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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     19191919    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        12121212    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

Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sr. Albert Camps i Giró
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Alba Barnusell i Ortuño

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

S'excusa

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo

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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DELS REBUTS SOBRE LA TAXA DEAPROVACIÓ DE LA RELACIÓ DELS REBUTS SOBRE LA TAXA DEAPROVACIÓ DE LA RELACIÓ DELS REBUTS SOBRE LA TAXA DEAPROVACIÓ DE LA RELACIÓ DELS REBUTS SOBRE LA TAXA DE    
LLLL''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCALAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCALAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCALAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL,,,,    A FAVOR DA FAVOR DA FAVOR DA FAVOR D''''EMPRESESEMPRESESEMPRESESEMPRESES    
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DEXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D''''INTERÈS GENERALINTERÈS GENERALINTERÈS GENERALINTERÈS GENERAL,,,,    
CORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014....

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Les empreses explotadores o prestadores de serveis de subministrament que disposa o 
utilitza xarxes o instal·lacions que transcorren pel domini públic local o que hi estan instal·lades, han 
de procedir al pagament de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i 
vol de la via pública regulada per l’Ordenança 2.22

SegonSegonSegonSegon:::: Pel que fa a la quantia de la taxa per aprofitaments especials del sòl, vol i subsòl de la via 
pública, la companyia es regeix pel que ve regulat a l 'article 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s'estableix 
que l’import de la taxa, per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin 
tota o una part important del veïnat, consisteix en l’1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la 
facturació que aquestes empreses obtinguin anualment en aquest terme municipal.  

TercerTercerTercerTercer :::: Les empreses incloses a la relació USSVOL14 han presentat la declaració anual d’ingressos 
bruts obtinguts al municipi corresponent a l’exercici  2014.

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

IIII....    L'article 24.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 
llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa: "Quan es tracti de taxes per utilització privativa o 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor 
d'empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès general o afectin a la 
generalitat o a una part important del veïnat, l'import d'aquelles consistirà, en tot cas i sense excepció 
alguna, en el 1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en 
cada terme municipal les referides empreses. (...)".

IIIIIIII....    Els Articles 9.1, 9.2 i 9.4 de l'Ordenança Fiscal 2.22 de l'exercici 2014, de la taxa pels aprofitaments 
especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments 
d'interès general, disposa:

9.1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6è d’aquesta Ordenança,s’estableix 
el règim d'autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i 
comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El 
cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta 
l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com 
la data de finalització.

9.2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a 
cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de 
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada 
un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta Ordenança. 
L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l'esmentat article, inclourà la identificació 
de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s'hagi facturat quantitats en 
concepte de peatge.

9.4 Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de 
les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la present 
Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat propietària 
de la xarxa utilitzada.
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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 les liquidacions corresponent a l'exercici 2014 de la taxa per aprofitaments especials 
del sòl, vol i subsòl de la via pública, segons la relació USSVOL14 per un import total de 
1.233.440,43.-euros i que deduïdes les quantitats ingressades a compte per les empreses 
subministradores per un import de 826.139,34.-euros, resultant una quantitat a ingressar de 
407.301,09.-euros, d'acord amb els fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Aquestes liquidacions seran degudament notificades pel Servei de Recaptació Municipal .

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquesta resolució al Servei de Tresoreria . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DEDEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DEDEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DEDEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DE    
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LPARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LPARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LPARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPROCEDIMENT OBERT  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 17 de març 
de 2015, es  va iniciar l'expedient licitatori, es va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per al contracte de 
serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de 
Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers, declarant-ne la seva plurianualitat, a continuació 
indicats:

Pos Centre Adreça Telèfon
1 Centre Cívic Can Bassa Plaça de Joan Oliver,1 938706203
2 Centre Cívic Can Gili Camí Vell de Lliçà d'Amunt,1 938499045
3 Centre Cívic Palou Passeig del Doctor Fàbregas, s/n 938792469
4 Centre Cívic Jaume Oller C/Mare de Déu de Montserrat,47 938795892
5 Centre Cívic Nord Carrer de Lledoner, 6 938406069
6 Can Jonch,Centre de Cultura per la Pau Carrer del Rec, 19 938703750

per un import de licitació de 85.000,00 euros més 17.850,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa 
un total de 102.850,00 euros amb una durada de 12 mesos,  mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària.

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

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

NUMNUMNUMNUM....    
REGREGREGREG....D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA

1 NETEGES I MANTENIMENTS ALFARO,SL 14.04.2015 6992
2 SELMAR,SA 15.04.2015 7047
3 INSTITUTO DE GESTION SANITARIA,SA (INGESAN) 15.04.2015 7083

Desprès de la corresponent obertura pública dels sobres núm. 2 (relatius a l'oferta econòmica, 
avaluables mitjançant fórmula matemàtica), la Mesa de Contractació en data  22 d'abril de 2015 va 
excloure de la licitació la plica núm. 1  de l'empresa  NETEGES I MANTENIMENTS ALFARO, SL per 
haver presentat una oferta que supera el preu de licitació establert a la clàusula II.1  del plec de 
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clàusules administratives particulars, d'acord amb l'article 84 del Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. També va 
excloure la plica núm. 2 de l'empresa SELMAR,SA per presentar una oferta de tres equipaments 
superior al preu  de licitació establert a la clàusula II.1 del plec de clàusules administratives 
particulars, d'acord amb l'article 84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques .

A la vista dels fets, el coordinador tècnic de centres cívics ha emès l 'informe tècnic en el qual  proposa 
a la Mesa de Contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa  presentada per l'empresa 
INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, SA (INGESAN) amb CIF A27178789  per un import de 
83.661,78  euros més 17.568,97 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 101.230,75 
euros, el que representa una baixa de l'1,57% sobre el preu de licitació amb el desglos a continuació 
indicat per a cada equipament:

Oferta econòmica proposadaPos Centre
Import € IVA 21% TOTALS

1 Centre Cívic Can Bassa 16,929,21 € 3,555,13 € 20,484,34 €
2 Centre Cívic Can Gili 12,992,18 € 2,728,36 € 15,720,54 €
3 Centre Cívic Palou 12,992,18 € 2,728,36 € 15,720,54 €
4 Centre Cívic Jaume Oller 12,007,93 € 2,521,67 € 14,529,60 €
5 Centre Cívic Nord 18,897,72 € 3,968,52 € 22,866,24 €
6 Can Jonch,Centre de Cultura per la Pau 9,842,56 € 2,066,94 € 11,909,50 €

TOTAL ANUAL 83,661,78 € 17,568,97 € 101,230,75 €

 per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments 
municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la 
següent puntuació:

AAAA))))        Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica ,,,,    avaluable de forma automàticaavaluable de forma automàticaavaluable de forma automàticaavaluable de forma automàtica . (. (. (. (fins afins afins afins a     100100100100    puntspuntspuntspunts))))

Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica :

Pressupost total de l'oferta amb més baixa
------------------------------------------------------------------  x 100
 Pressupost total de l'oferta a valorar

Plica Empresa Preu total licitació
 (IVA exclòs)

Baixa % Punts

1 NETEGES I MANTENIMENTS ALFARO, SL 89.973,38 - -
2 SELMAR,SA 83.701,76 1,53 -
3 INSTITUTO DE GESTION SANITARIA,SA 83.661,78 1,57 100

La Mesa de Contractació  en data 22 d'abril de 2015 ha exclòs:

 la plica num. 1 (NETEGES I MANTENIMENTS ALFARO,SL)  per presentar una oferta total �

superior al preu de licitació establert en la clàusula II.1 del plec de clàusules administratives 
particulars, d'acord amb l'article 84 del Reial Decret  1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Oferta un total de 89.973,38 
euros iel preu total de licitació es de 85.000,00 euros.
la plica num. 2 (SELMAR,SA)  per presentar una oferta de tres equipaments superior al preu �

establert a la clàusula II.1 del plec de clàusules administratives particulars , d'acord amb l'article 84 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques:
- Centre Cívic Can Gili oferta 14.690,51 euros i el preu de licitació es de 13.200,00 euros
- Centre Cívic Palou     oferta 14.690,51 euros i el preu de licitació es de 13.200,00 euros
- Centre Cívic J. Oller   oferta 12.982,31 euros i el preu de licitació es de 12.200,00 euros
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En data  23 d'abril de 2015 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, SA (INGESAN) 
amb CIF A27178789  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, SA (INGESAN)  ha presentat la 
documentació requerida i compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives 
particulars, la cap del Servei de Contractació i Compres   accepta la documentació presentada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 22 d'abril de 2015, proposa:

excloure la plica num. 1  (NETEGES I MANTENIMENTS ALFARO,SL)  per presentar una oferta �

total superior al preu de licitació establert en la clàusula II.1 del plec de clàusules administratives 
particulars, d'acord amb l'article 84 del Reial Decret  1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
excloure la plica num. 2  (SELMAR,SA)  per presentar una oferta de tres equipaments superior al �

preu establert a la clàusula II.1 del plec de clàusules administratives particulars, d'acord amb 
l'article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques
l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments �

municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers per als 
exercicis 2015 i 2016 a l'empesa INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, SA (INGESAN) amb CIF 
A27178789, que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa,   per un import total de 
83.661,78 euros més 17.568,98 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 101.230,76 euros,  
el que representa una baixa del 1,57% respecte el preu de licitació amb el desglos a continuació 
indicat per a cada equipament:

Oferta econòmica proposadaPos Centre
Import € IVA 21% TOTALS

1 Centre Cívic Can Bassa 16,929,21 € 3,555,13 € 20,484,34 €
2 Centre Cívic Can Gili 12,992,18 € 2,728,36 € 15,720,54 €
3 Centre Cívic Palou 12,992,18 € 2,728,36 € 15,720,54 €
4 Centre Cívic Jaume Oller 12,007,93 € 2,521,67 € 14,529,60 €
5 Centre Cívic Nord 18,897,72 € 3,968,52 € 22,866,24 €
6 Can Jonch,Centre de Cultura per la Pau 9,842,56 € 2,066,94 € 11,909,50 €

TOTAL ANUAL 83,661,78 € 17,568,97 € 101,230,75 €

per  al període executiu d'1 any amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2015 i la següent distribució 
d'imports per anualitats i partides:

2015
(de l'1/7 al 31/12)

2016
(de l'1/1 al 30/6)

Centre Partida 
pressupostària

Import € IVA 21% Import € IVA 21%

TOTALS
(IVA inclòs)

CC Can Bassa H232,33731,22700 8.464,60 1.777,57 8.464,60 1.777,57 20.484,34
CC Can Gili H232,33732,22700 6.496,09 1.364,18 6.496,09 1.364,18 15.720,54
CC Palou H232,33733,22700 6.496,09 1.364,18 6.496,09 1.364,18 15.720,54
CC J.Oller H232,33734,22700 6.003,97 1.260,83 6.003,97 1.260,83 14.529,60
CC Nord H232,33735,22700 9.448,86 1.984,26 9.448,86 1.984,26 22.866,24
Can Jonch H241,32720,22700 4.921,28 1.033,47 4.921,28 1.033,47 11.909,50
TOTALS PARCIALS 41.830,89 8.784,49 41.830,89 8.784,49
TOTAL ANY IVA INCLOS 50.615,38 50.615,38

101.230,76

TOTAL PERÍODE EXECUTIU           83.661,78 € + 17.568,98 € d'IVA = 101.230,76 €

Atès que la clàusula X.2 apartat g) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert i tramitació ordinària.
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Assumpte: Licitació del contracte de serveis de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei 
de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data  26/03/2015
Liquidació: Núm. 201502001940L de data 26/03/2015 per import de 390,39 euros

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

Article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre,  Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques pel que fa al rebuig de proposicions .

