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

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos
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 .... 
 
La Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següent:

Sentencia  número 129/2015 de 19/05/2015 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 13 de 
Barcelona, en la qual es desestima el Procediment Abreujat 348/2014-C  presentat per Ous la 
Moreneta S.C.P.
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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 LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....3333////2015201520152015    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

En les dates i amb el número de registre d'entrada al registre de factures que s'indiquen en la relació 
annexa a aquest acord, les persones físiques i/o jurídiques que igualment es citen en la relació annexa 
a aquest acord han presentat les factures amb els números i pels conceptes que figuren a la relació 
annexa a aquest acord.    

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

Consten a l'expedient administratiu els informes emesos pels diferents responsables dels serveis 
municipals en els que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha estat reconeguda 
en l’exercici en què s’ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment 
legalment establert i en els que queda acreditat que l'objecte de la factura ha estat efectivament 
realitzat a plena satisfacció del servei municipal . 

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici 2015, d'acord amb els 
documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

Vist l'informe d'Intervenció de data 14 de maig de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen a la relació que 
s'adjunta a continuació, sobre les quals existeixen incompliments essencials de tramitació :

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA MOTIU INCOMPLIMENT
CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. - 
SOCIEDAD ESTATAL

4001393442 0,65 H403.23100.22201 Error a tramitació de factura

CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. - 
SOCIEDAD ESTATAL

4001471862 34,10 H403.23100.22201 Manca de pressupost

OXOID, S.A. 1000373782 302,50 H451.31110.22199 Reserva de crèdit insuficient

AIR LIQUIDE, S.A. 5100593684 388,00 H451.31110.22199 Reserva de crèdit insuficient
Cost del servei és superior al 
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CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VALLÈS 
ORIENTAL

2180.14 443,04 H311.16230.22700 crèdit consignat en el 
pressupost

CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VALLÈS 
ORIENTAL

2607.14 520,00 H311.16230.22700
Factura presentada fora de 
termini

CONSORCI GESTIÓ RESIDUS VALLÈS 
ORIENTAL

2608.14 894,65 H311.16230.22700
Factura presentada fora de 
termini

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, CIA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS

096-1470081711 153,92 H160.24135.22699
Factura presentada fora de 
termini

INFOPRODUCTS, SL 2014/011804 1.918,56 H112.92030.22000
Factura presentada fora de 
termini

PERE CABOT BARBANY 1/3 79,86 H403.23180.22602 Error a tramitació de factura

ASPY PREVENCION, SL SPAA2014012993 1.839,20 H151.92011.22799
Factura presentada fora de 
termini

ADAGIO, SA 290.018.046V 40,50 H112.92320.22699 Acumulació de tasques

JORDI CUMELLAS RUIZ 2057/14 664,21 H112.92320.22199 Acumulació de tasques
STI TRANSPORTS-SERVEIS DE 
TRANSPORT INT

A141267 51,26 H112.93310.22699 Tramitació incorrecta

DAVI MESTRES FUENTES 
PROCURADORS SLP

F05420/14 207,03 H112.93310.22699 Tramitació incorrecta

EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES 
REQUENA, SA

140889 1.149,50 H313.15324.21000
No hi havia consignació 
pressupostària

VIDEOLAB, S.A. 0044608 272,25 H112.92320.22199 Acumulació de tasques

SANT CUGAT CENTRE TÈCNIC SRLP A20142027 4.716,35 H313.15324.22706
No hi havia consignació 
pressupostària

B15 IMATGE CORPORATIVA SL 214529 28,62 H112.92320.22199 Acumulació de tasques

B15 IMATGE CORPORATIVA SL 214519 388,85 H112.92320.22199 Acumulació de tasques

INSTRUMENTOS TESTO, S.A. 9070201304 164,56 H112.92320.22199 Acumulació de tasques
DIMAS EMPRESA D'INSERCIÓ SOCIAL, 
SL

286/2014 1.795,88 H340.15130.22699
Impossibilitat incrementar 
despesa 2014

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA SA 14DD006721 638,28 H302.15001.21200
Necessitat urgent de 
contractar servei

SISTEMES D'OFICINA DEL VALLÈS, SA 126947 322,74 H330.15100.21302 No hi havia contracte subscrit

CLECE S.A. 600860000614REC 780,45 H302.15001.22699
Necessitat urgent de 
contractar servei

COMERCIAL JARMAR SL 14/14.230 232,32 H340.15130.22699
Necessitat urgent de 
contractar servei

COMERCIAL JARMAR SL 14/14.227 1.315,39 H312.15322.62305
Factura presentada fora de 
termini

ALBA GARRIGA VILARDEBÓ 2015/5 2.465,60 H403.23180.22799 No hi havia contracte subscrit
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÁQUINAS 
PARA AGUA ENVASADA, S.L.

