1 de juliol de 2013 fins al 30 de juny de 2015, i estableix la possibilitat de ser prorrogat de mutu 
acord i de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui 
excedir de 48 mesos.

El 12 de febrer de 2015, l'empresa SERVEIS DE GESTIÓ DE MERCATS, MARXANTS I CENTRES 
COMERCIALS S.L, ha presentat instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (núm. registre 2015002556), 
indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 24 mesos més, és a dir  del 01 de juliol de 2015 
al 30 de juny de 2017.

El responsable de Via Pública i Mercats ha emès un informe de data 17 de març de 2015 en el qual 
proposa prorrogar per un període de 24 mesos amb les mateixes condicions establertes en el 
contracte.

L'import màxim total de la pròrroga es de 43.220,59 euros, més 9.076.32 euros en concepte d'IVA, el 
que fa un total de 52.296,91 euros, amb aplicació al codi pressupostari H313.43120.22799.

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

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

Article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 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, 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.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la gestió i control de mercats setmanals 
de Granollers, per un termini de 24 mesos amb efectes des de l'1 de juliol del 2015 fins al 30 de juny 
de 2017 formalitzat amb SERVEIS DE GESTIÓ DE MERCATS, MARXANTS I CENTRES 
COMERCIALS S.L amb CIF B-65133001 per un import de licitació de 43.220,59 euros més 9.076,32 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un import total de 52.296,91 euros, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Autoritzar la despesa de l'import de la pròrroga de 43.220,59 euros més 9.076,32 euros en 
concepte d' IVA (21%), el que fa un import total de 52.296,21 euros amb aplicació pressupostària 
H313.43120.22799, 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de serveis per a la gestió i control de 
mercats setmanals de Granollers, que s'executarà durant els exercicis 2015 ,2016,2017 i d'acord amb 
la següent distribució econòmica:
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2015 2016 2017
H313.43130.22799 13.074,23 € 26.148,45 € 13.074,23 €

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables d'autorització i disposició de les despeses   del 
2015  amb càrrec a les partides pressupostàries indicades en el segon punt d 'aquest acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm 185/2013 formalitzat amb data 28 
de juny 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
 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LES OBLIGACIONSDICTAMEN RELATIU A RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LES OBLIGACIONSDICTAMEN RELATIU A RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LES OBLIGACIONSDICTAMEN RELATIU A RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LES OBLIGACIONS    
PRESENTADES PER ALUMINIOS RETANAPRESENTADES PER ALUMINIOS RETANAPRESENTADES PER ALUMINIOS RETANAPRESENTADES PER ALUMINIOS RETANA ,,,,    SLSLSLSL

L'empresa Aluminios Retana SL va presentar en data 2 d'octubre i 1 de desembre de 2014, les 
factures següents:

NúmNúmNúmNúm....    
RegistreRegistreRegistreRegistre     
facturafacturafacturafactura NúmNúmNúmNúm....    FraFraFraFra DataDataDataData ImportImportImportImport ConcepteConcepteConcepteConcepte

181075 20140277 01/12/2014 3.350,43 Treballs edificis i equipaments

179076 20140218 30/09/2014 4.350,66
Diversos treballs edificis  
municipals

La Intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses 
d'exercicis anteriors a 2015 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el 
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb 
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ 
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari 
de l'obligació. 

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel cap de Serveis Municipals en data 22 d'abril de 
2015 en el qual s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha estat reconeguda en 
l'exercici en el que s'ha realitzat i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha estat 
efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

-  Per acord de Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2014, es va adjudicar el servei pre la 
prestació dels treballs d'alumini i vidrier per al període executiu de 24 mesos, amb possiblitat de 
pròrroga de 12 mesos més, per un impor màxim de 34.000,00 euros més 7.140 euros en concepte 
d'IVA (21 %), el que fa un total de 41.140,00 euros.

- D'acord amb la distribució econòmica plurianual que s'estableix al punt primer de l'acord de Junta de 
Govern Local de data 8 de juliol de 2014, el crèdit disponible per a l 'exercici 2014 era de 10.285,00 €.

- Durant els mesos de juliol a setembre de 2014 es van produir una sèrie d'actes vandàlics a l'escoles 
que van fer incrementar el cost del servei i que el crèdit consignat al contracte per a l'exercici 2014 fos 
insuficient, malgrat no comportar una modificació de contracte, si no un canvi en al distribució 
plurianual d'aquest.

- Les factures pendents de comptabilitzar  corresponents a l'exercici 2014 han estat incorporades al 
programa de gestió de comptabilitat, en data 27 de març de 2015.
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Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici 2015, d'acord amb els 
documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o reternir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que  es relacionen, presentades 
per l'empresa Aluminios Retana SL, amb NIF B64426257,  per un import de 7.701,09 €:.

  NOM TERCER    N. FRA   IMPORT
  20140277  3.350,43 €  Aluminios Retana   SL
  20140218  4.350,66 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions  que s'inclouen a l'expedient,  amb càrrec a la 
partida del Pressupost 2015 H314.92041.21201.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a Aluminios Retana SL

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DE     2015201520152015))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures fins a un màxim de 50 anys, que 
per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
10775837S Luisa Veleda Cartón Fidel Nuevo García 113 3a 3 2n 00811
75300070W M. Concepción Lagunas Cuadra Manuel Porras Águila 2 3a 9 3r 03012
28359761W Martina Calderón Luján J. Manuel Puntas Moreno 172 3a 14 4t 06289

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 13 de març de 2015.

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.
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2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

5555èèèè....    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.-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de les sepultures 
relacionades fins a un màxim de 50 anys, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
10775837S Luisa Veleda Cartón 113 3a 3 2n 00811
75300070W M. Concepción Lagunas Cuadra 2 3a 9 3r 03012
28359761W Martina Calderón Luján 172 3a 14 4t 06289

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- 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 12,30 euros per als nínxols de classe 3a), les unitats fiscals 
detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Comunicar als interessats que podran recollir el títol de drets funeraris a les oficines de la 
funerària Cabré-Junqueras, ubicades al tanatori del carrer de Veneçuela, s/n.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DEMES DE FEBRER DE     2015201520152015))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures en règim de lloguer per un període 
de 2 anys, que per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52155463L Inmaculada Batlle Torras Sebastián Mas Colomer 184 3a 11 5è 05329
46607923X Jonathan Herrera García Aurelia González Vicente 128 3a 12 5è 04043
Y0987855L Desislava Hristova Koteterova Avortament 433 3a 11 5è 05962

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 13 de març de 2015.

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 3r. Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per 
lloguer s'atorgarà per un període de 2 anys. L'Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una 
durada de 2 anys cadascuna d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de 
qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de 
les quals siguin inhumades en la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les 
restes hauran de ser traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa 
comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials .

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.
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3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

5555èèèè....    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.-.-.-.- Atorgar la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets funeraris del 
Cementiri Municipal de les sepultures relacionades , a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52155463L Inmaculada Batlle Torras 184 3a 11 5è 05329
46607923X Jonathan Herrera García 128 3a 12 5è 04043
Y0987855L Desislava Hristova Koteterova 433 3a 11 5è 05962

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Indicar que aquesta concessió podrà ser ampliada amb dues pròrrogues, cadascuna d'elles 
amb una durada de dos anys, que hauran de ser sol·licitades pels particulars un mes abans de 
caducar el present lloguer, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Exhaurit el termini inicial i les successives 
pròrrogues que s'hagin subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el 
que ocupen.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Comunicar 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 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.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Contra l'apartat 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
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18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES MARÇ DEMES MARÇ DEMES MARÇ DEMES MARÇ DE     2015201520152015))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures fins a un màxim de 50 anys, que 
per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52154626X Francisco Ibáñez Cuñado Francisco Ibáñez Martínez 77 3a 6C 3r 03914
77086580X M. Carmen Rodríguez Romera J.Antonio Navarro Prado 86 3a 13 3r 04824
35116774Y Jaume Galbany Sánchez Juan Ruiz Arroyo 128 3a 5 3r 03847
37590352A María Arqué Bonamusa Juan Espinosa Señé 12 C 100 4t 30044

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 22 d'abril de 2015.

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

5555èèèè....    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.-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de les sepultures 
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relacionades fins a un màxim de 50 anys, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
26142768W Eduvigis García Romero 117 2a 9 1r 03129
52164400D Manuel F. Barcos Montáñez 160 3a 9 4t 03039
30189337C Antonia Sánchez González 6 C 100 2n 30038
52155115Q Tomás Pintor Díaz 283 3a 11 3r 05454

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- 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 pesent 
exercici (la taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 2a, 3a i columbaris), les 
unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Comunicar als interessats que podran recollir el títol de drets funeraris a les oficines de la 
funerària Cabré-Junqueras, ubicades al tanatori del carrer de Veneçuela, s/n.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DE MARÇ DEMES DE MARÇ DEMES DE MARÇ DEMES DE MARÇ DE     2015201520152015))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures en règim de lloguer per un període 
de 2 anys, que per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
47877702M Laura Barreda Martín Josefa Güell Turró 33 3a 6C 4t 03794
77298217R Juan Plantada Martorell Salvador Plantada Guasch 148 3a 17 4t 06526

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 22 d'abril de 2015.

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



863

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 3r. Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per 
lloguer s'atorgarà per un període de 2 anys. L'Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una 
durada de 2 anys cadascuna d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de 
qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de 
les quals siguin inhumades en la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les 
restes hauran de ser traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa 
comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials .

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

5555èèèè....    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.-.-.-.- Atorgar la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets funeraris del 
Cementiri Municipal de les sepultures relacionades , a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
47877702M Laura Barreda Martín 33 3a 6C 4t 03794
77298217R Juan Plantada Martorell 148 3a 17 4t 06526

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Indicar que aquesta concessió podrà ser ampliada amb dues pròrrogues, cadascuna d'elles 
amb una durada de dos anys, que hauran de ser sol·licitades pels particulars un mes abans de 
caducar el present lloguer, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Exhaurit el termini inicial i les successives 
pròrrogues que s'hagin subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el 
que ocupen.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Comunicar 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 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.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
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a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Contra l'apartat 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

 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE LADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE LADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE LADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE LA    
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEPRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEPRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEPRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE    
SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER ASUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER ASUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER ASUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER A    
ACTUACIONS URGENTS DACTUACIONS URGENTS DACTUACIONS URGENTS DACTUACIONS URGENTS D''''ADAPTACIÓ A LA SEGURETATADAPTACIÓ A LA SEGURETATADAPTACIÓ A LA SEGURETATADAPTACIÓ A LA SEGURETAT,,,,    LLLL''''HABITABILITAT O LAHABITABILITAT O LAHABITABILITAT O LAHABITABILITAT O LA    
FUNCIONALITAT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS EXISTENTS A EXECUTAR DURANT LFUNCIONALITAT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS EXISTENTS A EXECUTAR DURANT LFUNCIONALITAT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS EXISTENTS A EXECUTAR DURANT LFUNCIONALITAT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS EXISTENTS A EXECUTAR DURANT L''''ANYANYANYANY    
2015201520152015    ((((RESOLUCIÓ PRERESOLUCIÓ PRERESOLUCIÓ PRERESOLUCIÓ PRE ////604604604604////2015201520152015,,,,    DEDEDEDE    27272727    DE MARÇDE MARÇDE MARÇDE MARÇ))))

1r El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6844, de 2 d'abril de 2015, publica la Resolució 
PRE/604/2015, de 27 de març, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents 
d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a 
executar durant l'any 2015

Que el termini per presentar la sol·licitud de concessió de l'esmentada subvenció finalitza el dia 6666    dededede    
maig demaig demaig demaig de    2015201520152015.... d'acord amb allò que estableix  al punt 5 de la convocatòria.