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

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

Articles 154 i  156 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la  formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Excloure la proposta presentada per l'empresa NETEGES I MANTENIMENTS ALFARO,SL 
(plica núm. 1) en el procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte de serveis per a la 
prestació del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació 
Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers   per presentar una oferta total superior al preu de licitació 
establert en la clàusula II.1 del plec de clàusules administratives particulars, d'acord amb l'article 84 
del Reial Decret  1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

SEGONSEGONSEGONSEGON....  Excloure la proposta presentada per l'empresa SELMAR, SA ( plica num. 2) en el 
procediment licitatori endegat per  a la prestació del servei de neteja dels equipaments municipals 
adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l 'Ajuntament de Granollers  per presentar una oferta de 
tres equipaments superior al preu establert a la clàusula II.1 del plec de clàusules administratives 
particulars, d'acord amb l'article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques .

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Adjudicar a l'empresa   INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, SA (INGESAN) amb CIF 
A27178789, el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments 
municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers   per un import 
total de 83.661,78 euros més 17.568,98 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 101.230,76 
euros,  el que representa una baixa del 1,57% respecte el preu de licitació amb el desglos a 
continuació indicat per a cada equipament:

Oferta econòmica proposadaPos Centre
Import € IVA 21% TOTALS

1 Centre Cívic Can Bassa 16,929,21 € 3,555,13 € 20,484,34 €
2 Centre Cívic Can Gili 12,992,18 € 2,728,36 € 15,720,54 €
3 Centre Cívic Palou 12,992,18 € 2,728,36 € 15,720,54 €
4 Centre Cívic Jaume Oller 12,007,93 € 2,521,67 € 14,529,60 €
5 Centre Cívic Nord 18,897,72 € 3,968,52 € 22,866,24 €
6 Can Jonch,Centre de Cultura per la Pau 9,842,56 € 2,066,94 € 11,909,50 €

TOTAL ANUAL 83,661,78 € 17,568,97 € 101,230,75 €

per  al període executiu d'1 any amb efectes a partir de l'1 de juliol de 2015 i la següent distribució 
d'imports per anualitats i partides:
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2015
(de l'1/7 al 31/12)

2016
(de l'1/1 al 30/6)

Centre Partida 
pressupostària

Import € IVA 21% Import € IVA 21%

TOTALS
(IVA inclòs)

CC Can Bassa H232,33731,22700 8.464,60 1.777,57 8.464,60 1.777,57 20.484,34
CC Can Gili H232,33732,22700 6.496,09 1.364,18 6.496,09 1.364,18 15.720,54
CC Palou H232,33733,22700 6.496,09 1.364,18 6.496,09 1.364,18 15.720,54
CC J.Oller H232,33734,22700 6.003,97 1.260,83 6.003,97 1.260,83 14.529,60
CC Nord H232,33735,22700 9.448,86 1.984,26 9.448,86 1.984,26 22.866,24
Can Jonch H241,32720,22700 4.921,28 1.033,47 4.921,28 1.033,47 11.909,50
TOTALS PARCIALS 41.830,89 8.784,49 41.830,89 8.784,49
TOTAL ANY IVA INCLOS 50.615,38 50.615,38

101.230,76

TOTAL PERÍODE EXECUTIU           83.661,78 € + 17.568,98 € d'IVA = 101.230,76 €

amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista , d'acord amb els fets i fonaments invocats.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Liquidar a l'empresa  INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, SA (INGESAN) amb CIF 
A27178789  la quantitat de 500 euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert 
convocat per adjudicar el contracte de serveis per a la prestació  del servei de neteja dels equipaments 
municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers.  Aquestes 
despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte ES40 
2013-0046-89-0200601574  tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen i 
enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . També es 
podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit (no s'admetrà metàl·lic) a la 
Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers, en el termini de quinze dies.

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

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

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

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

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 13 de juliol de 2015 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

DESÈDESÈDESÈDESÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia de l'Ajuntament de 
Granollers per tal d'alliberar l'import de 809,62 euros no disposat  del document comptable A10822 
corresponent a l'exercici 2015   i l'import de 809,62 euros del document comptable AFUT10826, 
corresponent   a l'exercici 2016.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A 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 LATORGADA A LATORGADA A LATORGADA A L''''ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE LASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE L''''ÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER ALÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER ALÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER ALÀFRICA DEL VALLÈS ORIENTAL PER AL    
PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    """"ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ A GRANOLLERSACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ A GRANOLLERSACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ A GRANOLLERSACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ A GRANOLLERS"""",,,,    DINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIA    
2014201420142014
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1111....    En data 28 d'octubre de 2014, la Junta de Govern Local va atorgar, entre d'altres, la subvenció 
següent.

Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

2882 Associació Cultural 
Amics de l'Àfrica del 
Vallès Oriental

G-6028684
6

Activitats de 
sensibilització 2014

1.750 € 875 € 50%

2222.... L'article 16 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat 2014 preveia que 
la justificació dels projectes de sensibilització s 'havia de presentar abans del 28 de febrer de 2015.

3333.... El mateix article de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2014 indicava 
la documentació que, en tot cas, s'havia de presentar per a la justificació dels projectes :

-Informe final de l'execució de les actuacions previstes en la memòria del projecte presentada en el 
moment de fer la sol·licitud.
-L'aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i els comprovants de pagament 
de, com a mínim, el doble de la quantitat aportada.

4444....    En data 25 de febrer de 2015 i número de registre 3.641, la senyora Ester Casal Plana Vives, en 
representació de l'Associació Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental, va presentar la justificació 
del projecte "Activitats de sensibilització  2014" . La documentació presentada és la següent:

-Informe final de l'execució de les actuacions previstes en la memòria del projecte presentada en el 
moment de fer la sol·licitud.
-L'aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i els comprovants de pagament 
de 1.751,08 €, superior al doble de la quantitat aportada.

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 "Activitats de sensibilització 2014" , perquè 
s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de les 
actuacions subvencionades i acredita la correcta execució de les actuacions subvencionades de 
conformitat amb les actuacions previstes a les bases de la convocatòria, en els termes que s'indiquen 
a continuació:

Núm. 
reg.

Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

2882 Associació Cultural 
Amics de l'Àfrica del 
Vallès Oriental

G-60286846 Activitats de 
sensibilització 2014

1.750 € 875 € 50%

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 
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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 .

- Article 16 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de Cooperació i 
Solidaritat 2014, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 17 de desembre de 2013 i publicades 
en el BOPB del dia 2 de gener 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 ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar la     justificació de la subvenció atorgada per acord de Junta de Govern Local, de 
data 28 d'octubre de 2014, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la concessió 
de subvencions per a l'any 2014, en els termes que s'indiquen a continuació:

Núm. 
reg.

Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

2882 Associació Cultural 
Amics de l'Àfrica del 
Vallès Oriental

G-60286846 Activitats de 
sensibilització 2014

1.750 € 875 € 50%

SegoSegoSegoSegonNotificar 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 LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTAACORD DE LA JUNTAACORD DE LA JUNTAACORD DE LA JUNTA    
DE GOVERN LOCAL DEDE GOVERN LOCAL DEDE GOVERN LOCAL DEDE GOVERN LOCAL DE    28282828    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    2014201420142014,,,,    DDDD''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A LA    
FUNDACIÓ AJUDA EN ACCIÓ DESTINADA AL PROJECTEFUNDACIÓ AJUDA EN ACCIÓ DESTINADA AL PROJECTEFUNDACIÓ AJUDA EN ACCIÓ DESTINADA AL PROJECTEFUNDACIÓ AJUDA EN ACCIÓ DESTINADA AL PROJECTE    """"FORTALECIMIENTO DEL SISTEMAFORTALECIMIENTO DEL SISTEMAFORTALECIMIENTO DEL SISTEMAFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA    
DE SALUD LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CHAGASDE SALUD LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CHAGASDE SALUD LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CHAGASDE SALUD LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CHAGAS,,,,    BOLIVIABOLIVIABOLIVIABOLIVIA"""",,,,    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  %

3881 Fundació Ajuda en 
Acció

G-82257064 Fortalecimiento del 
sistema de salud 
local para la 
prevención del 
chagas (Bolivia)

41.730,47 € 8.472 € 20,30%

2222....    En data 2 de març de 2015 i número de registre 3.928, Simó Riaguas, en nom de la Fundació Ajuda 
en Acció, presenta la reformulació econòmica del projecte "Fortalecimiento del sistema de salud local 
para la prevención del chagas (Bolivia)".

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 "Fortalecimiento del sistema de salud local 
para la prevención del chagas (Bolivia)", atès que el pressupost total es manté en 41.730,47 €, les 
despeses elegibles són de les mateixes partides, i els únics canvis vénen determinats perquè 
l'Ajuntament de Granollers no va atorgar la quantitat sol·licitada, d'acord amb el quadre següent:
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Partida       Import sol·licitat Import aprovat JGL Proposta de modificació
Equips, material i 
subministraments

14.020 € (sense detall) 8.250 €

Viatges, estades  i dietes 300 € (sense detall) 0 €
Funcionament                     300 €            (sense detall)                       0 €
Despeses financeres 30 € (sense detall) 0 €
Despeses indirectes 
(màxim 10%)

350 € (2,33%) (sense detall, màxim 
847,2, 10%)

222 €
(2,62%)

Import Aj. Granollers 15.000 € 8.472 € 8.472 €

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 les despeses imputades a l'Ajuntament de Granollers, 
corresponents al pressupost de la subvenció atorgada a la Fundació Ajuda en Acció, destinada al 
projecte "Fortalecimiento del sistema de salud local para la prevención del chagas  (Bolivia)", aprovada 
per acord de Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014, de la manera següent :

Núm. reg. Entitat NIF Projecte Pressupost 
total

 Subvenció  %

3881 Fundació Ajuda en 
Acció

G-82257064 Fortalecimiento del 
sistema de salud 
local para la 
prevención del 
chagas (Bolivia)

41.730,47 € 8.472 €* 20,30%

*8.250 € equips i subministraments i 222 € de despeses indirectes.