935457 39,34 H417.32810.22699 No hi havia crèdit suficient

SEBASTIÀ LLORENS, SL 2143776 776,60 H311.16230.22700 No hi havia crèdit suficient
VALLESANA DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA, 
S.L.

175 114,95 H302.15001.22699
Necessitat urgent de 
contractar servei

VALLESANA DE MAQUINARIA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA, 
S.L.

19 114,95 H302.15001.22699
Necessitat urgent de 
contractar servei

22.854,11

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 3/2015) amb càrrec a les partides del Pressupost  2015 de l'Ajuntament de Granollers que 
igualment s'indiquen a la relació annexa. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que 
consta a la relació annexa a aquest acord (núm. 3/2015). Contra aquest acte administratiu, que és 
definitiu en via administrativa, 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 
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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 . 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....5555////2015201520152015    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

En les dates i amb el número de registre d'entrada al registre de factures que s'indiquen en la relació 
annexa a aquest acord, les persones físiques i/o jurídiques que igualment es citen en la relació annexa 
a aquest acord han presentat les factures amb els números i pels conceptes que figuren a la relació 
annexa a aquest acord.    

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

Consten a l'expedient administratiu els informes emesos pels diferents responsables dels serveis 
municipals en els que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha estat reconeguda 
en l’exercici en què s’ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment 
legalment establert i en els que queda acreditat que l'objecte de la factura ha estat efectivament 
realitzat a plena satisfacció del servei municipal . 

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici 2015, d'acord amb els 
documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

Vist l'informe d'Intervenció de data 14 de maig de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen a la relació que 
s'adjunta a continuació, sobre les quals existeixen incompliments essencials de tramitació :

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA MOTIU INCOMPLIMENT
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GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE14371067605205 116,31 H416.32910.22102 Error a tramitació de factura

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE14371065257802 160,45 H416.32910.22102 Error a tramitació de factura
DESARROLLO ASESORAMIENTO 
TECNOLOGIA INFORMATICA

33 1.369,30 H141.92510.21300 No hi havia contracte subscrit

ARTGEST, SERVEIS INTEGRALS PER 
LA CULTURA S.L

000408 76,23 H432.33441.22699 No hi havia contracte subscrit

ARTGEST, SERVEIS INTEGRALS PER 
LA CULTURA S.L

000423 88,94 H432.33441.22699 No hi havia contracte subscrit

ARTGEST, SERVEIS INTEGRALS PER 
LA CULTURA S.L

000439 482,79 H432.33441.22699 No hi havia contracte subscrit

RECICLAJES TAMAYO S.L. FV15-00387 1.202,70 H353.17110.21000 No hi havia contracte subscrit

RAUL ANDRÉS LIZANA ZAMUDIO 17/15 220,00 H403.23180.22799 No hi havia contracte subscrit

GUSTAURIA S.C.C.L. 2015/00/343 2.567,57 H461.23112.22105 No hi havia contracte subscrit

6.284,29

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 5/2015) amb càrrec a les partides del Pressupost  2015 de l'Ajuntament de Granollers que 
igualment s'indiquen a la relació annexa. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que 
consta a la relació annexa a aquest acord (núm. 5/2015). Contra aquest acte administratiu, que és 
definitiu en via administrativa, 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 . 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL DELS SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL DELS SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL DELS SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANNUAL DELS SERVEIS    
DDDD''''ASSESSORAMENT JURÍDIC I DASSESSORAMENT JURÍDIC I DASSESSORAMENT JURÍDIC I DASSESSORAMENT JURÍDIC I D''''ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE RECURSOSASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE RECURSOSASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE RECURSOSASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE RECURSOS    
HUMANS A LHUMANS A LHUMANS A LHUMANS A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIASENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIASENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIASENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local del dia 31 de març de 2015, va acordar iniciar l'expedient, autoritzar la 
despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
particulars, per a la contractació dels serveis d'assessorament jurídic i d'assistència tècnica en matèria 
de recursos humans a l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat

El pressupost de licitació és de  20.800 euros més la quantitat de 4.284 euros en concepte d'IVA que 
fa un total de 24.684 euros, amb aplicació al codi  pressupostari  H 151.92010.22706 Estudis i Treballs 
de Recursos Humans, amb la distribució següent :

Exercici període Import 21% d'IVA total euros

2015 del 1 de juny al 31 desembre 5.950,00€ 1.249,50 € 7.199,50 €

2016 del 1 de gener al 31 desembre 10.200,00 € 2.142,00 € 12.342,00 €

2017 del 1 de gener al 31 maig 4.250,00 € 892,50€ 5.142,50 €



6

En data 2 d'abril de 2015 es convida a participar a la licitació a les empreses següents  :

- ADE, ASSESSORAMENT I SERVEIS, S.L 
- ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP
- ACTIVA advocats i assessors, SL
- JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS,S.L.P.

En data 15 d'abril de 2015, les empreses  ACTIVA advocats i assessors, SL i JDA ASSESSORS 
CONSULTORS PROFESSIONALS, S.L.P. comuniquen mitjançant correu electrònic que no 
participaran en el procés de licitació.

Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, únicament presenta oferta ARC, Despatx d'Advocats i 
Consultors, SLP (CIF B-63039531).

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris avaluable mitjançant fórmula 
matemàtica), la cap del servei de Recursos Humans ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com 
a oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, 
SLP amb CIF B-63039531 per a l'adjudicació del contracte dels serveis d'assessorament jurídic i 
d'assistència tècnica en matèria de recursos humans a l 'Ajuntament de Granollers

En data 24 d'abril de 2015 s'ha requerit electrònicament a ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP
(CIF B-63039531) a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte i que ha 
recepcionat en data 28 d'abril de 2015. 

El dia 8 de maig de 2015, ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP ha presentat la documentació 
requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, i la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte  dels serveis d'assessorament 
jurídic i d'assistència tècnica en matèria de recursos humans a l'Ajuntament de Granollers per al 
període de 2 anys amb efectes 1 de juny de 2015 i fins 30 de maig de 2017 a l'empresa ARC, Despatx 
d'Advocats i Consultors, SLPamb CIF B-63039531 per import de 20.400 euros, més 4.284 euros en 
concepte d'IVA que fa un total de 24.684 euros, el que representa una baixa del 0% respecte al preu 
de licitació.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar  a l'empresa ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP amb CIF B-63039531, 
el contracte  dels serveis d'assessorament jurídic i d'assistència tècnica en matèria de recursos 
humans a l'Ajuntament de Granollers per al període de 2 anys amb possibilitat de pròrroga i  amb 
efectes 1 de juny de 2015 i fins 30 de maig de 2017, per import de 20.400 euros, més 4.284 euros en 
concepte d'IVA que fa un total de 24.684 euros, el que representa una baixa del 0% respecte al preu 
de licitació, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats i amb aplicació al codi pressupostari H 151.92010.22706  amb la distribució següent:

2015 (del 1 de juny al 31 desembre)    7.199,50 € (5.950,00€ més 1.249,50 € d'IVA)
2016 (del 1 de gener al 31 desembre) 12.342,00 € (10.200,00 € més 2.142,00 € d'IVA)
2017 (del 1 de gener al 31 maig)   5.142,50 € (4.250,00 € més 892,50€ d'IVA)
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SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70€)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.2 apartat 
g)