Que d'acord amb el que estableix la base 4. Requisits de les actuacions subvencionables de 
l'esmentada Resolució:
- S'han de fer en instal·lacions esportives de titularitat de les entitat sol·licitants, o que disposin de la 

cessió del dret d'ús, que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys i que es trobin incloses al Cens 
d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC). Si ja s'hagués fet un remodelatge que hagués 
afectat a l'actuació per a la qual es sol·licita la subvenció, la data del remodelatge ha de tenir una 
antiguitat mínima de 10 anys. Es consideren que tenen una antiguitat mínima de 10 anys, les 
instal·lacions l 'obra constructiva o el remodelatge de les quals s'hagi recepcionat durant l'any 2005.

- Han de ser obres menors, amb un pressupost de contracte no inferior a dos mil cinc-cents euros 
(2.500 €) ni superior a seixanta mil euros (60.000 €), ambdós amb l'IVA inclòs, d'acord amb el Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic.

- SSSS''''hahahahan dn dn dn d''''iniciar a partir de liniciar a partir de liniciar a partir de liniciar a partir de l ''''1111    de gener dede gener dede gener dede gener de     2015201520152015....
- Han d'estar acabades i justificades com màxim el  2 de novembre de 2015.
- Han d'estar consignades en el capítol d'inversions del pressupost de l 'entitat sol·licitant.

Que d'acord amb el que estableix la base 6. Quantía de l'esmentada Resolució:
- L'import de la subvenció varia en funció de l'import del pressupost inclòs a la memòria tècnica 
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presentada amb la sol·licitud, prevista a la base 9.1.b) Per actucions de 2.500 € fins a 5.000 €, la 
subvenció és del 90% del pressupost citat, i per actuacions des de 5.000 € a 60.000 € s'aplica el 
percentatge que resulti de l'aplicació de taula inversament progressiva següent:

Pressupost (€) Subvenció (€)

De Fins a Fix Diferència %
Import 
màxim

2.500 5.000 2.250 2.500 90% 4.500

5.000 10.000 4.500 5.000 70% 8.000

10.000 20.000 8.000 10.000 50% 13.000

20.000 40.000 13.000 20.000 30% 19.000

40.000 60.000 19.000 20.000 10% 21.000

Que d'acord amb el que estableix la base 17. Pagament, de la mateixa Resolució, el pagament de la 
subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 50% de l'import atorgat, a partir de la seva 
concessió, per la qual no s'exigeixen garanties.  El pagament del 50% que resta es tramitarà  contra la 
justificació (data límit de justificació és el  2 de novembre de 2015).

2n Que aquest Ajuntament disposa del projecte anomenat  Renovació de la xarxa hidràulica deRenovació de la xarxa hidràulica deRenovació de la xarxa hidràulica deRenovació de la xarxa hidràulica de    
producció dproducció dproducció dproducció d''''aigua calenta del camp de futbol municipalaigua calenta del camp de futbol municipalaigua calenta del camp de futbol municipalaigua calenta del camp de futbol municipal, amb un pressupost total de  15151515....512512512512,,,,20202020 euros 
(inclòs el 21% d'IVA).

Que  l'adjudicació d'aquesta actuació es va realitzar mitjançant Resolució del regidor delegat de 
Serveis Municipals, de data 25 de novembre de 2014, a Fernando Ferrer Molina (Zona de Serveis) pe 
un import total de 12.275,24 euros, més 2.577,80 euros, en concepte d'IVA que fa un total de 
14.853,04 euros.

Que l'actuació es va iniciar en data 27 de març de 2015 i es va finalitzar en data 8 d'abril de 2015.

Que l'actuació es pot incloure dins  dels conceptes subvencionables de l'apartat  c) de la Base 2 de la 
Resolució de les Bases reguladores, de la convocatòria  "per a actuacions urgents d'adaptació a la 
seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a executar durant l'any 
2015", i cal demanar que sigui subvencionada les despeses amb:   8.000 € (Fix) més el 50% de la 
diferència  de l'import total, IVA inclòs, de l'actuació subvencionable.

3r Que l'Ajuntament de Granollers no ha sol·licitat ni li han concedit una altra subvenció o ajut per a la 
mateixa actuació.

4t Que en data 17 d'abril de 2015, per Resolució de la regidora delegada d'Hisenda es va aprovar 
l'expedient MC AJT 15/2015 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament  per incorporació de 
romanents de crèdit  de l'exercici 2014 a l'exercici 2015:  H311.16001.63304 - Grans reparacions 
maquinària edificis  municipals .

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

De conformitat amb el que estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents d'adaptació a la 
seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipament esportius existent a executar durant l'any 
2015 (Consell Català de l'Esport) (Resolució PRE/604/2015, de 27 de març) publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya número 6844, de 2 d'abril de 2015).

De conformitat amb el que estableix l'article  25.2  d) i l) de  la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de 
les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local .
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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 :::: Sol·licitar al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció de    11111111....426426426426,,,,52525252    eueueueurosrosrosros (inclòs 21% d'IVA) per a l'actuació anomenada Renovació de la xarxaRenovació de la xarxaRenovació de la xarxaRenovació de la xarxa    
hidràulica de producció dhidràulica de producció dhidràulica de producció dhidràulica de producció d''''aigua calenta del camp de futbol municipalaigua calenta del camp de futbol municipalaigua calenta del camp de futbol municipalaigua calenta del camp de futbol municipal corresponent al cost de les 
actuacions subvencionables de l'actuació - d'acord amb la base 9.1.b i  inclosa en l'apartat c) de la 
base 2 de les Bases reguladores, en el marc de la convocatòria  per a la concessió de subvencions 
per als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents d'adaptació a la 
seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a executar durant l'any 
2015 - Resolució PRE/604/2015, de 27 de març, publicada al DOGC número 6844 de 2 d'abril de 2015 
, de conformitat amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Remetre al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya  aquest acord 
junt amb el formulari de sol·licitud en la forma i condicions que estableix la base 8 de la Resolució 
PRE/604/2015, de 27 de març,  a través del mitjà telemàtic extranet de les administracions públiques 
de Catalunya, eacat.cat, junt amb la documentació que en fa esment aquesta Ordre, abans del 6666    dededede    
maig demaig demaig demaig de    2015201520152015. 
 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    2222    I ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DOBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DOBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DOBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ D''''UNA NAU A ROCA UMBERT PER AUNA NAU A ROCA UMBERT PER AUNA NAU A ROCA UMBERT PER AUNA NAU A ROCA UMBERT PER A    
LA CREACIÓ DLA CREACIÓ DLA CREACIÓ DLA CREACIÓ D''''UN ESPAI DE DANSA SALAUN ESPAI DE DANSA SALAUN ESPAI DE DANSA SALAUN ESPAI DE DANSA SALA    1111,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA ESTRUCTURAS YEMPRESA ESTRUCTURAS YEMPRESA ESTRUCTURAS YEMPRESA ESTRUCTURAS Y    
OBRAS LA ROCAOBRAS LA ROCAOBRAS LA ROCAOBRAS LA ROCA ,,,,    SLSLSLSL

1r En data 28 d'octubre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte executiu de rehabilitació d'una nau a Roca Umbert per a la creació d'un Espai de 
Dansa Sala 1 (obra 56/14), a l'empresa  ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, amb CIF 
B08868168, per un import de 230.616,06 euros  més 48.429,37 euros en concepte d'IVA (21%), el que 
fa un total de 279.045,43 euros, el que representa una baixa del 6,98% respecte al pressupost de 
licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2014 H432.33310.62202, amb un termini d'execució 
de 2 mesos.

El 18 de novembre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n En data 12 de març de 2015, amb registre d'entrada número 20150004757, l'empresa 
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, ha presentat la certificació número 2 i última corresponent 
a les obres executades en el mes de gener de 2015, per un import total de 206.462,01 euros (IVA 
inclòs), relativa a les obres del Projecte executiu de rehabilitació d'una nau a Roca Umbert per a la 
creació d'un Espai de Dansa Sala 1 (obra 56/14), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions 
d'obra, obligatori segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que en data 12 de març de 2015 amb registre número 12015001480 de la plataforma e.Fact, 
l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, ha presentat la factura electrònica número 
2015-62 de data 12 de març de 2015 per un import total de 206.462,01 euros (inclòs el 21% d'IVA) 
corresponent a les obres  executades de la certificació d'obra segona i última, del mes de febrer, 
relativa a les obres de l'esmentat Projecte d'obres local (obra 56/14).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 23 de gener de 2015.

4t En data 9 de febrer de 2015 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres estan 
acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte 
aprovat. 