SEGONSEGONSEGONSEGON....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 LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM....    2015201520152015////252252252252,,,,    
DDDD''''APROVACIÓ DE JUSTIFICACIONS DE DOS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LAAPROVACIÓ DE JUSTIFICACIONS DE DOS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LAAPROVACIÓ DE JUSTIFICACIONS DE DOS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LAAPROVACIÓ DE JUSTIFICACIONS DE DOS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014,,,,    DELDELDELDEL    
PLAPLAPLAPLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""    

1. Per resolució d'Alcaldia 2015/252, de 26 de març, es va prendre l'acord següent:

"Primer.- Aprovar les justificacions econòmiques i tècniques de les subvencions següents, atorgades 
per la Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 
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2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, 
d'acord amb el detall següent

Nom del projecte Import justificat Codi subvenció
Per cada mina una flor 10.000,00 14/Y/105773
Projecte de col·laboració i assistència per a la millora de les  
competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat  
de Sidi Rahal (Marroc) -conveni-

22.198,81 14/Y/107522

Segon.- Aprovar la presentació telemàtica de les justificacions esmentades a través del Portal de 
Tràmits telemàtics "PMT", del web de la Diputació de Barcelona abans del 31 de març de 2015.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de 
Barcelona, al Servei de Comptabilitat Municipal i a Intervenció .

Quart.- Traslladar aquest acord a la Junta de Govern Local per a la seva ratificació ."

2. La Diputació de Barcelona ha fet en data 21 d'abril de 2015, per correu electrònic, requeriment del 
"Projecte de col·laboració i assistència per a la millora de les competències en governança i la 
planificació estratègica de la comunitat de Sidi Rahal (Marroc) -conveni-", que haurà de ser respost a 
través del Portal de Tràmits telemàtics "PMT", amb data límit el dilluns 4 de maig de 2015. El 
requeriment diu:

"En referència a la vostra Sol·licitud de recurs:
- De 2012-2015
- Nº de registre 1440009976
- Presentada el 20/03/2014

La Diputació de Barcelona us informa que es troba en estat JustificacióJustificacióJustificacióJustificació     ////    Pendent dPendent dPendent dPendent d ''''esmenaesmenaesmenaesmena....

Us informo el contingut del requeriment que cal fer “Projecte de col•laboració i assistència per a la  
millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi Rahal  
(Marroc)”. - 
Requeriment d'aspectes aspectes formals, • La despesa del proveïdor Jaume Casacuberta no té 
indicada la data. • Les despeses bancàries son despeses indirectes. • L’import de pagament sol•licitat 
(primer full) ha de ser 1.500€ (en lloc de 13.500€). • La data de la transferència que consta a la relació 
de despeses ha de ser 29/09/2014 (full 4). • El % de la transferència sobre l’aportació de la Diputació 
ha de ser 100% (full 4). -
Pel que fa a l’aspecte tècnic: Us demanem també que amplieu la informació tècnica aportada a la 
memòria amb una descripció més detallada sobre les activitats executades , dels resultats assolits i de 
l’avaluació realitzada. Podeu adjuntar les fonts de verificació de que disposeu i material gràfic ."  

3. En relació amb el requeriment esmentat, el tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, 
Joan Carles Cusell, informa que en la documentació justificativa de l'expedient “Projecte de 
col·laboració i assistència per a la millora de les competències en governança i la planificació 
estratègica de la comunitat de Sidi Rahal (Marroc)” s'han introduït les modificacions següents:

3.1. Formulari C411. 
a) Si bé no està indicat expressament en el requeriment, mitjançant correu electrònic de 16 d'abril 
se'ns va indicar que a la columna d'import imputat de les despeses directes generals de Granollers hi 
havia de constar 0 €, ja que aquestes despeses no havien estat pagades amb l'aportació de Diputació. 
S'ha modificat del 100% a 0% imputat a Diputació.
b) En la despesa de Jaume Casacuberta Inglés faltaven el número de factura i la data de despesa. 
Atès que era una ADOPJ, s'ha desglossat en les 12 despeses que la integraven, amb el mateix total 
de 929,35 €. S'ha modificat.
c) Segons Diputació, les despeses bancàries són indirectes, però en el formulari C411 de Diputació el 
percentatge de despeses indirectes s'aplica sobre l'apartat de transferències corrents (15.110 €). Les 
despeses bancàries imputades  (26,47 €) són d'IMADEL, no de l'Ajuntament. I si les incloguéssim com 
a indirectes, d'acord amb el formulari es donaria la paradoxa següent: 1) Total justificat (despeses 
directes + despeses indirectes) 15.136,47 €;  2) Total justificat per l'entitat: 15.083,53 € (perquè 
hauríem tret els indirectes).  Per això s'opta per incloure-ho a "diferència decimals canvi" i posar-ho a 
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"motivació de les desviacions respecte de la sol·licitud si S'escau", encara que sigui una observació. 
Per tant, IMADEL ha justificat els 15.110 € transferits.
d) El % de la transferència sobre l'aportació de la Diputació (full 4) és el 100%. S'ha modificat.

3.2. Formulari C441.
a) La data de transferència que consta a la relació de despeses s'ha modificat. És el 25 de setembre 
de 2014 i s'adjunta el comprovant de transferència. En la justificació primera vam posar la data en 
valor (29 de setembre).

3.3. Memòria tècnica. S'ha ampliat la informació tècnica aportada a la memòria amb una descripció 
més detallada sobre les activitats executades, dels resultats assolits i de l’avaluació realitzada, amb 
un arxiu adjunt. S'afegeix també arxiu de material gràfic. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

2. La Resolució d'Alcaldia núm. 673, de data 11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat 
sisè, lletra a), disposa que l'Alcalde delega en la Junta de Govern Local l'acceptació de les 
subvencions i l'aprovació de la seva justificació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Modificar l'acord pres per resolució d'Alcaldia núm. 2015/252, de 26 de març, amb el text 
següent:

"Primer.- Aprovar les justificacions econòmiques i tècniques de les subvencions següents, atorgades 
per la Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 
2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, 
d'acord amb el detall següent

Nom del projecte Import justificat Codi subvenció
Per cada mina una flor 10.000,00 14/Y/105773
Projecte de col·laboració i assistència per a la millora de les 
competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat 
de Sidi Rahal (Marroc) -conveni-

22.198,81 14/Y/107522

Segon.- Modificar els formularis de justificació C411 i C441 del "Projecte de col·laboració i assistència 
per a la millora de les competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi 
Rahal (Marroc)”, d'acord amb el requeriment fet per la Diputació de Barcelona en data 21 d'abril de 
2015.

Tercer.- Aprovar la presentació telemàtica de les modificacions esmentades a través del Portal de 
Tràmits telemàtics "PMT", del web de la Diputació de Barcelona abans del 4 de maig de 2015.

Quart.- Notificar aquest acord a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de 
Barcelona, al Servei de Comptabilitat Municipal i a Intervenció ."

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONALDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL    2014201420142014    
ENTRE LENTRE LENTRE LENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA PER ALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA PER ALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA PER ALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA PER AL    
PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    """"CENTRE DCENTRE DCENTRE DCENTRE D ''''ACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XIIACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XIIACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XIIACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XII """"

1. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en data 17 de juny de 2014, va acordar 
l'aprovació del conveni de subvenció nominativa a Càritas Diocesana de Barcelona, per al projecte 
"Centre d'Acollida i Formació Pius XII", a realitzar durant l'any 2014 amb una dotació econòmica total 
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de 4.500 €.

2. En data 10 de febrer de 2015 i amb número de registre d'entrades 2371, l'entitat Càritas Diocesana 
de Barcelona a presentat la documentació corresponent a la justificació de la subvenció rebuda .

3. La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat amb allò 
establert al conveni aprovat, d'acord amb l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers, aprovada per l'Ajuntament en Ple en data 28 de febrer de 2006, i segons el que estableix 
la legislació vigent en matèria de subvencions.

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

5. L'entitat  Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat factures per un import de  26.492,78 €.

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

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.    

2222nnnn....        El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de despeses i la memòria del conveni subvencional entre l'Ajuntament 
de Granollers i Càritas Diocesana de Barcelona, amb CIF R0800314G, per al projecte "Centre 
d'Acollida i Formació Pius XII", de l'any 2014, per un import de 26.492,78 €.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

9999).-).-).-).-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 DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE VERIFICACIÓ ANUAL I EL MANTENIMENT CORRECTIU QUE SEDEL SERVEI DE VERIFICACIÓ ANUAL I EL MANTENIMENT CORRECTIU QUE SEDEL SERVEI DE VERIFICACIÓ ANUAL I EL MANTENIMENT CORRECTIU QUE SEDEL SERVEI DE VERIFICACIÓ ANUAL I EL MANTENIMENT CORRECTIU QUE SE''''N DERIVIN DERIVIN DERIVIN DERIVI,,,,    DEDEDEDE    
LES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS UBICATS ALS EDIFICIS MUNICIPALS DELES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS UBICATS ALS EDIFICIS MUNICIPALS DELES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS UBICATS ALS EDIFICIS MUNICIPALS DELES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS UBICATS ALS EDIFICIS MUNICIPALS DE    
GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT    
AMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ ,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    
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PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT ....

Vist l'informe emès pel cap de Serveis Municipals de l 'Ajuntament de Granollers, pel qual es justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació del servei de verificació anual i el 
manteniment correctiu que se'n derivi, de les instal·lacions de parallamps ubicats als edificis 
municipals de Granollers  per a les entitats adscrites a continuació detallades:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347F
GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL B65237877
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

per a un període de 24 mesos amb possibilitat de 24 mesos més de pròrroga, amb efectes des de la 
formalització del contracte.