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....     Confeccionar els documents comptables de disposició de la despesa d'acord amb els imports i 
els exercicis indicats a la clàusula primera i notificar al servei de comptabilitat de l'Àrea de Govern i 
Economia 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR L''''EXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA    
SUBVENCIÓ DESUBVENCIÓ DESUBVENCIÓ DESUBVENCIÓ DE    32323232....557557557557,,,,50505050    € ATORGADA PER PART DEL SERVEI D€ ATORGADA PER PART DEL SERVEI D€ ATORGADA PER PART DEL SERVEI D€ ATORGADA PER PART DEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DE    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC))))    DE LA GENERALITAT DE CATALUNYADE LA GENERALITAT DE CATALUNYADE LA GENERALITAT DE CATALUNYADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    AMB COFINANÇAMENT DEL FONSAMB COFINANÇAMENT DEL FONSAMB COFINANÇAMENT DEL FONSAMB COFINANÇAMENT DEL FONS    
SOCIAL EUROPEUSOCIAL EUROPEUSOCIAL EUROPEUSOCIAL EUROPEU    ((((FSEFSEFSEFSE)))),,,,    PER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ D''''ACCIONS FORMATIVES ADREÇADESACCIONS FORMATIVES ADREÇADESACCIONS FORMATIVES ADREÇADESACCIONS FORMATIVES ADREÇADES    
PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORSPRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORSPRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORSPRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS////ES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A LES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A LES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A LES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ PER A L''''ANYANYANYANY    
2012201220122012    ((((FOAPFOAPFOAPFOAP    2012201220122012))))

1111.... Per Resolució de data 7777    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012,,,, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 
atorgava a la nostra entitat una subvenció de 32323232....557557557557,,,,50505050    €€€€    adreçada a la realització de cursos de 
formació ocupacional en base a llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////286286286286////2012201220122012,,,,    dededede    21212121    de setembrede setembrede setembrede setembre,,,,    per la qual s'estableixen 
les bases reguladores i s'obre la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions adreçades 
prioritàriament a treballadors/res desocupats/des que promou el SOC per a l'any 2012 (FOAP 2012).

2222.... Les accions atorgades en el marc d'aquesta convocatòria conformen el certificat de 
professionalitat “Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials”, de 470 hores 
en total. El detall de les accions atorgadesdetall de les accions atorgadesdetall de les accions atorgadesdetall de les accions atorgades     és el següent:

NOM DE LNOM DE LNOM DE LNOM DE L ''''ACCIÓ FORMATIVAACCIÓ FORMATIVAACCIÓ FORMATIVAACCIÓ FORMATIVA CODI DE LCODI DE LCODI DE LCODI DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ HORESHORESHORESHORES
IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

ATORGATATORGATATORGATATORGAT

((((SSCSSSCSSSCSSSCS0208020802080208____MMMM1016101610161016____UUUU0127012701270127))))    Suport a la recepció i acollida en 
institucions de persones dependents 12/FOAP/187/0077396/001 30 2.227,50 €

((((SSCSSSCSSSCSSSCS0208020802080208____MMMM1016101610161016____UUUU0128012801280128))))    Suport en l'organització d'activitats per a 
persones dependents en institucions 12/FOAP/187/0077396/002 70 5.197,50 €

((((SSCSSSCSSSCSSSCS0208020802080208____MMMM1017101710171017))))    Intervenció en l'atenció higiènic-alimentària en 
institucions 12/FOAP/187/0077396/003 70 5.197,50 €

((((SSCSSSCSSSCSSSCS0208020802080208____MMMM1018101810181018)))) Intervenció en l'atenció sociosanitària en 
institucions 12/FOAP/187/0077396/004 70 5.197,50 €

((((SSCSSSCSSSCSSSCS0208020802080208____MMMM1019101910191019____UUUU0129012901290129))))    Animació social de persones dependents 
en institucions 12/FOAP/187/0077396/005 30 2.227,50 €

((((SSCSSSCSSSCSSSCS0208020802080208____MMMM1019101910191019____UUUU0130013001300130)))) Manteniment i millora de les activitats 
diàries de persones dependents en institucions 12/FOAP/187/0077396/006 50 3.712,50 €

((((SSCSSSCSSSCSSSCS0208020802080208____MMMM1019101910191019____UUUU0131013101310131)))) Tècniques de comunicació amb persones 
dependents en institucions 12/FOAP/187/0077396/007 50 3.712,50 €

((((SSCSSSCSSSCSSSCS0208020802080208____MPMPMPMP0029002900290029)))) Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 
12/FOAP/187/0077396/008 80 3.600,00 €
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l'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

((((    SSCSSSCSSSCSSSCS0208020802080208____2012201220122012____FCOFCOFCOFCO))))    Formació Complementària 12/FOAP/187/0077396/009 20 1.485,00 €

TOTALSTOTALSTOTALSTOTALS::::  470470470470 32323232....557557557557,,,,50505050    €€€€

3333....El 17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012    s'acceptava dita subvenció mitjançant Resolució dResolució dResolució dResolució d''''AlcaldiaAlcaldiaAlcaldiaAlcaldia     
númnúmnúmnúm....1466146614661466////2012201220122012, la qual fou    ratificada per la Junta de Govern Local, el dia 2222    de gener dede gener dede gener dede gener de     2013201320132013....