Que l'import del pressupost executat de l'esmentades obres s'ha tancat amb un import total de 
279279279279....044044044044,,,,48484848    euros (IVA inclòs), la qual cosa representa una minoració de 0000,,,,95959595    cèntims dcèntims dcèntims dcèntims d ''''euroeuroeuroeuro respecte 
al preu d'adjudicació del contracte d'obres.
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5è Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

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

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011  del 11 de 
juny , quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

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 certificació número 2 i última, de gener de 2015, per un import total de 
206.462,01 euros (dos-cents sis mil quatre-cents seixanta-dos euros amb un cèntims d'euro), amb 
càrrec al pressupost de l'exercici 2015, presentada per l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA 
ROCA, SL, amb CIF B08868168, relativa a l'execució de les obres del Projecte de rehabilitació dProjecte de rehabilitació dProjecte de rehabilitació dProjecte de rehabilitació d''''unaunaunauna    
nau a Roca Umbert per a la creació dnau a Roca Umbert per a la creació dnau a Roca Umbert per a la creació dnau a Roca Umbert per a la creació d''''un Espai de Dansa Salaun Espai de Dansa Salaun Espai de Dansa Salaun Espai de Dansa Sala    1111 (obra 56/14), d'aquesta ciutat, 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar 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 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    3333    I ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DEL PROJECTE DOBRES DEL PROJECTE DOBRES DEL PROJECTE DOBRES DEL PROJECTE D''''ADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTS    2014201420142014    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
CONSTRUCCIONS DEUMALCONSTRUCCIONS DEUMALCONSTRUCCIONS DEUMALCONSTRUCCIONS DEUMAL ,,,,    SASASASA

1r En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014 (obra 20/14  [752-UR-14]), a l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, per un import de 102102102102....000000000000,,,,00000000 euros més 21.420,00 euros d'IVA, el 
que fa un total de 123.420,00 euros, el que representa una baixa del 0,24% respecte al pressupost de 
licitació, amb aplicació al codi pressupostari H330.15100.61907, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària .

El 5 d'agost de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n En data 20 de març de 2015, amb registre d'entrada número 20150005453, l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la certificació número 3 i última corresponent a les 
obres executades en el mes de gener de 2015, per un import total de 22.389,24 euros (IVA inclòs), 
relativa a les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014 (obra 20/14 [752-UR-14]), d'aquesta 
ciutat, d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons l'Ordre del Ministeri 
d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que en data 16 de febrer de 2015 amb registre número 12015000508 de la plataforma e.Fact, 
l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la factura electrònica número 
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2015/A/150048 de data 31 de gener de 2015 per un import total de 22.389,24 euros (inclòs el 21% 
d'IVA) corresponent a les obres  executades de la certificació d 'obra tercera i última, del mes de gener, 
relativa a les obres de l'esmentat Projecte d'obres local (obra 20/14).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 23 de març de 2015.

4t En data 29 de gener de 2015 es va signar l'acta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de lacta de recepció de l''''obraobraobraobra    conforme les obres estan 
acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte 
aprovat, essent l'import del pressupost executat de 123.420,00 euros (inclòs el 21% d'IVA).

5è Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

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

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011  del 11 de 
juny , quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

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 certificació número 3 i última, de gener de 2015, per un import total de 
22.389,24 euros (vint-i-dos mil tres-cents vuitanta-nou euros amb vint-i-quatre cèntims d'euro), amb 
càrrec al pressupost de l'exercici 2015, presentada per l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, 
amb NIF A-58653676, relativa a l'execució de les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014 
(obra 20/14 [752-UR-14]), d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de 
drets invocats. 

SegonSegonSegonSegon.... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament perquè 
procedeixi a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari 
de gestió de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 
84.U.2.f) de la Llei de l'IVA.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''AMPLIACIÓ DAMPLIACIÓ DAMPLIACIÓ DAMPLIACIÓ D''''ADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTS    2014201420142014,,,,    2222A FASE A FAVOR DEA FASE A FAVOR DEA FASE A FAVOR DEA FASE A FAVOR DE    
LLLL''''EMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMALEMPRESA CONSTRUCCIONS DEUMAL ,,,,    SASASASA

1r En data 9 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''ampliació dampliació dampliació dampliació d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    2014201420142014,,,,    2222a Fasea Fasea Fasea Fase (obra 66/14 [785-UR-14]), 
a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, per un import de 102102102102....400400400400,,,,00000000 euros més 21.504,00 
euros d'IVA, el que fa un total de 123.904,00 euros, el que representa una baixa del 0,82% respecte al 
pressupost de licitació, amb aplicació al codi pressupostari H330.15100.61907, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

El 29 de gener de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.
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2n En data 20 de març de 2015, amb registre d'entrada número 20150005453, l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la certificació número 1 corresponent a les obres 
executades en el mes de gener de 2015, per un import total de 15.847,58 euros (IVA inclòs), relativa a 
les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d ''''ampliació dampliació dampliació dampliació d ''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments     2014201420142014,,,,    2222a Fasea Fasea Fasea Fase (obra 66/14 [785-UR-14])
, d'aquesta ciutat, d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons l'Ordre 
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que en data 16 de febrer de 2015 amb registre número 12015000509 de la plataforma e.Fact, 
l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la factura electrònica número 
2015/A/150049 de data 31 de gener de 2015 per un import total de 15.847,58 euros (inclòs el 21% 
d'IVA) corresponent a les obres  executades de la certificació d'obra primera, del mes de gener, 
relativa a les obres de l'esmentat Projecte d'obres local (obra 66/14).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 23 de març de 2015.

4t Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

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

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011  del 11 de 
juny , quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

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 certificació número 1, de gener de 2015, per un import total de 15.847,58 euros 
(quinze mil vuit-cents quaranta-set euros amb cinquanta-vuit cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2015, presentada per l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb NIF 
A-58653676, relativa a l'execució de les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''ampliació dampliació dampliació dampliació d''''adequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de pavimentsadequació de paviments    
2014201420142014,,,,    2222a Fasea Fasea Fasea Fase (obra 66/14 [785-UR-14]), d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els 
fonaments de drets invocats. 

SegonSegonSegonSegon.... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament perquè 
procedeixi a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari 
de gestió de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 
84.U.2.f) de la Llei de l'IVA.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

QuartQuartQuartQuart.... 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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DE LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DDE LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DDE LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DDE LA MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ D''''IL·LUMINACIÓ AL MUSEUIL·LUMINACIÓ AL MUSEUIL·LUMINACIÓ AL MUSEUIL·LUMINACIÓ AL MUSEU    
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONSEMPRESA ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONSEMPRESA ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONSEMPRESA ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS ,,,,    SLSLSLSL

1r En data 10 de març de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
a la Memòria valorada de millora de la instal·lació dMemòria valorada de millora de la instal·lació dMemòria valorada de millora de la instal·lació dMemòria valorada de millora de la instal·lació d''''il·luminació al Museu de Granollersil·luminació al Museu de Granollersil·luminació al Museu de Granollersil·luminació al Museu de Granollers, a l'empresa 
ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL per un import de 73737373....500500500500,,,,00000000 euros més 15.435,00 euros 
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d'IVA, el que fa un total de 88.935,00 euros, el que representa una baixa del 0,14% respecte al 
pressupost de licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària H432.33320.62709 de l'exercici 2015, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

El 20 d'abril de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n En data 22 d'abril de 2015, amb registre d'entrada número 20150007575, l'empresa 
ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL, ha presentat la certificació número 1 corresponent a les 
obres executades en el mes d'abril de 2015, per un import total de 65.382,71 euros (IVA inclòs), 
relativa a les obres de la Memòria valorada de millora de la instal·lació al Museu de GranollersMemòria valorada de millora de la instal·lació al Museu de GranollersMemòria valorada de millora de la instal·lació al Museu de GranollersMemòria valorada de millora de la instal·lació al Museu de Granollers (obra 
86/14 [811-UR-14]), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons l'Ordre 
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que el 24 d'abril de 2015, amb registre número 12015002595 de la plataforma e.Fact, l'empresa 
ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL, ha presentat la factura electrònica número 00000186 de 
data 22 d'abril de 2015 per un import total de 65.382,71 euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a les 
obres  executades de la certificació d'obra primera, del mes d'abril, relativa a les obres de l'esmentada 
Memòria valorada (obra 86/14).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes ha emès informe favorable en data 
30 d'abril de 2015.

4t Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

5è Que l'execució d'aquestes obres està cofinançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics local del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", amb el nom de 
l'actuació Nous projectors dNous projectors dNous projectors dNous projectors d''''il·luminació dels espais expositius del Museu de Granollersil·luminació dels espais expositius del Museu de Granollersil·luminació dels espais expositius del Museu de Granollersil·luminació dels espais expositius del Museu de Granollers i codi XGL 
14/X/111503.

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

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011  del 11 de 
juny , quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

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 certificació número 1, d'abril de 2015, per un import total de 65.382,71 euros 
(seixanta-cinc mil tres-cents vuitanta-dos euros amb setanta-un cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2015 H432.33320.62709, presentada per l'empresa ELECTROCAMPS 
INSTAL·LACIONS, SL, amb NIF B64408230, relativa a l'execució de les obres de la MemòriaMemòriaMemòriaMemòria     
valorada de millora de la instal·lació  dvalorada de millora de la instal·lació  dvalorada de millora de la instal·lació  dvalorada de millora de la instal·lació  d''''il·luminació del Museu de Granollersil·luminació del Museu de Granollersil·luminació del Museu de Granollersil·luminació del Museu de Granollers (obra 86/14), d'acord 
amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

L'execució de les obres de l'esmentada Memòria està cofinançat per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics local del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (codi XGL 
14/X/111503).

SegonSegonSegonSegon.... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.
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TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

QuartQuartQuartQuart....  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 ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L''''ANYANYANYANY    2015201520152015    DELDELDELDEL    
PLAPLAPLAPLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""

1111rrrr 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.

2222nnnn En data 9 de desembre de , el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2015, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 

3333rrrr Que Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i 
Economia de l'Ajuntament de Granollers.  Segons l'article 3 dels seus Estatuts, la seva finalitat és la 
de promoure el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com 
vetllar per la seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les 
empreses del municipi i de la seva àrea d'influència en matèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmicamatèria de promoció econòmica,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    
turística i firaturística i firaturística i firaturística i fira l.

Que Granollers AudiovisualGranollers AudiovisualGranollers AudiovisualGranollers Audiovisual,,,,    SLSLSLSL, és una societat mercantil de responsabilitat limitada, i que té, enter 
altres, com a objecte social la gestió i administració dels equipaments municipals destinats a la 
comunicació audiovisual i culturals que li siguin adscrits, tal com determina l'article núm. 2 dels seus 
estatuts.  

La gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts està encomanda a 
l'empresa pública Granollers Audiovisual, SL, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Granollers, en 
sessió de 25 de juny de 2013.

Que l'Ajuntament, com a ens aglutinador de les administracions locals, va sol·licitar en nom de 
Granollers Mercat i Granollers Audiovisual, SL les subvencions per a l'exercici de determinats 
projectes, tot i que l'execució la realitzarà l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant de la 
Diputació de Barcelona.

4444tttt L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acords de la Junta de Govern Local en sessió celebrades 
els dies 13 de gener de 2015 (modificat per acord de data 17 de febrer de 2015) i 20 de gener de 
2015, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament de recursos en el marc del 
Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", i va trametre les 
sol·licituds per a la concertació dels recursos econòmics, tècnics i materials a través del Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa, abans del 20 de 
gener de 2015.