Les empreses municipals són ens dependents de l'Ajuntament de Granollers i aquest en controla la 
seva gestió. Per tant, també les empreses municipals formen part d'aquest contracte donat que han 
acceptat acollir-se a ell.

Aquest contracte es de naturalesa administrativa mixta, ja que el servei suposa un pes econòmic més 
gran en front al subministrament i instal·lacions, per tant seran aplicables les regles previstes per al 
contracte de serveis i compren Les prestacions següents:

• Prestació 1: Verificació anual de les instal·lacions de protecció contra el llamp segons el que 
estableix la normativa.

• Prestació 2: Operacions de manteniment correctiu derivat de l'ús i deteriorament o de l'adaptació 
a la normativa que pugui sorgir,

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu es de 8.370 € 
euros més 1.757,70 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 10.127,70 euros, desglossat 
en:

- Prestació 1 (P1): 5.287,70 € (4.370,00 € més 917,7€ en concepte d'IVA)
- Prestació 2 (P2): import màxim de 4.840,00 € (4.000,00 € més 840 € en concepte d'IVA)

El valor estimat d'aquesta contractació es calcula en 19.251,00 euros (IVA exclòs), i compren el 
període executiu més la possible pròrroga i l'import màxim de modificació del contracte (30 %) segons 
es detalla a continuació:

Període executiu (24 mesos) 8.370,00 euros
Pròrroga (24 mesos) 8.370,00 euros
Modificació (30%) P1 1.311,00  euros
Modificació (30%) P2 1.200,00  euros

A continuació es detalla la distribució anual per entitats , codis d'aplicació pressupostari:

Prestació 1: Servei verificació

Codi Nom
Import anual  
(sense IVA) IVA

Import 
anual (IVA 

inclòs)
Codi pressupostari

1 CENTRE VALLÈS 95,00 € 19,95 € 114,95 € H413.32005.21300

2 ESCOLA FÀTIMA 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

3 ESCOLA GRANULLARIUS 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

4 ESCOLA MESTRES MONTAÑA 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

7 ESCOLA PAU VILA 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

8 ESCOLA PEREANTON 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

9 ESCOLA PONENT 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

11 ESCOLA SALVADOR ESPRIU 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

5 ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL 95,00 € 19,95 € 114,95 € H419.32410.21300

6 ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET 95,00 € 19,95 € 114,95 € H418.32311.21300
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12 PALAU D'ESPORTS 95,00 € 19,95 € 114,95 € H422.34210.21300

13 PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAN BASSA 95,00 € 19,95 € 114,95 € H422.34200.21300

14 PAVELLÓ MUNICIPAL DEL CONGOST 95,00 € 19,95 € 114,95 € H422.34200.21300

15 POLICIA LOCAL 95,00 € 19,95 € 114,95 € H314.92040.21300

16 EDIFICI MUNICIPAL AV.DEL PARC - AISS 95,00 € 19,95 € 114,95 € H314.92040.21300

18 PARRÒQUIA SANT ESTEVE 95,00 € 19,95 € 114,95 € H314.92040.21300

19 MIRADOR DE LA FONT VERDA 95,00 € 19,95 € 114,95 € H314.92040.21300

20 CENTRE EMISSOR 95,00 € 19,95 € 114,95 € H314.92040.21300

17 UNITAT OPERATIVA DE SERVEIS (UOS) 95,00 € 19,95 € 114,95 € H311.16901.21300

24
MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES 
NATURALS (Edifici vell)

95,00 € 19,95 € 114,95 € H436.33330.21200

21
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL 
MONTSERRAT MONTERO

95,00 € 19,95 € 114,95 €

22 CENTRE AUDIOVISUAL 95,00 € 19,95 € 114,95 €

23
CAN MUNTANYOLA. CENTRE DE SERVEIS 
AVANÇATS A LES EMPRESES

95,00 € 19,95 € 114,95 €

Prestació 2: Manteniment correctiu

BI IVA Codi

Manteniment correctiu 2.000,00 € 420,00 € 4.840,00 € H314.92041.21300

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, de conformitat al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, és el contracte mixt amb les regles previstes per al contracte de serveis, procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

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. Així mateix les empreses 
municipals dotaran els seus pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics afectats per aquesta 
contractació amb el crèdit suficient per atendre les despeses que se 'n derivin.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre.

 D'acord amb l'article 52 del TRLCSP els responsables del contracte seran les persones següents:

• Per a l’Ajuntament de Granollers: el senyor Lluís Agustí i Gallifa , Tècnic Manteniment d'Edificis 
Municipals del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat

• Per al Museu Municipal Central: el senyor Josep Muntal i Muns, tècnic 

• Per al Museu La Tela: el senyor: Antoni Arrizabalaga i Blanch, tècnic 

• Per a Granollers Mercat: el senyor Jordi Taboas i Suarez, director 

• Per a Granollers Audiovisual : el senyor Josep M. Codina i Roca, gerent

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

- Article   12 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 del contracte mixt .

- 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 



916

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

- Article 110  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

- Articles 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 mitjançant el 
procediment  negociat sense publicitat.

- Disposició addicional segona, apartat 2 de la Llei 2/2014 del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, pel que fa al règim de contractacions conjuntes.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Aprovar la contractació conjunta de la prestació del servei de verificació anual i el 
manteniment correctiu que se'n derivi, de les instal·lacions de parallamps ubicats als edificis 
municipals de Granollers amb les entitats adscrites a continuació indicades :

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347F
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

designant a l'Ajuntament com a òrgan de contractació, d'acord amb finançament i condicions 
establertes al plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-  Iniciar l'expedient licitatori per adjudicar mitjançant el sistema de procediment negociat 
sense publicitat  i tramitació ordinària per al contracte mixt per a la prestació del servei de verificació 
anual i el manteniment correctiu que se'n derivi, de les instal·lacions de parallamps ubicats als edificis 
municipals de Granollers, per un termini de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos més 
i un import total màxim de  8.370 € euros més 1.757,70 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total de 10.127,70 euros, desglossat en:

- Prestació 1 (P1): 5.287,70 € (4.370,00 € més 917,7€ en concepte d'IVA)
- Prestació 2 (P2): import màxim de 4.840,00 € (4.000,00 € més 840 € en concepte d'IVA)

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa del contracte mixt per a la prestació del servei de verificació anual i 
el manteniment correctiu que se'n derivi, de les instal·lacions de parallamps ubicats als edificis 
municipals de Granollers per a un import de   8.370 € euros més 1.757,70 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 10.127,70 euros, desglossat en:

- Prestació 1 (P1): 5.287,70 € (4.370,00 € més 917,7€ en concepte d'IVA)
- Prestació 2 (P2): import màxim de 4.840,00 € (4.000,00 € més 840 € en concepte d'IVA) 

amb la distribució per entitats, partides pressupostàries següents:

Prestació 1: Servei verificació

Codi Nom
Import anual  
(sense IVA) IVA

Import 
anual (IVA 

inclòs)
Codi pressupostari

1 CENTRE VALLÈS 95,00 € 19,95 € 114,95 € H413.32005.21300

2 ESCOLA FÀTIMA 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

3 ESCOLA GRANULLARIUS 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

4 ESCOLA MESTRES MONTAÑA 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

7 ESCOLA PAU VILA 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

8 ESCOLA PEREANTON 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

9 ESCOLA PONENT 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

11 ESCOLA SALVADOR ESPRIU 95,00 € 19,95 € 114,95 € H412.32310.21300

5 ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL 95,00 € 19,95 € 114,95 € H419.32410.21300

6 ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET 95,00 € 19,95 € 114,95 € H418.32311.21300
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12 PALAU D'ESPORTS 95,00 € 19,95 € 114,95 € H422.34210.21300

13 PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAN BASSA 95,00 € 19,95 € 114,95 € H422.34200.21300

14 PAVELLÓ MUNICIPAL DEL CONGOST 95,00 € 19,95 € 114,95 € H422.34200.21300

15 POLICIA LOCAL 95,00 € 19,95 € 114,95 € H314.92040.21300

16 EDIFICI MUNICIPAL AV.DEL PARC - AISS 95,00 € 19,95 € 114,95 € H314.92040.21300

18 PARRÒQUIA SANT ESTEVE 95,00 € 19,95 € 114,95 € H314.92040.21300

19 MIRADOR DE LA FONT VERDA 95,00 € 19,95 € 114,95 € H314.92040.21300

20 CENTRE EMISSOR 95,00 € 19,95 € 114,95 € H314.92040.21300

17 UNITAT OPERATIVA DE SERVEIS (UOS) 95,00 € 19,95 € 114,95 € H311.16901.21300

24
MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES 
NATURALS (Edifici vell)

95,00 € 19,95 € 114,95 € H436.33330.21200

21
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL 
MONTSERRAT MONTERO

95,00 € 19,95 € 114,95 €

22 CENTRE AUDIOVISUAL 95,00 € 19,95 € 114,95 €

23
CAN MUNTANYOLA. CENTRE DE SERVEIS 
AVANÇATS A LES EMPRESES

95,00 € 19,95 € 114,95 €

Prestació 2: Manteniment correctiu

BI IVA Codi

Manteniment correctiu 2.000,00 € 420,00 € 4.840,00 € H314.92041.21300

QUARTQUARTQUARTQUART....    Declarar la plurianualitat del contracte mixt per a la prestació del servei  de verificació anual i 
el manteniment correctiu que se'n derivi, de les instal·lacions de parallamps ubicats als edificis 
municipals de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tràmit ordinari  
que s'executarà durant els exercicis 2015 i 2016 i d'acord amb la distribució econòmica següent :

Prestació 1: Servei verificacióServei verificacióServei verificacióServei verificació

CodiCodiCodiCodi NomNomNomNom 2015201520152015 2016201620162016 Codi pressupostariCodi pressupostariCodi pressupostariCodi pressupostari

1 CENTRE VALLÈS 114,95 € 114,95 € H413.32005.21300

2 ESCOLA FÀTIMA 114,95 € 114,95 € H412.32310.21300

3 ESCOLA GRANULLARIUS 114,95 € 114,95 € H412.32310.21300

4 ESCOLA MESTRES MONTAÑA 114,95 € 114,95 € H412.32310.21300

7 ESCOLA PAU VILA 114,95 € 114,95 € H412.32310.21300

8 ESCOLA PEREANTON 114,95 € 114,95 € H412.32310.21300

9 ESCOLA PONENT 114,95 € 114,95 € H412.32310.21300

11 ESCOLA SALVADOR ESPRIU 114,95 € 114,95 € H412.32310.21300

5 ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL 114,95 € 114,95 € H419.32410.21300

6 ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET 114,95 € 114,95 € H418.32311.21300

12 PALAU D'ESPORTS 114,95 € 114,95 € H422.34210.21300

13 PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAN BASSA 114,95 € 114,95 € H422.34200.21300

14 PAVELLÓ MUNICIPAL DEL CONGOST 114,95 € 114,95 € H422.34200.21300

15 POLICIA LOCAL 114,95 € 114,95 € H314.92040.21300

16 EDIFICI MUNICIPAL AV.DEL PARC - AISS 114,95 € 114,95 € H314.92040.21300

18 PARRÒQUIA SANT ESTEVE 114,95 € 114,95 € H314.92040.21300

19 MIRADOR DE LA FONT VERDA 114,95 € 114,95 € H314.92040.21300

20 CENTRE EMISSOR 114,95 € 114,95 € H314.92040.21300

17 UNITAT OPERATIVA DE SERVEIS (UOS) 114,95 € 114,95 € H311.16901.21300

24
MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES NATURALS 
(Edifici vell)

114,95 € 114,95 € H436.33330.21200

21
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT 
MONTERO

114,95 € 114,95 €

22 CENTRE AUDIOVISUAL 114,95 € 114,95 €

CAN MUNTANYOLA. CENTRE DE SERVEIS 
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23
AVANÇATS A LES EMPRESES

114,95 € 114,95 €

Prestació 2: Manteniment correctiu

2015 2016 Codi

Manteniment correctiu 2.420,00 € 2.420,00 € H314.92041.21300

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    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 i tramitació ordinària .