4444....  Les accions formatives es portaren a terme dins del període establert pel SOC, d'acord amb la 
Resolució d'atorgament. Així doncs, aquestes s'iniciaren abans del 31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012    i 
finalitzaren abans del 31313131    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2013201320132013....        Concretament, la data d'inici del primer curs fou el 21212121    dededede    
desembre dedesembre dedesembre dedesembre de     2012201220122012 i la data de finalització del darrer curs, el 24242424    de juliol delde juliol delde juliol delde juliol del     2013201320132013....

5555.... La justificació econòmica de les accionsLa justificació econòmica de les accionsLa justificació econòmica de les accionsLa justificació econòmica de les accions    fou aprovada per part de la Junta de Govern Local, el 
dia 22222222    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2013201320132013....    Atès que no vam arribar a gastar el 100% de l'import atorgat pel SOC per a 
la realització de les accions, fou necessari    renunciar a aquests diners no gastats ni justificatsrenunciar a aquests diners no gastats ni justificatsrenunciar a aquests diners no gastats ni justificatsrenunciar a aquests diners no gastats ni justificats (en 
total, 8888....201201201201,,,,22222222  €€€€). El detall de l'import a renunciar és el següent:

NÚMNÚMNÚMNÚM....    DE LDE LDE LDE L''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ IMPORT ATORGATIMPORT ATORGATIMPORT ATORGATIMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICATIMPORT JUSTIFICATIMPORT JUSTIFICATIMPORT JUSTIFICAT IMPORT A RENUNCIARIMPORT A RENUNCIARIMPORT A RENUNCIARIMPORT A RENUNCIAR

12/FOAP/187/0077396/001 2.227,50 € 1.595,14 € 632,36 €

12/FOAP/187/0077396/002 5.197,50 € 3.610,36 € 1.587,14 €

12/FOAP/187/0077396/003 5.197,50 € 3.761,62 € 1.435,88 €

12/FOAP/187/0077396/004 5.197,50 € 3.708,72 € 1.488,78 €

12/FOAP/187/0077396/005 2.227,50 € 1.668,63 € 558,87 €

12/FOAP/187/0077396/006 3.712,50 € 2.676,95 € 1.035,55 €

12/FOAP/187/0077396/007 3.712,50 € 2.706,73 € 1.005,77 €

12/FOAP/187/0077396/008 3.600,00 € 3.496,00 € 104,00 €

12/FOAP/187/0077396/009 1.485,00 € 1.132,14 € 352,86 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 32323232....557557557557,,,,50505050    €€€€ 24242424....356356356356,,,,28282828    €€€€ 8888....201201201201,,,,22222222    €€€€

6666.... D'acord amb la Resolució d'atorgament de la subvenció, en data 29292929    de març delde març delde març delde març del    2013201320132013, un cop ja 
iniciades les accions, el SOC va efectuar un primer pagament, d'import    23232323....166166166166,,,,00000000    €€€€, corresponent al 
80808080%%%%    de les accions atorgadesde les accions atorgadesde les accions atorgadesde les accions atorgades (sense incloure el mòdul de pràctiques professionals no laborals), de 
manera que restaven  encara pendents de pagament, a priori,    9999....391391391391,,,,50505050    €€€€. Si a aquest import li restem 
els    8888....201201201201,,,,22222222    €€€€ renunciats, obtenim que l'import pendent d'ingrés per part del SOC és de 1111....190190190190,,,,28282828    €€€€....

7777.... El    18181818    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014, el SOC ens notifica la Resolució d'inici d'expedient de revocació 
parcial de la subvenció, per import de 1111....284284284284,,,,94949494    €€€€, i l'acceptació de la nostra renúncia de 8888....201201201201,,,,22222222    €€€€. 
D'acord amb l'escrit del SOC, cal revocar aquest import atès l'abandonament d'un alumne participant a 
l'acció formativa i, per altra banda, a l'assistència inferior al 75% de les hores de l'acció d'un altre 
alumne. La revocació d'aquest import ((((1111....284284284284,,,,94949494    €€€€))))    comporta el reintegrament al SOC d'un total de 
92929292,,,,66666666    €€€€,,,, atès que aquesta és la diferència respecte als 1111....190190190190,,,,28282828    €€€€ que restaven pendents d'ingrés per 
part del SOC, tal i com s'exposa al punt 6 del present document.