5555èèèè En data 7 d'abril de 2015, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci de resolució de la 
convocatòria per a la concessió d'ajuts ecòmics en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en  sessió de 26 de març de 2015.

En aquest acord es detallen els    ajuts econòmicsajuts econòmicsajuts econòmicsajuts econòmics atorgatsatorgatsatorgatsatorgats als ens locals de la província de Barcelona 
segons el termini d'execució de les actuacions (anual: de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2015, 
i pluriennal: de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2016) i les sol·licituds desestimades 
per menor valoració i manca de recursos, presentades en el marc del règim regulador i la convocatòria 
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del Catàleg de serveis de l'any 2015.  

També aprova el model tipus de conveni per al recurs "Projectes de cooperació al desenvolupament", 
gestionat per l'oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, 
el text del qual es transcriu literalment a l'acord desè aprovat en l'esmentat acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona.

6666èèèè Que a l'Ajuntament de Granollers li ha atorgat els ajuts econòmics per a les actuacions que es 
detallen seguidament i que serà executada per la pròpia corporació:

AAAA)))) Relació dels ajuts econòmics que sRelació dels ajuts econòmics que sRelació dels ajuts econòmics que sRelació dels ajuts econòmics que s''''han dhan dhan dhan d''''executar en el període comprès entre lexecutar en el període comprès entre lexecutar en el període comprès entre lexecutar en el període comprès entre l''''1111    de generde generde generde gener    
fins alfins alfins alfins al     31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2015201520152015    desglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestores

1111.... Àrea de Govern i Economia de lÀrea de Govern i Economia de lÀrea de Govern i Economia de lÀrea de Govern i Economia de l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Estratègies per al 
desenvolupament 

econòmic local

Iniciatives 
territorials 

innovadores per 
al 

desenvolupament 
econòmic

Dinamització de la xarxa 
publico privada de l'eix 
productiu de la C-17

48.286,00 28.972,00 21.729,00 15/Y/207582

2222.... Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Estratègies per al 
desenvolupament 

econòmic local

Iniciatives 
Territorials 

Innovadores per 
al 

desenvolupament 
econòmic

Big data Granollers 30.000,00 18.000,00 10.800,00 15/Y/207595

Estratègies per al 
desenvolupament 

econòmic local

Gestió i 
planificació 
estratègica 
territorial

Oficina Tècnica del II Pla 
Estratègic de Granollers 

2015
55.500,00 25.000,00 15.000,00 15/Y/207600

Cooperació 
internacional i 

projecció 
internacional

Educació per al 
Desenvolupamen

t

Camins de paraules. 
Sensibilització sobre 

conflictes i educació per la 
pau

10.000,00 5.000,00 5.000,00 15/Y/204276

Cooperació 
internacional i 

projecció exterior

Projecció 
internacional del 

territori

Projecció de l'economia 
cultural i creativa de Roca 

Umbert. Fàbrica de les Arts
12.000,00 7.000,00 3.500,00 15/Y/204330

Acció 
comunitària, 
participació, 

igualtat i joventut

Finançament de 
l'àmbit d'igualtat i 

ciutadania

"4 projectes de l'àmbit de 
l'acció Comunitària, 

participació, igualtat i 
joventut 2015"   (*)

362.110,00 136.310,00 32.693,00 15/Y/207287

(*) Aquesta actuació referent a 4 projectes de l'àmbit de l'acció Comunitària, participació, igualtat i joventut, 
proposada per l'Àrea de Serveis a la Persona i per  l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, està 
desglossada en quatre projectes proposats pels Serveis municipals que es detalla seguidament :

Programa:             Acció comunitària, participac ió, igualtat i joventut
Recurs:                  Finançament de l'àmbit d'i gualtat i ciutadania

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
COST TOTAL 

PREVIST
IMPORT 

SOL·LICITAT
SERVEI  O ENS 
PROPOSANT

1 Oficina de recursos per l'emancipació juvenil, cultural i 
del temps lliure

83.800,00 38.000,00
SERVEI DE 
JOVENTUT

2 Desenvolupament i implementació de les Polítiques 
d'Igualtat de Gènere

67.810,00 18.310,00 PLA D'IGUALTAT

3 Programa d'Acció en Participació Ciutadana 2015 140.500,00 60.000,00

4 Pla d'Actuació Municipal pel Civisme i la Convivència 
2015

70.000,00 20.000,00

SERVEI DE 
RELACIONS 

CIUTADANES
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3333.... Àrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i CiutatÀrea de Territori i Ciutat

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Implantació de 
mesures de 

gestió sostenible 
ambiental i 
econòmica

Millora de l'eficiència 
energètica de dues 
biblioteques de Granollers a 
partir de la millora de 
l'enllumenat

30.908,24 10.000,00 3.357.00 15/Y/203754

Sensibilització, 
participació i 

divulgació 
ambiental

Activitats de 
sensibilització i 

educació 
ambiental

Contracte de producció i 
reposició de la 
senyalització del mur del riu 
del parc fluvial del Congost 
dels itineraris ambientals i 
de lleure per a l'ús general 
dels ciutadans

5.291,25 5.000,00 1.500,00 15/Y/203877

4444.... Àrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la PersonaÀrea de Serveis a la Persona

Servei dServei dServei dServei d ''''EducacióEducacióEducacióEducació

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST TOTAL 
PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITA

T 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Centres i serveis 
educatius 
municipals

 Funcionament 
d'escoles bressol 

municipals

Funcionament de les 
escoles bressol municipals 
de Granollers

1.127.474,50 50.000,00 16.781,00 15/Y/207986

Centres i serveis 
educatius 
municipals

Funcionament 
d'escoles i 

serveis 
municipals de 
música i arts

Funcionament de l'Escola 
de Música Municipal “Josep 
Maria Ruera”

464.743,00 50.000,00 17.551,00 15/Y/208081

Servei dServei dServei dServei d ''''EsportsEsportsEsportsEsports

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST TOTAL 
PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITA

T 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Esport Local: 
Activitats 

Esportives

Dinamització 
programes 

esportius locals

Activitat física
per la gent gran 17.164,22 5.000,00 2.549,00 15/Y/205310

Diada 
de la Bicicleta

5.000,00 2.000,00

Cursa nocturna 
de les Torxes

18.000,00 3.500,00
Esport Local: 

Activitats 
Esportives

Esdeveniments 
esportius de 

caràcter puntual i 
participació 

oberta Mitja marató  organització 
municipal)

35.000,00 5.000,00

5.637,00 15/Y/205490

Esport Local: 
Activitats 

Esportives

Esport adaptat i 
cicles de 

passejades  per a 
la gent gran

Cicle de passejades
per a la gent gran

6.500,00 4.000,00 1.000,00 15/Y/205145

Esport Local: 
Activitats 

Esportives

Esport per 
prevenir el ris 

d'exclusió

Beques per a la promoció 
de l'esport 18.000,00 12.000,00 11.500,00 15/Y/205195

Servei de CulturaServei de CulturaServei de CulturaServei de Cultura

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST TOTAL 
PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITA

T 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Desenvolupament 
cultural local

Suport a projectes 
per a municipis i 

ens 
supramunicipals 

de més de 20.000 
habitants

Teixim Cultura a la Ciutat: 
Confianaça i 

corresponsabilitat. 
Projectes compartits 2015

271.250,00 50.000,00 25.000,00 15/Y/204475

Arxius municipals 
i patrimoni 

Activitats de la 
Xarxa d'Arxius 

Creació d'una base de 
dades per a la gestió dels 
documents audiovisuals i 
catalogació dels suports i 

12.000,00 6.000,00 4.000,00 15/Y/204396
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documental local Municipals
dels fimls de 16 i 8 mm i 

super 8

Museus i 
patrimoni cultural 

moble

Activitats de la 
Xarxa de Museus 

Locals

Programació del Museu de 
Granollers any 2015 

Exposicions, publicacions, 
activitats i itineraris 

70.000,00 20.000,00 9.000.00  15/Y/204375

Difusió artística 
als municipis

Festival artístics Obert X Vacances 24.150,00 9.660,00 1.930,00 15/Y/204208

Servei de Salut PúblicaServei de Salut PúblicaServei de Salut PúblicaServei de Salut Pública

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Salut Pública Promoció de la 
Salut

Programa de promoció de 
la salut

130.000,00 60.000,00 60.000,00 15/Y/205941

Salut Pública Seguretat 
alimentària

Programa de seguretat 
alimentària

120.000,00 60.000,00 60.000,00 15/Y/206618

Salut Pública Sanitat ambiental Programa de 
sanitat ambiental

75.000,00 37.500,00 37.500,00 15/Y/206564

Animals de 
companyia

Animals de 
companyia 

(gossos i gats)

Programa d'animals 
de companyia 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15/Y/206296

Consum
Serveis 

municipals de 
consum

Serveis Municipals 
de Consum 59.000,00 50.000,00 29.579,00 15/Y/206710

Salut Pública
Municipis 

cardioprotegits 
Desfibriladors

Formació DESA . 
Municipis cardioprotegits: 

formació
2.000,00 1.000,00 1.000,00 15/Y/205902

BBBB)))) Relació dels ajuts econòmics dRelació dels ajuts econòmics dRelació dels ajuts econòmics dRelació dels ajuts econòmics d''''execució pluriennalexecució pluriennalexecució pluriennalexecució pluriennal,,,,    amb període damb període damb període damb període d''''execució de lexecució de lexecució de lexecució de l''''1111    de gener dede gener dede gener dede gener de    
2015201520152015    alalalal    31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2016201620162016    desglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestoresdesglossat per les àrees i serveis municipals gestores ::::

Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de lÀrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers
PROGRAMA DE CONCERTACIÓ Cooperació internacional i projecció exterior

NOM DEL RECURS Projectes de cooperació al desenvolupament
Acompanyament i suport al municipi 
de Sidi Rahal (Marroc) per a la 
posada en marxa del planejament 
urbà de la ciutat amb l'objectiu 
d'impulsar el desenvolupament local

50.590,00 25.590,00 15.727,50 9.862,50 25.590,00 15/Y/204274

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
COST 
TOTAL 

PREVIST

 IMPORT 
SOL·LICITAT

CONCEDIT 
2015

CONCEDIT 
2016

 IMPORT 
TOTAL 

ATORGAT
 CODI XGL

* Termini màxim de justificació parcial de les despeses corresponents a les actuacions desenvolupades durant 
el 2015: 31313131    de març dede març dede març dede març de     2016201620162016

* Termini màxim de justificació final: 31313131    de març dede març dede març dede març de     2017201720172017

Que aquesta actuació subvencionada, inclosa en el recurs "Projectes de cooperació al 
desenvolupament, gestionat per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de 
Relacions Internacionals, serà regulada mitjançant el model de conveni aprovat per l'adopció de 
l'acord desè de la resolució de la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics en el marc del 
Catàleg de serveis 2015, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de 
març de 2015.