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars a les empreses facilitades pel servei .  

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Autoritzar a la cap del Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Granollers per tal 
que faci el requeriment establert a la clàusula III .3 del Plec de clàusules administratives particulars .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.... Designar com a responsables del contracte a:
- Per a l’Ajuntament de Granollers: el senyor Lluís Agustí i Gallifa, Tècnic Manteniment 

d'Edificis Municipals del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat
- Per al Museu Municipal Central: el senyor Josep Muntal i Muns, tècnic 
- Per al Museu La Tela: el senyor: Antoni Arrizabalaga i Blanch, tècnic 
- Per a Granollers Mercat: el senyor Jordi Taboas i Suarez, director 
- Per a Granollers Audiovisual : el senyor Josep M. Codina i Roca, gerent

DESÈDESÈDESÈDESÈ.... Notificar als tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

ONZÈONZÈONZÈONZÈ.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars a les empreses facilitades pel servei .  

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS    
DEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚM ....    102102102102,,,,    CLASSECLASSECLASSECLASSE    3333AAAA,,,,    QUARTERQUARTERQUARTERQUARTER    13131313,,,,    PISPISPISPIS    3333RRRR,,,,    REFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIA     04829048290482904829

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 10, preveu la transmissió de la titularitat dels 
drets funeraris per actes intervius a familiars, persones que acreditin llaços afectius, hospitals, i 
entitats benèfiques o religioses.

D'acord amb aquest reglament, en data 28 d'octubre de 2014, amb núm. de registre d'entrada 
2014021364, el senyor Rafael Samper Sánchez, amb NIF 74586617D, sol·licita la transmissió de la 
part de la concessió (50%) al seu nom, a favor del seu germà el senyor Francisco Samper Sánchez.

Examinat el llibre registre general de sepultures i parcel·les, s'ha comprovat que el nínxol núm. 102, 
classe 3a, quarter 13, pis 3r, referència 04829, consta concedida la titularitat dels drets funeraris a 
nom dels germans Rafael i Francisco Samper Sánchez.

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

D'acord amb allò que disposa l'article 10 del Reglament del Cementiri Municipal, a la seva secció 
tercera, de la transmissió del dret funerari, que diu: "S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret 
funerari sobre sepultures, per actes intervius a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat 
fins al quart grau i afinitat fins el segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència 
mínima amb el titular dels cinc anys immediatament anteriors a la transmissió. També les que es 
defereixin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les 
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lleis."

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar la transmissió del 50% de la concessió del nínxol núm. 102, classe 3a, quarter 
13, pis 3r, referència 04829, que figura a nom del senyor Rafael Samper Sánchez, a favor del seu 
germà el senyor Francisco Samper Sánchez, amb NIF 24114714L.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de Francisco Samper 
Sánchez, d'acord amb el 50% de titularitat traspassat, atès que el senyor Samper era co-titular dels 
nínxol esmentat, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Transmissions de 
concessions (50%), que puja 36,78 euros    i    la liquidació de l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol (50%), 
que puja    15,67 euros, sumant doncs un total de 52525252,,,,45454545    euroseuroseuroseuros....

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada 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), la unitat fiscal 
detallada en el punt primer de la part dispositiva d'aquest acord. 

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord als senyors Rafael i Francisco Samper Sánchez .

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

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

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

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

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

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''APORTACIÓ PER LAPORTACIÓ PER LAPORTACIÓ PER LAPORTACIÓ PER L''''ACTUALITZACIÓ DEL PLA DEACTUALITZACIÓ DEL PLA DEACTUALITZACIÓ DEL PLA DEACTUALITZACIÓ DEL PLA DE    
MOBILITAT URBANAMOBILITAT URBANAMOBILITAT URBANAMOBILITAT URBANA,,,,    DDDD''''ACORD AMB LES CONDICIONS DE CONFINANÇAMENTACORD AMB LES CONDICIONS DE CONFINANÇAMENTACORD AMB LES CONDICIONS DE CONFINANÇAMENTACORD AMB LES CONDICIONS DE CONFINANÇAMENT    
ESTABLERTES A  LESTABLERTES A  LESTABLERTES A  LESTABLERTES A  L ''''AJUT ATORGAT PER  LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAJUT ATORGAT PER  LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAJUT ATORGAT PER  LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAJUT ATORGAT PER  LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1r 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.

2n. En data 5 de febrer de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2014, 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. 

3r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 
2014, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut de suport tècnic, en el 
marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per a 
l'actuació anomenada   Actualització Pla Mobilitat UrbanaActualització Pla Mobilitat UrbanaActualització Pla Mobilitat UrbanaActualització Pla Mobilitat Urbana, inclosa en el programa Accessibilitat i 
Mobilitat dins de l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i va trametre l'esmentada 
sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica 
Corporativa.

4t En data 1 d'agost de 2014, amb registre d'entrada núm. 16665, la Diputació de Barcelona 
comunica que per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en data 20 de febrer de 2014 (ref. reg. 1007/14), es va aprovar el següent recurs tècnic, 
consistent en la redacció de plans, projectes i informes, en el marc del règim regulador del Catàleg de 
serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

SUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNIC ::::

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ 

Accessibilitat i 
Mobilitat

Estudis i plans de 
Mobilitat Urbana

Actualització Pla Mobilitat 
Urbana

5è Per acord de Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2014, s'accepta l'ajut esmentat.

6è. El finançament de l'actuació s'efectuarà mitjançant les següents aportacions d'ambdues 
institucions:

Aportació Diputació XGL 30.000,00 € 

Aportació Ajuntament 30.000,00 €

7è. En data 20 d'abril de 2015, amb registre d'entrada 7313, la Diputació de Barcelona presenta 
liquidació número 2015/04542 per import de 30.000,00 € corresponent a l'aportació de l'Ajuntament.

8e. Existeix consignació pressupostària a la partida H315.13300.46100 - Diputació Pla de Mobilitat 
Urbana.

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 ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar l'aportació de 30.000,00 € per l'actualització del Pla de Mobilitat Urbana, d'acord amb 
les condicions de confinançament establertes a  l 'ajut atorgat per  la Diputació de Barcelona.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Servei de Comptabilitat .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LPROPOSTA RELATIVA A DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L''''ACTAACTAACTAACTA    
DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I AUTORITZACIÓ DDE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I AUTORITZACIÓ DDE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I AUTORITZACIÓ DDE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I AUTORITZACIÓ D''''INICI DE LINICI DE LINICI DE LINICI DE L''''OBRA DOBRA DOBRA DOBRA D''''URBANITZACIÓURBANITZACIÓURBANITZACIÓURBANITZACIÓ     
DE LDE LDE LDE L''''ÀMBIT DEL PMU CLAUÀMBIT DEL PMU CLAUÀMBIT DEL PMU CLAUÀMBIT DEL PMU CLAU----7777    ((((PASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒSPASSEIG CONCA DEL BESÒS,,,,    CARRER ARENYSCARRER ARENYSCARRER ARENYSCARRER ARENYS,,,,    CARRERCARRERCARRERCARRER    
MANUEL DE FALLAMANUEL DE FALLAMANUEL DE FALLAMANUEL DE FALLA ))))    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 30 de setembre de 2014 es va aprovar 
definitivament el projecte d'urbanització del PMU Clau-7 (Passeig Conca del Besòs, carrer Arenys, 
carrer Manuel de Falla) de Granollers.

Atès que en data 4 de maig de 2015 els senyor Josep Gutiérrez Jiménez, en representació de 
l'empresa promotora MERCADONA, SA, Juan Cortés Heredia, en representació de l'empresa 
constructora, Styl Area Construccions, SL, David Hernando Tubau, arquitecte, com a direcció 
facultativa de les obres, Mercedes Ortega Gómez, arquitecte tècnic, com a direcció d'execució de les 
obres, M. Teresa Rosich Bueso, arquitecte, en representació de l'Ajuntament de Granollers, en 
compliment del què estableix l'article 229 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, van 
efectuar la comprovació del replantejament un cop adjudicat el contracte i notificat al contractista, dins 
del termini establert per a la comprovació del replantejament de les obres , fent constar:

1. La conformitat del replanteig amb els documents contractuals del projecte i les adaptacions del 
sistema constructiu acceptades al contracte d'adjudicació.

2. Que les obres definides en el projecte són realitzades i no hi ha impediments o servituds aparents 
no considerats que puguin afectar-les.

3. Que l'adjudicatari assumeix el compromís d'acomplir el que estableix el Reial decret 1627/97, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
i de lliurar el corresponent pla de seguretat i salut .

4. Que el tècnic director de l'obra n'autoritza el començament un cop sigui aprovat el Pla de Seguretat 
i Salut en les obres, que el contractista en queda assabentat pel fet de subscriure aquesta acta i que el 
termini d'execució començarà a comptar des de la data de la present acta de comprovació de 
replanteig. En el cas de no haver lliurat el Pla de Seguretat i Salut, l'adjudicatari té un termini màxim 
de 10 dies per fer-ho.