8888.... Des del Servei de Promoció Econòmica de la nostra entitat, vistes les raons exposades pel SOC, 
es  decidí no presentar al·legacions davant l 'expedient de revocació parcial.

9999.... En data 31313131    de març dede març dede març dede març de    2015201520152015 ens ha arribat la Resolució final de revocació parcial de la 
subvenció. D'acord amb aquesta, a l'import inicial de    92929292,,,,66666666    €€€€s'hi han de sumar 1111,,,,83838383    €€€€corresponents 
als interessos legals generats pel retard en el pagament d'aquests diners, resultant un import total de 
94949494,,,,49494949    €€€€. Tot i no ser coneixedors, almenys fins a la data de recepció de la resolució d'inici d'expedient 
de revocació parcial, de l'existència d'aquest deute, l'aplicació d'aquests interessos és correcte, 
d'acord amb llll''''ArticleArticleArticleArticle     100100100100    del Decret Legislatiudel Decret Legislatiudel Decret Legislatiudel Decret Legislatiu    3333////2002200220022002,,,,    dededede    24242424    de desembrede desembrede desembrede desembre,,,,pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

10101010....    Vist l'informe, de data 5555    de maig dede maig dede maig dede maig de    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
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Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa l'acceptació de l'expedient de revocació parcial.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar lAcceptar lAcceptar lAcceptar l''''expedient de revocació parcialexpedient de revocació parcialexpedient de revocació parcialexpedient de revocació parcial,,,,    per importper importper importper import    1111....282282282282,,,,94949494    €€€€,,,,de la subvenció atorgada 
per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb cofinançament del Fons Social Europeu 
(FSE), per la realització d'accions adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/des per a 
l'any 2012 ((((expedient númexpedient númexpedient númexpedient núm ....    12121212////FOAPFOAPFOAPFOAP////187187187187////0077396007739600773960077396).).).).

SegonSegonSegonSegon.- Realitzar lRealitzar lRealitzar lRealitzar l''''ingrés deingrés deingrés deingrés de    94949494,,,,49494949    €€€€    (desglossats en    92929292,,,,66666666    €€€€    reintegrar com a conseqüència de 
l'expedient de revocació parcial més 1111,,,,83838383    €€€€d'interessos legals) al compte corrent restringit d'ingressos 
del Servei d'Ocupació de Catalunya (CIF Q0801272F), de "la Caixa":    2100210021002100    ----    1183118311831183    ----    35353535    ––––    0200135636020013563602001356360200135636 
(IBAN ES3521001183350200135636), fent-hi constar expressament les dades següents: 

- l'entitat que fa l'ingrés    ((((Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers ))))
- el número d'expedient ((((12121212////FOAPFOAPFOAPFOAP////187187187187////0077396007739600773960077396))))

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i als Serveis de 
Comptabilitat i Gestió Pressupostària de la nostra entitat .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-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 SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DE    54545454....091091091091,,,,10101010    € AL SERVEI€ AL SERVEI€ AL SERVEI€ AL SERVEI    
DDDD''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC))))    DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A UNADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A UNADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A UNADE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A UNA    
QUARTA PRÒRROGA EN LA CONTRACTACIÓQUARTA PRÒRROGA EN LA CONTRACTACIÓQUARTA PRÒRROGA EN LA CONTRACTACIÓQUARTA PRÒRROGA EN LA CONTRACTACIÓ,,,,    DURANT EL PERÍODEDURANT EL PERÍODEDURANT EL PERÍODEDURANT EL PERÍODE    2015201520152015----16161616,,,,    DELS DOSDELS DOSDELS DOSDELS DOS    
AGENTS DAGENTS DAGENTS DAGENTS D''''OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL    ((((AODLAODLAODLAODL))))    UBICATS AL SERVEI DEUBICATS AL SERVEI DEUBICATS AL SERVEI DEUBICATS AL SERVEI DE    
PROMOCIÓ ECONÒMICAPROMOCIÓ ECONÒMICAPROMOCIÓ ECONÒMICAPROMOCIÓ ECONÒMICA ;;;;    I APROVAR ELS SEUS RESPECTIUS PLANS DE TREBALLI APROVAR ELS SEUS RESPECTIUS PLANS DE TREBALLI APROVAR ELS SEUS RESPECTIUS PLANS DE TREBALLI APROVAR ELS SEUS RESPECTIUS PLANS DE TREBALL