7777èèèè Que a l'Ajuntament de Granollers li ha atorgat els ajuts econòmics per a les actuacions que es 
detallen seguidament i que serà executada i justificada per Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat, com a entitat pública 
empresarial local adscrita a l 'Àrea de Govern i Economia de l'Ajuntament de Granollers:

GRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCAT

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS

NOM ACTUACIÓ 
DEMANADA

 COST 
TOTAL 

PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 IMPORT 
ATORGAT

 CODI XGL

Desenvolupament 
de mercats i fires 

Locals

Accions de 
foment de fires 

locals
Fira Jugar x Jugar 48.000,00 10.000,00  4.000,00 15/Y/206895
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Desenvolupament 
del teixit 

comercial urbà

Actuacions per a 
la dinamització 
comercial d'un 

centre comercial 
urbà

Actuacions per a la 
dinamització comercial de 

Granollers
12.000,00 6.000,00 4.000,00 15/Y/207172

Desenvolupament 
del teixit 

comercial urbà

Gestió de la 
dinamització d'un 
centre comercial 

urbà

Gestió de la dinamització 
de Comerç de Dalt

12.000,00 4.000,00 4.000,00 15/Y/207173

Desenvolupament 
del teixit 

comercial urbà

Gestió de la 
dinamització d'un 
centre comercial 

urbà

Gestió de la dinamització 
de Gran Centre

30.000,00 4.500,00 4.500,00 15/Y/207174

Polítiques de 
teixit productiu

Centres locals de 
serveis a les 

empreses

Centre de serveis a les 
empreses Can Muntanyola 180.501,00 100.000,00 75.000,00 15/Y/205723

Polítiques de 
teixit productiu

Polígons 
d'Activitat 

Econòmica (PAE)

Dinamització
dels polígons 

d'activitat econòmIca de 
Granollers

66.125,00 39.675,00 29.756,25 15/Y/205810

Polítiques de 
teixit productiu

Projectes 
singulars de 

dinamització del 
teixit productiu

Pimes industrials 
exemplars

64.400,00 38.640,00 28.980,00 15/Y/205722

Polítiques de 
teixit productiu

Projectes 
singulars de 

dinamització del 
teixit productiu

Ecocongost: simbiosi 
industrial en l'àmbit de 

l'energia
83.334,00 50.000,00 30.000,00 15/Y/205812

8888èèèè Que els diferents informes tècnics emesos per les àrees i serveis gestors de l'ajuntament 
proposen acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg 
de serveis 2015 per a les actuacions subvencionades desglossades en la relació de l'apartat 6è, i 
especifiquen les aplicacions d'ingressos del Pressuposts de la corporació per a l'exercici 2015 a les 
que s'imputaran els ajuts econòmics.

9999èèèè Que el 20 d'abril de 2015, el director de Granollers Mercat ha emès informe on proposa acceptar 
per part de l'Ajuntament de Granollers, en nom de Granollers Mercat, els ajuts econòmics atorgats per 
la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis 2015, per a les actuacions 
subvencionades relacionades en el punt 7è, que s'imputaran a l'aplicació d'ingressos del Pressupost 
2015 de Granollers Mercat.

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

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament.  Publicat al BOPB de 
data 9 de desembre de 2014.

Que a l'article 23.4. de l'esmentat règim regulador del Catàleg de serveis 2015, relatiu a les 
especialitats de resolució i acceptació d’ajuts econòmics, exposa que "L’ajut s’entendrà acceptat pels 
ens destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció de la notificació, no 
han manifestat expressament la seva renuncia, sense perjudici que, en el cas de convenis específics, 
sigui necessari procedir a la seva signatura."

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer: Acceptar l'ajut econòmicajut econòmicajut econòmicajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria 
del Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" per a les actuacions 
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atorgades a l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la relació de les actuacions subvencionades 
desglossada a l'apartat sisè de la part expositiva, que s'imputaran a les aplicacions d'ingressos del 
Pressupost de l'exercici 2015 corresponents que consten en els informes emesos que s'annexa a 
l'expedient, de conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar l'ajut econòmicajut econòmicajut econòmicajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria del 
Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" per a les actuacions atorgades 
a l'Ajuntament de Granollers i que serà executada i justificada per Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat, entitat pública 
empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i Economia de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb 
la relació de les actuacions subvencionades desglossada a l'apartat setè de la part expositiva, que 
s'imputaran a les aplicacions d'ingressos del Pressupost de l'exercici 2015 de Granollers Mercat, 
d'acord amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

TercerTercerTercerTercer :::: Aprovar l'esborrany del Conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Granollers per a l'execució de l'actuació subvencionada "Acompayament i suport al municipi de Sidi 
Rahal (Marroc) per a la posada en marxa del planejament urbà de la ciutat" (codi XGL 15/Y/204274), 
inclosa en el recurs "Projectes de cooperació al desenvolupament" en el marc del Catàleg de serveis 
2015, que es transcriu literalment:

"CONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFIC

Dades identificatives

Codi XGL 15/Y/204274

Ens destinatari Ajuntament de Granollers

NIF P0809500B

Actuació Acompayament i suport al municipi de Sidi Rahal (Marroc) per a la 
posada en marxa del planejament urbà de la ciutat

Nom del recurs Projectes de cooperació al desenvolupament

Tipus de recurs Recurs econòmic

Classe de recurs Ajut econòmic

Aportació de la Diputació
Aportació any 2015 Aportació any 2016 Aportació total

15.727,50 euros 9.862,50 euros 25.590 euros

Cost total 50.590 euros

Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals

Centre gestor Oficina de Cooperació al Desenvolupament

ENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, Exc. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i 
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 pel Decret de la Presidència 
núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 
13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 2015, respectivament), 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 Antigas, 
assistit per la secretària general accidental de l’ens, Sra. Àngels Badia i Busquets, degudament 
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autoritzats.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 27 de novembre de 2014, va aprovar, en el 
marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el Catàleg de serveis 
de l’any 2015, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos . 

II. L’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació de 
l’actuació “Acompayament i suport al municipi de Sidi Rahal (Marroc) per a la posada en marxa 
del planejament urbà de la ciutat”.

III. Vist que l’actuació es pot emmarcar en el recurs del Catàleg: Projectes de cooperació al 
desenvolupament.

IV. La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data 26 de març de 2015, en el marc de la 
resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis  2015,  va concedir un ajut 
econòmic a l’Ajuntament de Granollers, d’import 25.590 euros, i va aprovar el text del conveni 
tipus mitjançant el qual aquest ajut s’ha de formalitzar.

V. Vist que l’Ajuntament de Granollers desenvolupa l’actuació al Marroc (concretament, a Sidi 
Rahal), país en el qual els municipis tenen dificultats per rebre transferències de l’estranger, i 
que, per aquesta raó, la transferència de diners es realitzarà a l’entitat Institut Marocain pour le 
Développement Local (en endavant, IMADEL) que col·labora amb Sidi Rahal. 

VI. Vist que s’acompanya a aquest conveni la documentació que acredita les funcions de l’entitat 
IMADEL i del municipi Sidi Rahal 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 .

VII. Vist que a efectes del present conveni, el municipi Sidi Rahal i l’entitat IMADEL seran 
considerats contrapart del projecte. 

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

PACTESPACTESPACTESPACTES

1111.... Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni

1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a 
l’actuació següent:

Actuació a realitzar Acompanyament i suport al municipi de Sidi Rahal (Marroc) per a 
la posada en marxa del planejament urbà de la ciutat

Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals

1.2. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens destinatari i de la 
Diputació de Barcelona:

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són objecte 
d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta 
Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals .

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la vinculació 
existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació d’assistència i 
cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer -la efectiva. 

2222.... Obligacions de les partsObligacions de les partsObligacions de les partsObligacions de les parts

Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents:

·Per part de la Diputació·Per part de la Diputació·Per part de la Diputació·Per part de la Diputació ::::

La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, donarà suport a les 
polítiques locals de cooperació al desenvolupament, finançant el projecte esmentat en el Pacte 1, 
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d’acord amb la següent programació:

Classe 
de recurs Aportació de la Diputació Aportació de l’ens 

destinatari
Aplicació 

pressupostària
Aportació 
any 2015

Aportació
any 2016

Aportació 
totalAjut 

econòmic
15.727,50 euros 9.862,50 euros 25.590 euros

25.000 
euros

G/10400/92400/46
280

La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, també prestarà suport 
tècnic consistent en l’assessorament i la coordinació per a l’elaboració i l’execució de les actuacions 
previstes en aquest conveni.

· Per part de l’ens destinatari· Per part de l’ens destinatari· Per part de l’ens destinatari· Per part de l’ens destinatari ::::

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni i, específicament, l’aportació 
de la quantitat de 25.000 euros per al cofinançament de l’actuació objecte del conveni.

3333.... Vigència del conveniVigència del conveniVigència del conveniVigència del conveni

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 .

4444.... Execució i justificacióExecució i justificacióExecució i justificacióExecució i justificació     

4.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el 
període comprés de l’1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2016. 
4.2. S’estableixen dos terminis de justificació de les despeses de les actuacions pluriennals : 
- Termini de justificació parcial: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents a les 

actuacions desenvolupades durant el primer any no més tard del 31 de març de 2016, mitjançant 
la presentació del model normalitzat de justificació de despeses .

- Termini de justificació final: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents a les 
actuacions desenvolupades durant el segon any no més tard del 31 de març de 2017, mitjançant 
la presentació del model normalitzat de justificació de despeses .