5. S'acorda que les obres estaran finalitzades en el termini màxim de 6 mesos d'acord amb 
l'adjudicació de les 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 : Donar compte de l'Acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de l'obra 
d'urbanització de l'àmbit del PMU Clau-7 (Passeig Conca del Besòs, carrer Arenys, carrer Manuel de 
Falla) de Granollers, signada el dia 4 de maig de 2015. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

13131313).-).-).-).-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    4444    I ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LESI ÚLTIMA DE LES    
OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE DOBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE DOBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE DOBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE D''''ADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE L''''ESPAI INTERIOR I JARDINS DELESPAI INTERIOR I JARDINS DELESPAI INTERIOR I JARDINS DELESPAI INTERIOR I JARDINS DEL    
CARRER VALÈNCIACARRER VALÈNCIACARRER VALÈNCIACARRER VALÈNCIA ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEIS ,,,,    SLSLSLSL
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1r En data 16 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València (obra 41/13 
[398-UR-11]), d'aquesta ciutat, a l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL amb CIF 
B62554035, per un import de 285.823,34 euros més 60.022,90 euros en concepte d'IVA 21%), el que 
fa un total de 345.846,24 euros,  el que representa una baixa del 17,92% respecte al pressupost de 
licitació, amb un termini d'execució 3 mesos, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació 
dels replanteig i amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61911 de l'exercici 2014.

El 13 d'octubre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n En data 17 d'abril de 2015, amb registre d'entrada número 2015007199, l'empresa 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, ha presentat la certificació número 4 i última corresponent 
a les obres executades en el mes d'abril de 2015, per un import total de 5.291,15 euros (IVA inclòs), 
relativa a les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València (obra 
41/13 [398-UR-11]), 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 20 d'abril de 2015, amb registre número 12015002554 de la plataforma e.Fact, l'empresa 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, ha presentat la factura electrònica número 1500062 de 
data 17 d'abril de 2015 per un import total de 5.291,15 euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a les 
obres  executades de la certificació d'obra quarta i última, del mes d'abril, relativa a les obres de 
l'esmentat Projecte (obra 41/13).

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

4t En data 15 de gener de 2015 es va signar l'acta de recepció parcial de les obres on es manifesta 
que les obres estan condicionades a la recepció definitiva ja que està pendent d'executar la plantació 
dels parterres de gespa que es plantaran en el període estacional més adient per garantir la 
supervivència de la gespa (entre els mesos març i abril de 2015). 

En data 17 d'abril 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 345.846,24 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).

6è Que l'execució d'aquestes obres està cofinançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014, amb el nom de l'actuació Remodelació delsRemodelació delsRemodelació delsRemodelació dels    
espais interiors i jardins del carrer Valènciaespais interiors i jardins del carrer Valènciaespais interiors i jardins del carrer Valènciaespais interiors i jardins del carrer València  i codi XGL 14/X/102291.

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 4 i última, d'abril de 2015, per un import total de 5.291,15 
euros (cinc mil dos-cents noranta-un euros amb quinze cèntims d'euro), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2015 H432.3320.62709, presentada per l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 
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amb NIF B62554035, relativa a l'execució de les obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l''''espai interior iespai interior iespai interior iespai interior i    
jardins del carrer Valènciajardins del carrer Valènciajardins del carrer Valènciajardins del carrer València (obra 41/13), d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els 
fonaments de drets invocats. 

L'execució de les obres de l'esmentat Projecte està cofinançat per la Diputació de Barcelona en el 
marc de la Xarxa de Governs Locals, anualitat 2014 (XGL 14/X/102291).

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

 
14141414).-).-).-).-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    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), 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.

2n En data 22 d'abril de 2015, amb registre d'entrada número 20150007467, l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la certificació número 2 corresponent a les obres 
executades en el mes de gener de 2015, per un import total de 80.953,13 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 d'abril de 2015 amb registre número 12015002411 de la plataforma e.Fact, l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, ha presentat la factura electrònica número 2015/A/150160 de data 
31 de març de 2015 per un import total de 80.953,13 euros (inclòs el 21% d'IVA) corresponent a les 
obres  executades de la certificació d'obra segona, del mes de març, 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 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).

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
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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, de març de 2015, per un import total de 80.953,13 euros 
(vuitanta mil nou-cents cinquanta-tres euros amb tretze 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

 
15151515).-).-).-).-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    
DEL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAIS INTERIORS DE ROCA UMBERTDEL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAIS INTERIORS DE ROCA UMBERTDEL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAIS INTERIORS DE ROCA UMBERTDEL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAIS INTERIORS DE ROCA UMBERT ,,,,    A FAVORA FAVORA FAVORA FAVOR    
DE LDE LDE LDE L''''EMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELECTRICASEMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELECTRICASEMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELECTRICASEMPRESA SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ,,,,    SASASASA

1r En data 24 de març de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca Umbert (obra 93/14), a l'empresa 
SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE, 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 13 d'abril de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n En data 30 d'abril de 2015, amb registre d'entrada número 20150008629, l'empresa SOCIEDAD 
ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE, SA) ha presentat la certificació número 1 
corresponent a les obres executades en el mes d'abril de 2015, per un import total de 13.455,33 euros 
(IVA inclòs), relativa a les obres del Projecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca Umbert 
(obra 93/14 [825-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 7 de maig de 2015, amb registre número 12015003077, de la plataforma e.Fact, 
l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE, SA), ha presentat 
la factura electrònica número 71535067 de data 30 d'abril de 2015 per un import total de 13.455,33 
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'esmentat Projecte d'obres local (obra 93/14).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 7 de maig 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).
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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 13.455,33 euros 
(tretze mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb trenta-tres cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2015 H311.16510.61929, presentada per l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE, SA), amb NIF A08001182, relativa a l'execució de les 
obres del Projecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca Umbert (obra 93/14 [825-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

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE    
REHABILITACIÓ DE LA NAU GREHABILITACIÓ DE LA NAU GREHABILITACIÓ DE LA NAU GREHABILITACIÓ DE LA NAU G 3333    DE ROCA UMBERT PER ESPAI DE LLOGUER PER ARTISTESDE ROCA UMBERT PER ESPAI DE LLOGUER PER ARTISTESDE ROCA UMBERT PER ESPAI DE LLOGUER PER ARTISTESDE ROCA UMBERT PER ESPAI DE LLOGUER PER ARTISTES

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte executiu de rehabilitació 
de la Nau G3 de Roca Umbert per espai de lloguer per artistes (obra núm. 17/15 [662-RF-13]), 
d'aquesta ciutat, així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 210.043,99 euros 
més la quantitat de 44.109,24 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 254.153,23 euros.

Que la nau G3 de Roca Umbert on està instal·lat els Tallers de Producció està adscrits a Granollers 
Audiovisual, SL, segons el detall dels espais adscrits de Roca Umbert relacionat a l'apartat primer de 
la part dispositiva de l'acord del Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 25 de juny de 2013, 
relatiu a l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts a la 
societat municipal Granollers Audiovisual , SL.

Que el Ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 25 de juny de 2013, va aprovar l’encomana de 
gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, on en els acords setè i vuitè 
s’establia que l’Ajuntament de Granollers realitzarà directament les inversions dels equipaments 
adscrits a la societat GASL i que l’aprovació de la seva adscripció es delegava a la Junta de Govern 
Local.

Que la conservació i rehabilitació de l 'edificació és competència municipal d 'acord amb l'article 25.2.a) 
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.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals,  i la tramitació per la seva aprovació es portarà a terme d'acord a 
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l'article 37 del mateix codi legal i l'article 235 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya . 

De conformitat amb allò que disposa l'article 4.2 del Reial Decret del Ministeri de la Presidència núm. 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció.

D'acord amb allò que estableix el punt 3 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de projectes d'obres  quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses 
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys .

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 inicialment el PPPProjecte executiu de rehabilitació de la Nau Grojecte executiu de rehabilitació de la Nau Grojecte executiu de rehabilitació de la Nau Grojecte executiu de rehabilitació de la Nau G3333    de Rocade Rocade Rocade Roca    
Umbert per espai de lloguer per artistesUmbert per espai de lloguer per artistesUmbert per espai de lloguer per artistesUmbert per espai de lloguer per artistes (obra núm. 17/15 [662-RF-13]), d'aquesta ciutat, així com 
l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 210.043,99 euros més la quantitat de 
44.109,24 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 254.153,23 euros, redactat pels tècnics 
municipals del Servei d'Obres i Projectes, d'acord amb els fets exposats i fonaments de drets invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública en un termini de TRENTA DIES, a 
l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que disposa l'article 
235.2-c) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap 
reclamació, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el projecte esmentat.  

APROVAT PER UNANIMITAT

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

17171717).-).-).-).-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 AL CASAL DEL MESTRE PER AL SOSTENIMENT GENERAL DE LES ACTIVITATSCONCEDIDA AL CASAL DEL MESTRE PER AL SOSTENIMENT GENERAL DE LES ACTIVITATSCONCEDIDA AL CASAL DEL MESTRE PER AL SOSTENIMENT GENERAL DE LES ACTIVITATSCONCEDIDA AL CASAL DEL MESTRE PER AL SOSTENIMENT GENERAL DE LES ACTIVITATS    
DE LDE LDE LDE L''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 17 de juny de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat Casal del Mestre una subvenció per import de 4.200,00 € per al sosteniment general 
de les activitats de l'entitat, per a l'any 2014 i en data 18 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 31 de març de 2015.

En la data 4 de març de 2015 i amb el registre d'entrada núm. 4115 l'entitat Casal del Mestre ha 
presentat la justificació requerida.

En data 23 de març de 2015 i amb núm de registre d'entrada núm 5562 l'entitat ha comunicat que en el 
desenvolupament del projecte  hi ha hagut un estalvi de 3388,51€ corresponent a una menor despesa 
en l'execució del projecte  i demana una modificació de l 'acord de Junta del 17 de juny  de 2014.

La Junta de Govern de 21 d'abril de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
del projecte presentat  que passava a tenir un cost de 18.311,49€ i no de 21.700€.

Vist l'informe emès en data 27 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 
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subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Cumplir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
funamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el cumpliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el cumpliment 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 vuitena 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 al sosteniment general 
de les activitats de l'entitat, signat en data 18 de juny de 2014, 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.

Apartat tercer de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta �

de Govern Local, de 17 de juny de 2014, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada al Casal del Mestre per acord de 
la Junta de Govern Local de data 23 de setembre per al sosteniment general de les activitats de 
l'entitat, per a l'any 2014, en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Casal del Mestre G08781858 Activitats de formació 
adreçades al col·lectiu de 
mestres i professors (Escola 
d'Estiu i altres)

18.311,49 € 4.200,00 € 18.311,49 
€

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat Casal del Mestre 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

 
18181818).-).-).-).-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 RUMB ASSOCIACIÓ MUSICAL PER AL DESENVOLUPAMENT DCONCEDIDA A RUMB ASSOCIACIÓ MUSICAL PER AL DESENVOLUPAMENT DCONCEDIDA A RUMB ASSOCIACIÓ MUSICAL PER AL DESENVOLUPAMENT DCONCEDIDA A RUMB ASSOCIACIÓ MUSICAL PER AL DESENVOLUPAMENT D''''ACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATS     
DINS EL PROJECTESDINS EL PROJECTESDINS EL PROJECTESDINS EL PROJECTES     """"CARLES RIERACARLES RIERACARLES RIERACARLES RIERA """",,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014
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En sessió de data 2 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar a l'entitat RUMB Associació Musical una subvenció per import de 3.000,00 € per al 
desenvolupament d'activitats dins el projectes "Carles Riera", per a l'any 2014 i en data 3 de desembre 
de 2014 es va signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions de l'entitat 
beneficiària. 

La clàusula setena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 31 de març de 2015.

En la data 25 de març de 2015 i amb el registre d'entrada núm. 5758 l'entitat RUMB Associació 
Musical ha presentat la justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 22 d'abril de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Cumplir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
funamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el cumpliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el cumpliment 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 vuitena 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 al sosteniment general 
de les activitats de l'entitat, signat en data 18 de juny de 2014, 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.

Apartat tercer de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta �

de Govern Local, de 17 de juny de 2014, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a RUMB Associació Musical per 
acord de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre per al desenvolupament d'activitats dins el 
projectes "Carles Riera", per a l'any 2014, en els termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

RUMB Associació 
Musical

G64262082 Jornada CUB: Rock A Umbert 
i assesorament a grups 
musicals emergents

3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
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SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat RUMB Associació Musical 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
 

19191919).-).-).-).-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 SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

AMPA EM Salvador Espriu G59651398 Biblioteca 4.200,00 € 500,00 €
AMPA EM Salvador Espriu G59651398 Rua Carnaval 600,00 € 500,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2015.

En data 2 de març de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3888 l'AMPA Escola Salvador ha 
presentat la justificació requerida.

En data 23 de març de 2015 amb núm de registre d'entrada 5566, l'entitat ha comunicat que en el 
desenvolupament del projecte  Biblioteca hi ha hagut un estalvi de 478€ motivat per una menor 
despesa per la reducció del servei perquè la subvenció havia estat menor de la prevista i demana una 
modificació de l'acord de Junta del 23 de setembre de 2014.

La Junta de Govern de 21 d'abril de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
del projecte Biblioteca que passava a tenir un cost de 3.722,68€ i no de 4.200€.

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

AMPA EM Salvador Espriu G59651398 Biblioteca 3.722,68 € 500,00 €
AMPA EM Salvador Espriu G59651398 Rua Carnaval 600,00 € 500,00 €

Vist l'informe emès en data 27 d'abril per la cap del Servei d'Educació que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �
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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 S.Espriu G59651398 Biblioteca 3.722,68 € 500,00 € 3.722,68 €
AMPA S.Espriu G59651398 Rua Carnaval 600,00 € 500,00 € 614,56 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'AMPA Salvador Espriu i a intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

20202020).-).-).-).-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 MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DAMPA MESTRES MONTAÑA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

AMPA M.Montaña G58345786 Biblioteca 1.703,60 € 618,00 €

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 2015.

En data 27 de febrer de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3777 l'AMPA Mestres Montaña ha 
presentat la justificació requerida.

En data 19 de març de 2015 amb núm. de registre d'entrada 5295, l'entitat ha comunicat que en el 
desenvolupament del projecte  hi ha hagut un estalvi de 1.001,80€ motivat per una menor despesa en 
monitoratge i i demana una modificació de l'acord de Junta del 23 de setembre de 2014.

La Junta de Govern de 21 d'abril de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
del projecte Biblioteca que passava a tenir un cost de 701,80€ i no de 1.703,60€.

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:
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EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

AMPA M.Montaña G58345786 Biblioteca 701,80 € 618,00 €

Vist l'informe emès en data 27 d'abril per la cap del Servei d'Educació que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

justificació de les subvencions públiques .

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

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

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

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

Article 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 M. Montaña G58345786 Biblioteca 701,80 € 618,00 € 701,80 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'AMPA Mestres Montaña i a intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
21212121).-).-).-).-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 MAMPA MAMPA MAMPA M....    ANNA MOGAS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DANNA MOGAS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DANNA MOGAS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DANNA MOGAS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

AMPA M. Anna Mogas G58663428 Cross 5.000,00 € 1.068,00 €

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 2015.

En data 2 de març de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3890 l'AMPA M. Anna Mogas ha 
presentat la justificació requerida.

En data 23 de març de 2015 amb núm. de registre d'entrada 5563, l'entitat ha comunicat que en el 
desenvolupament del projecte  hi ha hagut un estalvi de 658,62€ motivat per una menor despesa en 
lloguers i altres i demana una modificació de l 'acord de Junta del 23 de setembre de 2014.

La Junta de Govern de 21 d'abril de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
del projecte Cross que passava a tenir un cost de 4.314,38€ i no de 5.000€.

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

AMPA M. Anna Mogas G58663428 Cross 4.314,38 € 1.068,00 €

Vist l'informe emès en data 27 d'abril per la cap del Servei d'Educació que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

justificació de les subvencions públiques .

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

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

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

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

Article 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 ::::    ����
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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 M. Anna Mogas G58663428 Cross 4.314,38 € 1.068,00 € 4.314,38€

SEGON. Notificar aquest acord a l'AMPA M. Anna Mogas 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
 

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ESCOLA PONENT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA PONENT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA PONENT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA PONENT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Escola Ponent Q5856218B Tallers d'estudi assistit 1.040,00 € 674€

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 2015.

En data 27 de febrer de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3805 l'Escola Ponent ha presentat 
la justificació requerida.

En data 20 de març de 2015 amb núm. de registre d'entrada 5424, l'entitat ha comunicat que en el 
desenvolupament del projecte  hi ha hagut un estalvi de 366€ motivat per una menor despesa en el 
monitoratge  i demana una modificació de l'acord de Junta del 23 de setembre de 2014.

La Junta de Govern de 21 d'abril de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
del projecte Tallers d'estudi assistit que passava a tenir un cost de 674€ i no de 1.040€.

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Escola Ponent Q5856218B Tallers d'estudi assistit 674,00 € 674€

Vist l'informe emès en data 27 d'abril per la cap del Servei d'Educació que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

Escola Ponent Q5856218B Tallers d'estudi assistit 674,00 € 674€ 674,00 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'Escola Ponent 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
 

23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Esport Extraescolar 1.437,60 € 393,00 €Escola Fàtima Q5855792G
Ponts a la feina 898,00 € 674,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2015.

En data 2 de març de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3884 l'Escola Fàtima ha presentat la 
justificació requerida.

En data 19 de març de 2015 amb núm. de registres d'entrada 5370 i 5371 i , l'entitat ha comunicat que 
en el desenvolupament dels dos projectes hi hagut un estalvi motivat pel següent :

Pel que fa a l'actuació de l'Esport extraescolar, per una menor despesa en la compra de �

material esportiu de la que s'havia previst inicialment, i passava d'un cost pressupostat 
inicialment de 1437,60€ a 796,00€.
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Pel que fa a l'actuació de Ponts a la feina, per una despesa menor en la compra d'ordinadors de �

la que s'havia previst inicialment passava d'un cost pressupostat inicialment de 898,00€ a 
674,00€.

I demanava una modificació de l'acord de Junta del 23 de setembre de 2014.

La Junta de Govern de 21 d'abril de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar els imports del pressuposts de 
despesa dels projectes.

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Esport extraescolar 796,00 € 393,00 €Escola Fàtima Q5855792G
Ponts a la feina 776,97 € 674,00 €

Vist l'informe emès en data 27 d'abril per la cap del Servei d'Educació que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

justificació de les subvencions públiques .

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

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

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

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

Article 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

Esport extraescolar 796,00 € 393,00 € 796,00 €Escola Fàtima Q5855792G
Ponts a la feina 776,97 € 674,00 € 776,97 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'Escola Fàtima i a intervenció.
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TERCER.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ESCOLA PEREANTON EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA PEREANTON EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA PEREANTON EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA PEREANTON EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PEREDUCACIÓ PEREDUCACIÓ PEREDUCACIÓ PER    
A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Escola Pereanton G58559081 Cantata “si, música, si” 820,00 € 500,00 €

La base 19 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2015.

En data 27 de febrer de 2015 i amb el número de registre d'entrada 3815 l'Escola Pereanton ha 
presentat la justificació requerida.

En data 19 de març de 2015 amb núm. de registre d'entrada 5316, l'entitat ha comunicat que en el 
desenvolupament del projecte hi ha hagut un estalvi de 315,80€ motivat per una menor despesa en 
faristols, maquillatge, cables,... de la que s'havia previst inicialment i demana una modificació de 
l'acord de Junta del 23 de setembre de 2014.

La Junta de Govern de 21 d'abril de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
del projecte Cantata “si, música, si” que passava a tenir un cost de 504,80€ i no de 820,00€.

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Escola Pereanton G58559081 Cantata “si, música, si” 504,80 € 500,00 €

Vist l'informe emès en data 27 d'abril per la cap del Servei d'Educació que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

justificació de les subvencions públiques .

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

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

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

Article 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

Escola Pereanton G58559081 Cantata “si, música, si” 504,80 € 500,00 € 504,80 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'Escola Pereanton i a intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ESCOLA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DESCOLA PAU VILA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER AEDUCACIÓ PER AEDUCACIÓ PER AEDUCACIÓ PER A    
LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LLA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LLA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LLA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Escola Pau Vila Q5855829G L'hort a l'escola 1.200,00 € 393,00 €

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 2015.

En data 20 de marc de 2015 i amb el número de registre d'entrada 5382 l'Escola Pau Vila ha presentat 
la justificació requerida. Que el servei d'Educació considera necessari acceptar la justificació, encara 
que hagi estat lliurada fora de termini.

Que en la mateixa instància , l'entitat ha comunicat que en el desenvolupament del projecte  hi ha 
hagut un estalvi de 247,46€ motivat per una menor despesa en l'execució del projecte i demana  
modificació de l'acord de Junta del 23 de setembre de 2014.