4.3. L’ens destinatari haurà de realitzar, com a mínim, una justificació parcial corresponent al 50 per 
cent de l’import consignat per aquell any. La manca o insuficiència d’aquesta justificació parcial podrà 
comportar la revocació de l’ajut o la reducció del seu import, procedint, si s’escau, a efectuar el 
corresponent reintegrament dels imports abonats.
4.4. Els imports no justificats corresponents a l’aportació del primer any d’execució s’incorporaran en 
el pressupost del segon any, d’acord amb l’establert en el paràgraf anterior, i podran ser justificats per 
l’ens destinatari dins del termini de justificació final .
4.5. Per justificar les despeses, caldrà que l’ens destinatari presenti el model normalitzat de 
justificació de despeses C411, disponible a la Seu Electrònica corporativa, en el sí del Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions , en l’espai de la Xarxa de Governs Locals. 
4.6. La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de depeses 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 4 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 VI 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.
4.8. De l’objecte d’aquest ajut, s’exclouen els projectes d’emergència, ajut alimentari i reconstrucció. 
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4.9. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació, no podran 
justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d'altres administracions públiques.
4.10. El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les desviacions que 
s’hagin produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui 
experimenti una desviació a la baixa superior al 50 per cent respecte del cost que es va informar en la 
sol·licitud, el centre gestor podrà proposar, previ informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut 
o la reducció a la baixa. 
4.11. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades d'acord 
l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual 
es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert, a excepció de les declarades pluriennals.
4.12. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a 
l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 
dies des de l’entrada de la justificació a la Diputació de Barcelona, enviarà un escrit a l’ens destinatari 
per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una justificació complementària .
4.13. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre gestor, en el 
termini màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació a la Diputació de Barcelona, informarà a 
l’ens destinatari dels defectes observats, demanant-li, si escau, la seva esmena. 
4.14. En cas que, d’acord amb les condicions específiques de cada recurs, l’ajut s’hagi concedit en 
referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut que es pagarà es calcularà aplicant 
la mateixa proporció sobre el cost , que en cap cas serà superior a l’aprovada.
4.15. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de 
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció 
operada. 
4.16. Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes imputades. 
4.17. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectiu el seus pagaments .

5555.... PagamentPagamentPagamentPagament     

5.1. La Diputació farà un pagament inicial i per avançat “a justificar”, a partir de la signatura del 
conveni per les parts, equivalent a l’import total concedit per al primer any. 
5.2. El pagament de l’import restant de l’ajut es realitzarà contra presentació de la justificació final de 
tota l’actuació. Aquest pagament restarà condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici  2016. 
5.3. L'avançament del pagament es justifica perquè les activitats dels projectes de cooperació al 
desenvolupament es porten a terme en municipis del Sud i necessiten de finançament extern per a 
poder-les iniciar. Els ens destinataris tenen recursos econòmics limitats destinats a la cooperació i 
poca liquidesa per poder iniciar les activitats previstes en el conveni .
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.

6666.... Documentació tècnicaDocumentació tècnicaDocumentació tècnicaDocumentació tècnica

Juntament amb la justificació final, l’ens destinatari haurà d’aportar a la Direcció de Relacions 
Internacionals memòria normalitzada de realització de l’actuació, disponible a 
http://www.diba.cat/web/ri/xbmcd-convocatoria.2015

7777.... Identificació i senyalitzacióIdentificació i senyalitzacióIdentificació i senyalitzacióIdentificació i senyalització

Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca 
corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la 
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació .

8888.... ModificacionsModificacionsModificacionsModificacions
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8.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació previstos, l’ens 
destinatari haurà de comunicar-ho al centre gestor.
8.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en l’actuació 
objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que quedi recollida en el clausulat .
8.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i 
degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens destinatari presentada a la 
Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període d’execució i, en tot cas, 
s’aplicarà el que preveu en el Règim regulador del Catàleg de serveis  2015.
8.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les 
parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.

9999.... IncomplimentIncomplimentIncomplimentIncompliment

9.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 
resolució.
9.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.

10101010.... Formes d’extincióFormes d’extincióFormes d’extincióFormes d’extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència .
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que 

siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i 
de cooperació.

11111111.... Marc normatiuMarc normatiuMarc normatiuMarc normatiu

11.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, el règim regulador del Catàleg de serveis i el propi Catàleg i les 
condicions de concertació i compromisos de qualitat que conté, constitueixen la llei del present 
conveni.
11.2. Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
· L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en particular, 

en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya .
· La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i ratificada per 

instrument de 20 de gener de 1988.
· El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya.
· La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, 

de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local . 
· El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis de les 

entitats locals de Catalunya. 
· El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals. 
· La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera . 
· El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic.
· La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú.
· La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya.
· La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics .
· La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya .
· La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
· La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial 

Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
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Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
· Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial 

Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del 
pressupost general per al present exercici de la Diputació .

· Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable .

12121212.... Jurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.

13131313.... Relacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiques

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud 
corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos ens els 
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això 
sigui preceptiu.

14141414.... Responsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercers

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades 
del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions. 

15151515.... Protecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dades

15.1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre 
protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), específicament, en allò 
relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la 
condició de “responsables dels fitxers” de les dades personals a tractar en el decurs de les 
actuacions.
15.2. L’ens sol·licitant autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, per 
subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que siguin necessaris i que 
tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat, així 
com també, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del 
recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el 
subcontractista  respectant les obligacions fixades a l’art . 12 de la LOPD.
15.3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el subcontractista 
per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subcontractista i els tractaments 
subcontractats.
15.4. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) i la 
Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició d’encarregat del tractament i que 
disposa de l’ autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’art. 12 de 
la LOPD per al subencàrrec a la Diputació.
15.5. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:
• Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la 

realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a la realització 
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts .

• La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que 
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el compliment del 
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del 
tractament de les dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD.

• Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o 
destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs 
realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre l’empresa o empreses subcontractades.

• No es realitzarà cap transferència internacional de dades, a països que no proporcionin un nivell 
de protecció equiparable a la LOPD, sense disposar prèviament de la corresponent autorització 
del director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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15.6. Respecte dels recursos econòmics atorgats, els ens destinataris facilitaran les dades 
necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en aquest règim de concertació 
i en els formularis corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al 
seguiment i control de l’execució de l’ajut.
15.7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents originals 
que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o ampliar la 
informació a efectes de la justificació de la despesa.
15.8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les dades 
i no aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut .
15.9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer “Gestió 
econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, Rambla 
Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol altra oficina del Registre general de la 
Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).

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

QuartQuartQuartQuart:::: Restar assabentada de la desestimació per menor valoració i manca de recursos de les 
següents sol·licituds, presentades en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de 
serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015, exposats en l'acord tercer de l'acord pres 
per la Junta de Govern de la Diputació de 26 de març de 2015: 

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM 
DEL RECURS

NOM ACTUACIÓ
DEMANADA

 COST TOTAL 
PREVIST 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

 SERVEI O ENS 
PROPOSANT

Desenvolupament 
de mercats i fires 

Locals

Accions de foment de 
fires locals

Mostra Gastronòmica de la Fira 
de l'Ascensió 35.000,00 10.000,00

GRANOLLERS 
MERCAT

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, al Servei de Comptabilitat, a les Àrees 
de l'Ajuntament de Granollers i a Granollers Mercat. 

SisèSisèSisèSisè:::: 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  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR L''''AJUT ECONÒMIC PER A LAJUT ECONÒMIC PER A LAJUT ECONÒMIC PER A LAJUT ECONÒMIC PER A L''''ACTUACIÓ “GESPAACTUACIÓ “GESPAACTUACIÓ “GESPAACTUACIÓ “GESPA    
ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDAARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDAARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDAARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA"""",,,,    ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DEATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DEATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DEATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE    
BARCELONA EN EL MARC DEL PLABARCELONA EN EL MARC DEL PLABARCELONA EN EL MARC DEL PLABARCELONA EN EL MARC DEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    ANUALITATANUALITATANUALITATANUALITAT    
2015201520152015

1r Que l'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, que és un 
requisit indispensable per a la concertació d'ajuts i la formalització de diverses actuacions derivades 
d'aquest Pla.

2n El 31 de maig de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona 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 el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos del Pla 
(publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  de 8 de juny de 2012).

L'esmentat Protocol general crea les Meses de concertació com un dels instruments que preveuen i 
orienten el funcionament del sistema de concertació i l'accés als àmbits que integren el Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015".  Les Meses de concertació són un espai de negociació i diàleg format per 
representants dels ens adherits i de la Diputació de Barcelona, en el marc de la tramitació de les 
peticions del respectiu ens.  La seva funció és contrastar les necessitats expressades i prioritzades 
amb els recursos i criteris de la Diputació i la seva finalitat, assolir els preacords relatius a les 
actuacions dins del Pla.
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3r Que en el marc de les Meses de concertació de l'esmentat Pla, l'Ajuntament de Granollers i la 
Diputació de Barcelona han acordat el desenvolupament d'unes actuacions dins l'àmbit de concertació 
"Creació d'equipaments i d'infraestructures".

4t La Diputació de Barcelona comunica a aquest Ajuntament que el diputat delegat per a la 
Cooperació Local, en data 10 de novembre de 2014, ha dictat un decret (reg. 9972/14) pel qual resolt 
acreditar els complements dels preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015" sobre l'actuació Gespa artificial al camp de futbol de la FontGespa artificial al camp de futbol de la FontGespa artificial al camp de futbol de la FontGespa artificial al camp de futbol de la Font    
VerdaVerdaVerdaVerda , per un import de 300.000,00 euros.

En data 3 de març de 2015, la Junta de Govern Local va acceptar la tramitació del preacord pel 
finançament de la inversió realitzada en les obres per l'actuació preacordada per la "Instal·lació de 
gespa artificial en el camp de futbol de la Font Verda", i va acreditar les condicions administratives i 
econòmiques requerides per al desenvolupament de l'esmentada actuació a través del formulari 
normalitzat de formalització del preacord.

5è En data 20 d'abril de 2015, amb registre d'entrada núm. 2015007315, la Diputació de Barcelona 
comunica a aquest Ajuntament que el diputat delegat per a la Cooperació Local, en data 25 de març 
de 2015, ha dictat un decret (reg. 2338/15) pel qual s'aprova l'ajut econòmic per a l'actuació GespaGespaGespaGespa    
artificial al camp de futbol de la Font Verdaartificial al camp de futbol de la Font Verdaartificial al camp de futbol de la Font Verdaartificial al camp de futbol de la Font Verda (codi XGL 15/X/208999), amb una aportació de 
300.000,00 euros, anualitat 2015, dins de l'àmbit de concertació Creació d'equipaments i 
d'infraestructures, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

Així mateix, a l'apartat segon de l'esmentada resolució s'estableix el règim de gestió de l'actuació 
subvencionada, per a la seva acceptació, execució i justificació de despeses, pagament, etc, d'acord 
amb les instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015".

Respecte a l'acceptació de lacceptació de lacceptació de lacceptació de l''''ajutajutajutajut estableix que s'entendran acceptats pels ens destinataris si en el 
termini màxim de 20 dies naturals, comptat a partir de la recepció de la notificació, no han manifestat 
expressament la seva renúncia.  No obstant això, durant aquest termini, l'ens destinatari podrà emetre 
resolució expressa sobre l'acceptació de l'ajut per tal d'agilitar l'execució de les actuacions 
corresponent, amb la realització del tràmit d'acceptació "M300", disponible a la Seu electrònica de la 
Diputació.

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

D'acord amb l'apartat segon de la resolució del Decret (reg. 2338/15) de data 25 de març de 2015, 
dictat pel diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, pel qual s'estableix 
el règim de gestió de l'actuació inclosa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

D'acord amb les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", aprovades per decret del Diputat delegat per a la Cooperació 
Local de data 15 d'octubre de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 
d'octubre de 2013, que estableix els procediments de gestió necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015".

De conformitat amb l'acord del Ple de 5 de juliol de 2011, es delega a la Junta de Govern Local com a 
òrgan competent per sol·licitar i acceptar les subvencions 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.: Acceptar l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015" per a l'actuació Gespa artificial al camp de futbol de la Font VerdaGespa artificial al camp de futbol de la Font VerdaGespa artificial al camp de futbol de la Font VerdaGespa artificial al camp de futbol de la Font Verda 
(codi XGL 15/X/208999), amb una aportació de 300.000 euros, anualitat 2015, inclosa a l'àmbit de 
concertació Creació d'equipaments i d'infraestructures, que s'imputarà a l'aplicació d'ingressos del 
pressupost 2015 H.420.76111 Diputació gespa artificial camp futbol Font Verda (projecte 20141006), 
d'acord amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats.
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SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar els termes i condicions de gestió de l'ajut expressades en l'apartat segon del 
Decret del diputat delegat per a la Cooperació local de data 25 de març de 2015 (reg. 2338/15) i de la 
resta de disposicions que li són aplicables , en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord al Servei de Comptabilitat de l'Ajuntament de Granollers i a la 
Diputació de Barcelona juntament amb el formulari M301 acceptació d'ajut.

QuartQuartQuartQuart::::  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 INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUERPRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUERPRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUERPRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER,,,,    TRANSPORT DE CONTENIDORS I GESTIÓ DELSTRANSPORT DE CONTENIDORS I GESTIÓ DELSTRANSPORT DE CONTENIDORS I GESTIÓ DELSTRANSPORT DE CONTENIDORS I GESTIÓ DELS    
RESIDUS PROCEDENTS DEL MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALSRESIDUS PROCEDENTS DEL MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALSRESIDUS PROCEDENTS DEL MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALSRESIDUS PROCEDENTS DEL MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALS,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT ....

Vist l'informe de data 9 de febrer 2015, emès pel cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds, que 
es justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant 
procediment negociat sense publicitat d 'un contracte de serveis relatiu a la prestació del servei de 
lloguer, transport de contenidors i gestió dels residus procedents del manteniment dels parcs i jardins 
municipals per un període de dos anys amb possibilitat de pròrroga de dos anys més .

El pressupost tipus màxim de la contractació es de 16.017,00 euros més 1.601,70 euros en concepte 
d'IVA, fent un total de 17.618,70 euros, d'acord amb els següents preus unitaris:

ServeisServeisServeisServeis PreuPreuPreuPreu////UtUtUtUt....
Lloguer mensual de contenidors 32,00€/contenidor
Transport de contenidors de 6,15m3 46,00€/viatge
Transport de contenidors de 30,00m3 71,00€/viatge
Gestió i tractament de residus vegetals 24,50€/TM

2015 2016 2017
Partida pressupostària

Import IVA 10% Import IVA 10% Import IVA 10%

H353.17110.22799 5.339,00 533,90 8.008,50 800,85 2.669,50 266,95

TOTAL ANY IVA INCLOS 5.872,90 8.809,35 2.936,45

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                     17.618,70

  I en cas de pròrroga:

2017 2018 2019
Partida pressupostària

Import IVA 10% Import IVA 10% Import IVA 10%

H353.17110.22799 5.339,00 533,90 8.008,50 800,85 2.669,50 266,95

TOTAL ANY IVA INCLOS 5.872,90 8.809,35 2.936,45

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                     17.618,70

El valor estimat total del contracte es de 35.237,40 euros,  segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte: 16.017,00 euros.
- Pròrroga contracte:  16.017,00 euros.
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- D'acord amb l'article 106 del TRLCSP s'estableix una modificació fins el 20 % sobre l'import 
adjudicat, tant a l'alça com a la baixa, que no comportarà alteracions en la prestació del servei objecte 
del contracte, per import de 3.203,40 euros.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és el contracte de serveis , procediment negociat sense publicitat per raó 
del seu import.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida   H353.17110.22799    per fer front a 
la despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual, de conformitat amb 
l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

Atès que el responsable del contracte serà el senyor Quim Comas i Estany, Cap del Servei de Medi 
Ambient i Espais Verds.

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

Article  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 a la qualificació dels contractes privats de serveis 
compresos en la categoria 6 de l'Annex II  i la seva preparació i adjudicació.

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.

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

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

Articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei de lloguer,transport de 
contenidors i gestió dels residus procedents del manteniment dels parcs i jardins municipals, per un 
període de dos anys ,prorrogable dos anys més, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte de serveis per el lloguer, transport de contenidors i gestió 
de residus procedents del manteniment dels parcs i jardins municipals,   per a un import màxim de 
16.017,00 més 1.601,70 euros en concepte d'IVA (10 %), el que fa un total de 17.618,70 euros, 
d'acord els preus unitaris màxims estipulats al plec de clàusules administratives, amb càrrec a la 
partida pressupostària H353.17110.22799, d'acord amb la següent distribució econòmica:

2015 2016 2017
Partida pressupostària

Import IVA 10% Import IVA 10% Import IVA 10%

H353.17110.22799 5.339,00 533,90 8.008,50 800,85 2.669,50 266,95
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TOTAL ANY IVA INCLOS 5.872,90 8.809,35 2.936,45

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                     17.618,70

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de lloguer, 
transport de contenidors i gestió dels residus procedents del manteniment dels parcs i jardins 
municipals, mitjançant procediment negociat sense publicitat que s'executarà en els exercicis 
2015,2016 i 2017,d'acord amb la distribució del punt segon del present acord.

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 negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....- Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida pressupostària 
H353.17110.22799....

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei de Medi Ambient i Espais Verds , com a mínim tres. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A CONVOCAR EL CONCURS PER A LDICTAMEN RELATIU A CONVOCAR EL CONCURS PER A LDICTAMEN RELATIU A CONVOCAR EL CONCURS PER A LDICTAMEN RELATIU A CONVOCAR EL CONCURS PER A L''''ADJUDICACIÓ DE LA BORSAADJUDICACIÓ DE LA BORSAADJUDICACIÓ DE LA BORSAADJUDICACIÓ DE LA BORSA    
DDDD''''ESTUDIS MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURSESTUDIS MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURSESTUDIS MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURSESTUDIS MEMORIAL JOSEP HOMS I COROMINAS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

La Comissió integrada per Albert Camps i Giró, Joan Garriga i Andreu, i Lluís Tintó Espelt, designada 
per la Comissió de Govern de la sessió de 7 de març de 1997, per tal de formular un reconeixement 
ciutadà a la figura de Josep Homs i Corominas, geògraf i pedagog, mort sobtadament el 6 de març de 
1997 a l'edat de 42 anys, va proposar la creació d'una Borsa d'Estudis Memorial JOSEP HOMS que 
amb caràcter anual adjudiqués quatre beques destinades als millors estudiants que en acabar els 
estudis a l'Escola del Treball volguessin continuar estudis superiors, mitjançant les esmentades 
beques, els ajudés a cursar el primer curs d'estudis universitaris.

Atesa la vinculació de Josep Homs amb l'Ajuntament de Granollers des del càrrec de director del Pla 
Estratègic de Granollers i també pels nombrosos estudis i treballs divulgatius inèdits o editats que sol 
o en col·laboració havia realitzat en els seus últims anys per encàrrec del consistori, així com atesa la 
seva vinculació amb l'Escola Municipal del Treball on va exercir durant vint-i-dos anys com a 
professor, l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 30 de setembre de 1997, va aprovar la proposta 
relativa a la creació d'una borsa d'estudis memorial Josep Homs i Corominas i l'aprovació de les 
bases del concurs per a la seva adjudicació. 

Donat que les bases de la beca van ser modificades i  aprovades per Junta de Govern del 28 de març 
de 2011 i que no han patit modificacions.

Vist l'informe emès pel cap del Servei de la FP.

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. Convocar el concurs per a l'adjudicació de la Borsa d'Estudis MEMORIAL JOSEP HOMS I 
COROMINAS, amb una dotació econòmica de 500,00 euros per a cadascuna de les quatre beques. La 
despesa total es quantifica en 2.000,00 euros, i anirà a càrrec de la partida pressupostària H111 
91210 48100.
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SEGON. Notificar aquest acord al director de l 'Escola Municipal del Treball i a l 'Àrea Econòmica.

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 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 AGEVO EN EL MARC DEUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A AGEVO EN EL MARC DEUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A AGEVO EN EL MARC DEUNA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A AGEVO EN EL MARC DE    
LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DLA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DLA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DLA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LEDUCACIÓ PER A PROJECTES EDUCATIUS 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'entitat AGEVO 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
Cost actuacióCost actuacióCost actuacióCost actuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

AGEVO G60827961 Aules Universitàries 6.800,00 € 843,00 € 12,39

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'entitat AGEVO  ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 23 d'abril de 2015 i 
amb número de registre d'entrada 7629, que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut un estalvi 
de 1.680,25€ motivat per un menor cost en les conferències programades, 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 6.800€ i finalment ha estat de 5.119,74€.�

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 “Aules 
universitàries”, corresponent  a l'entitat AGEVO que passa a tenir un cost de 5.119,74 € i no de 
6.800,00€, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 
843,00€, que representa finalment un finançament del 16,46 % del cost del projecte.

Es 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 
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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'entitat AGEVO que passa a tenir un cost de  5.119,74€ i no de 6.800,00€, 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

AGEVO G60827961 Aules Universitàries 5.119,74 € 843,00 € 16,46 %

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

TERCER. Notificar aquest acord a l'entitat AGEVO.

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 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 EM SALVADOR LLOBET EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIAMPA EM SALVADOR LLOBET EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIAMPA EM SALVADOR LLOBET EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIAMPA EM SALVADOR LLOBET 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 una subvencions a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

AMPA EM Salvador Llobet G59154856 La força de les famílies:RUA 8.000,00 € 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 data 26 de febrer de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3748 l'AMPA EM Salvador Llobet 
ha presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 17 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 
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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 18 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, 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 EM Salvador 
Llobet

G59154856 La força de les famílies: 
RUA

8.000,00 € 843,00 € 8.577,07 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
31313131).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARSDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARSDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARSDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR EL SUPORT DE FINANÇAMENT DE LES LLARS    
DDDD''''INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS ELINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS ELINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS ELINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL DINS EL    """"PROGRAMA COMPLEMENTARI DEPROGRAMA COMPLEMENTARI DEPROGRAMA COMPLEMENTARI DEPROGRAMA COMPLEMENTARI DE    
FINANÇAMENT DE LES LLARS DFINANÇAMENT DE LES LLARS DFINANÇAMENT DE LES LLARS DFINANÇAMENT DE LES LLARS D''''INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALINFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL,,,,    PER EL CURSPER EL CURSPER EL CURSPER EL CURS    
2014201420142014----2015201520152015,,,,    EN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DEL    """"PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA XARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    DE LADE LADE LADE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA

El 9 d'abril de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el "Programa 
complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal per el curs 2014-2015", el 
seu règim de concertació i la corresponent resolució de concessió d'ajuts, en el marc del "Pla Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015".