La Junta de Govern de 21 d'abril de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de de la Junta de 
Govern Local de 23 de setembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa 
del projecte L'Hort a l'escola que passava a tenir un cost de 952,54€ i no de 1.200€.

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Escola Pau Vila Q5855829G L'hort a l'escola 952,54 € 393,00 €
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Vist l'informe emès en data 27 d'abril per la cap del Servei d'Educació que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha verificat que 
el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  
acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes 
a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

justificació de les subvencions públiques .

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

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

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

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

Article 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

Escola Pau Vila Q5855829G L'hort a l'escola 952,54 € 393,00 € 952,54 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'Escola Pau Vila i a intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL TORNEIG COALIMENTDIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL TORNEIG COALIMENTDIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL TORNEIG COALIMENTDIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL TORNEIG COALIMENT    
DDDD''''HANDBOL BASE DEHANDBOL BASE DEHANDBOL BASE DEHANDBOL BASE DE     2015201520152015

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015" (BOPB de 8/6/2012) com a element 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.

A l'apartat 2 de la Clàusula 12 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012/2015" s'hi preveu la concessió, 
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per procediment de concurrència competitiva, de recursos concertats per mitjà de Catàlegs de 
concertació i a l'apartat 3 s'hi estableix l'atorgament, per concessió directa, dels recursos concedits en 
el marc de les Meses de concertació, dels consistents en recursos tècnics i materials, dels recursos 
econòmics consistents en fons de presentació i d'aquells altres recursos l'atorgament del quals 
s'acreditin raons d'interès públic, social econòmic o humanitari sense fer referència expressa a la 
possibilitat de concedir suports puntuals per concessió directa .

Per això, en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012/2015", la Presidenta 
Delegada de l'Àrea de Desenvolupament econòmic Local de la Diputació de Barcelona, en data 9 
d'abril de 2015, ha dictat un decret (ref. Reg. 2827/15) pel qual s'aprova concedir a l'Ajuntament de 
Granollers una subvenció per import de 10.000,00 euros (codi XGL  15/Y/209013) amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària G/30400/34100/46282 i essent el centre gestor la Gerència de Serveis 
d'Esports. Aquest acord ha estat notificat a l'Ajuntament de Granollers en data 27 d'abril de 2015 i amb 
número de registre 7862.

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

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. Acceptar una subvenció extraordinària de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona, amb motiu de la celebració del Torneig Coaliment d'handbol Base de 2015, 
per un import de 10.000,00 euros.

SEGON. Imputar el total concedit de 10.000,00€ a la partida d'ingressos H421 46100 (Diputació: 
programes i activitats) del pressupost del Servei d'Esports.

TERCER. Prendre el compromís de justificar aquesta subvenció, mitjançant despeses realitzades dins 
el període 1 de gener al 31 de desembre de 2015, com a màxim el dia 31 de març de 2016.

QUART. Notificar aquest acord l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (Gerència de Serveis 
d'Esports) de la Diputació de Barcelona i a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

CINQUÈ.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 ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERSDIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERSDIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERSDIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DE LA MITJA MARATÓ GRANOLLERS----LESLESLESLES    
FRANQUESESFRANQUESESFRANQUESESFRANQUESES ----LA GARRIGA DELA GARRIGA DELA GARRIGA DELA GARRIGA DE     2015201520152015

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015" (BOPB de 8/6/2012) com a element 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.

A l'apartat 2 de la Clàusula 12 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012/2015" s'hi preveu la concessió, 
per procediment de concurrència competitiva, de recursos concertats per mitjà de Catàlegs de 
concertació i a l'apartat 3 s'hi estableix l'atorgament, per concessió directa, dels recursos concedits en 
el marc de les Meses de concertació, dels consistents en recursos tècnics i materials, dels recursos 
econòmics consistents en fons de presentació i d'aquells altres recursos l'atorgament del quals 
s'acreditin raons d'interès públic, social econòmic o humanitari sense fer referència expressa a la 
possibilitat de concedir suports puntuals per concessió directa .

Per això, en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012/2015", la Presidenta 
Delegada de l'Àrea de Desenvolupament econòmic Local de la Diputació de Barcelona, en data 1 
d'abril de 2015, ha dictat un decret (ref. Reg. 2622/15) pel qual s'aprova concedir a l'ajuntament de 
Granollers una subvenció per import de 9.000,00 euros (codi XGL  15/Y/203523) amb càrrec a 
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l'aplicació pressupostària G/30400/34100/46282 i essent el centre gestor la Gerència de Serveis 
d'Esports. Aquest acord ha estat notificat a aquest Ajuntament en data 24 d'abril de 2015 i amb 
número de registre 7794.

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

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. Acceptar una subvenció extraordinària de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona, amb motiu de la celebració de la Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga de 2015, per un import de 9.000,00 euros.

SEGON. Imputar el total concedit de 9.000,00€ a la partida d'ingressos H421 46100 (Diputació: 
programes i activitats) del pressupost del Servei d'Esports.

TERCER. Prendre el compromís de justificar aquesta subvenció, mitjançant despeses realitzades dins 
el període 1 de gener al 31 de desembre de 2015, com a màxim el dia 31 de març de 2016.

QUART. Notificar aquest acord l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (Gerència de Serveis 
d'Esports) de la Diputació de Barcelona i a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
28282828).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DEL    
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DEASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DEASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DEASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’Associació Agrupació Excursionista de Granollers, per un import de 4.800€ destinada a Ballades de 
sardanes durant l'any 2015.

En data 9 de març de 2015 amb número de registre d’entrada 2015004437 el senyor Carles Garcia 
Pérez, de l'Agrupació Excursionista de Granollers presenta la següent documentació i sol·licita 
l’atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’associació Agrupació Excursionsita de Granollers, 
amb NIF G58201575, per un import de 4.800 € destinada a la realització dels actes, activitats i 
projectes culturals de l'AEG de l'any 2015 amb un pressupost de despesa de 5.000,00 €, el que 
representa un finançament del 96 % del cost de l’activitat. 

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 4.800€ amb càrrec a la 
partida 15/H431/33430/ 48302 del vigent Pressupost. 

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Agrupació Excursionista de Granollers que 
regula l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment 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, CARLES GARCIA PÉREZ amb DNI núm. 77285968-B, President de l’associació 
Agrupació Excursionista de Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF 
G58201575   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
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Primer. Que l'entitat Agrupació Excursionista 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 el 
projecte  actes, activitats i projectes culturals de l'AEG de l'any 2015 presentada al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers en data 9 de febrer de 2015 amb una despesa prevista per a l’exercici 2015 
de 5.000,00 €. 

Tercer. Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació 
que realitza l’entitat beneficiària en les activitats de tipus cultural i en la vida associativa del municipi i 
vol fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats 
del municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció de la cultura que alhora és una finalitat 
pública. 

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  actes , activitats i projectes culturals de l 'AEG de 
l'any 2015 presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 9 de febrer de 2015.

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

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 5.000,00 € corresponents:

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Compra materials: 2000,00 €Quotes socis/es: 200,00 €
Catxets: Subvencions públiques:
Producció (lloguers de 
material tècnic...)

Subvenció Ajuntament: 4.800,00 €

Personal: Venda materials:
Publicitat: 500,00 €Publicitat i patrocinis:
Altres: 2.500,00 €Altres:

TOTALTOTALTOTALTOTAL 5555....000000000000,,,,00000000    €€€€ TOTALTOTALTOTALTOTAL 5555....000000000000,,,,00000000    €€€€

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

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

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 
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4.800,00 €, el que representa un finançament de 96 % 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 del butlletí d 'activitats per un import màxim de 1.150 €

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.

-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 
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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  4.800 €, 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: 

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
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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.  

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 Agrupació Excursionista 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 
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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
 

29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A    
LLLL''''AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS DURANT LAGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS DURANT LAGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS DURANT LAGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS DURANT L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 25 de juny de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat
Agrupació Excursionista de Granollers una subvenció per import de 4.650,00 € per l'execució de les 
activitats culturals de l'any 2014 i en data 28 d'abril de 2015 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament 
de Granollers va modificar l'import de la subvenció a 3.200,00 €, després de la instància presentada 
per l'entitat Agrupació Excursionista de Granollers en data 9 d'abril de 2015 amb registre núm. 
2015006670 exposant els motius de la modificació de l 'import. 

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 2015003715 l'entitat Agrupació 
Excursionista de Granollers ha presentat la justificació requerida . 

Vist l'informe emès en data 29 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  26 de juny de 2014.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta 
la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització 
de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la subvenció . ...

- Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la justificació 
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 
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de Govern Local, de 11 de juny de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Agrupació Excursionista de Granollers, 
per acord de la Junta de Govern Local de data 28 d'abril de 2015 , en els termes que s'indiquen a 
continuació:

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

26/02/15/20150037

15

Agrupació 

Excursionista de 

Granollers

G-58201575  32
a

 Excursió Popular de 

Granollers,14
a

 Primaveral de 

Cinema de Muntanya, 10e 

Concurs fotografic “La Muntanya”

3.200,00 € 3.213,47 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-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 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 CASTELLERA XICS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓASSOCIACIÓ CASTELLERA XICS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ    
DE LA PROGRAMACIÓ DDE LA PROGRAMACIÓ DDE LA PROGRAMACIÓ DDE LA PROGRAMACIÓ D ''''ACTIVITATS DURANT LACTIVITATS DURANT LACTIVITATS DURANT LACTIVITATS DURANT L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 25 de juny de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va 
atorgar a l'entitat Associació Castellera Xics de Granollers una subvenció per import de 9.000,00 € per 
l'execució i realització d'actuacions i activitats durant l'any 2014 i en data 15 de juny de 2014 es va 
signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions de l 'entitat beneficiària. 

En data 27 d'abril de 2015 amb número de registre d'entrada 2015008042 l'entitat Associació 
Castellera Xics de Granollers ha presentat la justificació requerida . 

Vist l'informe emès en data 29 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

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 .
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- 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 programa d'activitats a 
desenvolupar al llarg de l'any 2013, signat en data 11 de juny de 2013.

- Clàusula sisèna de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, aprovat per la Junta 
de Govern Local, de 11 de juny de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l' Associació Castellera Xics de 
Granollers , per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014 , en els termes que 
s'indiquen a continuació:

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

27/04/15/

2015008042

Associació Castellera 

de Granollers

G-59578468 Programació d'activitats i 

actuacions

9.000,00 € 27.198,49 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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