El "Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal", té per 
finalitat contribuir al sosteniment de les llars d'infants de titularitat municipal i, molt especialment, 
garantir la coberta de costos de funcionament d'aquests centres i contribuir al sosteniment de les 
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places.

És necessari acollir-se a aquesta nova convocatòria de finançament del funcionament de les llars 
d'infants municipals donat que el Departament d'Ensenyament no les subvenciona.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el  21 de maig de 2015 (article 8).

A l'article 4 de l'anunci diu que els ajuts concedits a l'empara d'aquest règim regulador s'hauran de 
destinar a finançar despeses del curs escolar 2014-2015.

A l'article 5, entre d'altres diu que l'import màxim de l'ajut a atorgar per alumnes matriculat i equivalent 
del curs 2014-2015 no podrà superar l'import de 875€.

A l'acord també es recull (article 21), que els ajuts atorgats als ens destinataris seran compatibles amb 
qualsevol altra subvenció concedida per altres ens públics o privats. Tanmateix, l'import total dels 
ingressos, tenint en compte les subvencions rebudes per la mateixa finalitat, no podrà superar el cost 
total del servei.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 estableix com a competència dels ens 
locals la planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil.

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. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona suport per el finançament de les escoles bressols 
municipals, aprovat dins el “Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat 
municipal per el curs 2014-2015” en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la 
Diputació de Barcelona, per a despeses generades en el funcionament del curs 2014-2015.

SEGON. Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

32323232).-).-).-).-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''''AMPA CELESTÍAMPA CELESTÍAMPA CELESTÍAMPA CELESTÍ    
BELLERA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DBELLERA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DBELLERA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DBELLERA 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'AMPA Celestí Bellera 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
AMPA Celestí Bellera G60613924 Projecte anglès 1.000,00€ 500,00€ 50,00%

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'AMPA Celestí Bellera  ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 24 d'abril de 
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2015 i amb número de registre d'entrada 7829, que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut un 
estalvi de 376,36€ motivat per una menor despesa en l'execució del projecte, 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 1.000€ i finalment ha estat de 623,64€.�

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 “Projecte 
d'Anglès”, corresponent  a l'AMPA Celestí Bellera que passa a tenir un cost de 623,64 € i no de 
1.000,00€, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 
500,00€, que representa finalment un finançament del 80,17 % del cost del projecte.

Es 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'AMPA Celestí Bellera que passa a tenir un cost de  623,64€ i no de 1.000,00€, 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

AMPA 
Celestí 
Bellera

G60613924 Projecte anglès 623,64 € 500,00 € 80,17 %
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SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'AMPA Celestí Bellera.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
33333333).-).-).-).-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 ''''ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GRANOLLERS DURANT LASSOCIACIÓ CULTURAL DE GRANOLLERS DURANT LASSOCIACIÓ CULTURAL DE GRANOLLERS DURANT LASSOCIACIÓ CULTURAL DE GRANOLLERS DURANT L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 10 de juny de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat Associació Cultural de Granollers una subvenció per import de 4.500,00 € per 
l'execució del projecte sessions habituals de cineclub ; sessions singulars, tallers de cinema, Fantàstik: 
3

a
 Mostra de cinema de  terror, Cinema a la fresca i Cineastes de Granollers durant l'any 2014 i en 

data 11 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 26 de febrer de 2015 amb número de registre d'entrada 2015003703 l'entitat Associació 
Cultural de Granollers ha presentat la justificació requerida . 

Vist l'informe emès en data 7 d'abril 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  11 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 
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 . 
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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 la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Cultural de Granollers, per 
acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2014 , en els termes que s'indiquen a 
continuació:

Data / núm. RGE Entitat NIF Actuació import concedit Import justificat

26/02/15/

2015003703

Associació Cultural  

de Granollers

G-58088295 sessions habituals de cineclub; 

sessions singulars, tallers de 

cinema, Fantàstik: 3
a

 Mostra 

de cinema de  terror, Cinema 

a la fresca i Cineastes de 

Granollers

4.500,00 € 44.320,29 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
34343434).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I ELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I ELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I ELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I EL    
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ CULTURAL DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ CULTURAL DE GRANOLLERSASSOCIACIÓ CULTURAL DE GRANOLLERS     2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’Associació Cultural de Granollers, per un import de 4.500€ destinada a les activitats previstes durant 
l'any 2015.

En data 12 de març de 2015 amb número de registre d’entrada 2015000359 el senyor Martí Pujadas 
Ferrer, de l'Associació Cultural de Granollers presenta la següent documentació i sol·licita 
l’atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Activitats de cinema per a l'any 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 
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aquest reglament, llevat en el que afecti a l’aplicació dels principis de  publicitat i concurrència.  

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

En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l’acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de  
subvencions. 
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d’incloure els següents extrems: 

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’Associació Cultural de Granollers, amb NIF 
G58088295, per un import de 4.500 € destinada a la realització de les activitats de cinema per l'any 
2015 amb un pressupost de despesa de 35.650,00 €, el que representa un finançament del 12,62 % 
del cost de l’activitat. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 4.500€ amb càrrec a la 
partida 15/H431/33430/ 48301 del vigent Pressupost. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació Cultural 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, RICARD CAUSSA MORENO amb DNI núm. 77074761-j, President de l’entitat 
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GRANOLLERS, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF 
G58088295   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 ASSOCIACIÓ CULTURAL 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 activitats 
de cineclub de Granollers a l 'any 2015 presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en 
data 12 de març de 2015 amb una despesa prevista per a l’exercici 2015 de 35.650,00 €. 



895

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. 

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.

PACTEN

Primer.  Objecte 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.

Segon. Activitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en el projecte activitats de cineclub de Granollers a l'any 2015 
presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 13 de març de 2015.

Projecte / memòria Data/es - horari
Sessions Habituals de cinema en VO De gener a juny i de setembre a desembre

.- divendres, a les 19h i les 22 h

.- diumenges a les 19 h
Sessions Singulars: programació de pel·lícules i/o 
documentals que queden fora del circuit habitual de 
cinema

De gener a juny i de setembre a desembre
.- dues sessions al mes dimarts o dijous

Petit Cineclub Una sessió al mes
Tallers de cinema Una sessió al mes
Cinema a la fresca Durant el mes de juliol

.- dimarts
Cineastes de granollers Tercera edició

Aquesta activitat es durà a terme durant l'any 2015.

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 35.965,20 € corresponents:

DESPESES INGRESSOS
Lloguer de pel·lícules 15.500,00€
Despeses tècniques Centre Cultural 12.500.00€
Transport pel·lícules 300,00€
Impremta i disseny 1.250,00€
Quota Federació Cineclubs 145,20€
Despeses “Vist per...” 4.500,00€
Despeses Cinemfreschhhh 1.500,00€
Contribució GASL “Vist per....” 1.000,00€
Ingressos Cinemafreschhhh 1.000,00€
taquillatge 29.150,00€
Subvenció Ajuntament 4.500,00€

35.965,20€ 35,650,00€
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-315,20 €

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 . 

Quart. Import 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 
4.500,00 €, el que representa un finançament de 12,62 % 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 .

Cinquè. Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionad
a

Per poder dur a terme l’activitat subvencionada, l’Ajuntament de Granollers posarà a disposició de 
l’entitat beneficiària la següent infraestructura i recursos : 

• Impremta Municipal per a l’edició dels cartells , díptics i flyers, per un import màxim de 2.000 €
• Infraestructures: taules, cadires, tanques, per un import màxim de 3.000 €

Sisè. Obligacions de l’entitat beneficiària

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

-Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . 

-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 Intervenció 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.
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-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. 

Setè. Pagament 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  4.500 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

Vuitè. Justificació 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 
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.

Novè.  Modificació 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: 



898

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. 

Desè. Renúncia 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.

Onzè. Reintegrament de la subvenció.    

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

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

Dotzè. Vigència

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.  
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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 . 

Tretzè. Naturalesa 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'entitat Associació Cultural 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

 
35353535).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA A LA CONCESSIÓ DEACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA A LA CONCESSIÓ DEACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA A LA CONCESSIÓ DEACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA A LA CONCESSIÓ DE    
SUBVENCIONS ALS PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT QUE ELS ENSSUBVENCIONS ALS PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT QUE ELS ENSSUBVENCIONS ALS PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT QUE ELS ENSSUBVENCIONS ALS PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT QUE ELS ENS    
LOCALS DE CATALUNYA ELABOREN EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT PER ALOCALS DE CATALUNYA ELABOREN EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT PER ALOCALS DE CATALUNYA ELABOREN EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT PER ALOCALS DE CATALUNYA ELABOREN EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT PER A    
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El proper dia 7 de maig finalitza el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de 
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya 
elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l’any 2015, segons Resolució BSF/724/2015, de 
8 d'abril per la qual s'obre aquesta convocatòria i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers, ha elaborat el projecte “Festival Musik N Viu 
2015” i el projecte “Joves Creadors 2015”, com a part de les accions impulsades des Pla Local de 
Joventut 2013-2017, i reunint els requisits establerts en les bases reguladores d’aquesta convocatòria, 
ordre BSF/204/2012 de 2 de juliol.

Vist l'informe emès pel servei de joventut i amb el vist i plau del cap d'Àrea de Serveis a la Persona 
am la proposta d'acolliment

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

PRIMER.-  Acollir-se a la convocatòria del Departament de benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya de concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els 
ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l’any 2015, per als 
projectes “Festival Musik N ViuFestival Musik N ViuFestival Musik N ViuFestival Musik N Viu     2015201520152015” i el projecte “Joves CreadorsJoves CreadorsJoves CreadorsJoves Creadors     2015201520152015””””.

SEGON.- Trametre a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya pels mitjans electrònics 
de l'extranet de les administracions públiques catalanes, el portal EACAT ( www.eacat.cat),  la 
documentació requerida a les bases de la convocatòria.  

APROVAT PER UNANIMITAT
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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  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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