1111.... El 21212121    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015    s'ha    publicat al DOGC la Resolució EMOResolució EMOResolució EMOResolució EMO////744/2015744/2015744/2015744/2015,,,,    dededede    16161616    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,, per la 
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades als 
programes de suport al desenvolupament local. Entre les accions subvencionades en el marc 
d'aquesta convocatòria, s'hi troba el Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local 
(AODL).

2222.... Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les mateixes que ja regulaven la convocatòria 
AODL de l'exercici anterior, és a dir, llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////258258258258////2014201420142014,,,,    dededede    5555    dddd''''agostagostagostagost....

3333.... L'Ajuntament de Granollers compleix amb tots els requisits necessaris per a obtenir la condició de 
beneficiari de la subvenció, d'acord amb les basesbasesbasesbases    2222    iiii    3333 d'aquesta Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////258258258258////2014201420142014,,,,    dededede    5555    
dddd''''agostagostagostagost....

4444.... Actualment, dins el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Granollers hi treballen dos 
AODL, gràcies a la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu 
(FSE) atorgada durant l'exercici 2014:

– La Sra. Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo, com a AODL responsable del projecte “AtraccióAtraccióAtraccióAtracció     
dddd''''inversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarial ”, en el seu quart any.

– El Sr. Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero, com a AODL responsable del projecte “DinamitzacióDinamitzacióDinamitzacióDinamització     
econòmica del sector agropecuari de Paloueconòmica del sector agropecuari de Paloueconòmica del sector agropecuari de Paloueconòmica del sector agropecuari de Palou ”, en el seu quart any.

5555.... D'acord amb    la Basela Basela Basela Base    59595959    de lde lde lde l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////258/2014258/2014258/2014258/2014,,,,    dededede    5555    dddd''''agostagostagostagost,,,, les subvencions per a la 
contractació d'AODL es concedeixen per períodes anuals, i a partir de l'atorgament del primer 
període anual es podran concedir, amb la sol·licitud prèvia anual, fins a un màxim de tres 
pròrrogues anuals de la subvenció.    No obstant, la mateixa base 59 indica que, excepcionalmentexcepcionalmentexcepcionalmentexcepcionalment ,,,,    
les entitats beneficiàries poden sol·licitar subvenció per a una quarta pròrroga anualles entitats beneficiàries poden sol·licitar subvenció per a una quarta pròrroga anualles entitats beneficiàries poden sol·licitar subvenció per a una quarta pròrroga anualles entitats beneficiàries poden sol·licitar subvenció per a una quarta pròrroga anual,,,,    sempre i 
quan aquesta es justifiqui suficientment i adequadament en base al Pla d'acció de 
desenvolupament econòmic local dels AODL.
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6666.... Els AODL Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo    i Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero    han elaborat els respectius plans de 
treball    de cara al seu cinquè any, en el marc del Pla d'Acció per al Desenvolupament Local de 
Granollers.

7777.... La    basebasebasebase    58585858    de lde lde lde l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////258/2014258/2014258/2014258/2014,,,,    dededede    5555    dddd''''agostagostagostagost,,,,    indica que la quantia total de la subvenció 
per AODL podrà ascendir fins el 80% del seu cost salarial total anual, inclosa la cotització 
empresarial a la Seguretat Social, amb un topall màxim dededede    27272727....045045045045,,,,55555555    € per a cada contractació€ per a cada contractació€ per a cada contractació€ per a cada contractació ....    

8888.... El Servei de Recursos Humans ha estimat que el cost de la contractació de dos tècnics migs a 
jornada complerta pel període desembre 2015 – desembre 2016, serà de 77777777....450450450450,,,,68686868    €€€€ (38383838....725725725725,,,,34343434    €€€€    
per AODL), que es desglossen de la manera següent:

NOM AODL DNI AODL SOU BRUT SEG. SOCIAL EMPRESA COST TOTAL

Lourdes Godoy Bernardo 52163225F 29.171,66 € 9,553,68 € 38.725,34 €

Vicenç Planas Herrero 77302445C 29.171,66 € 9,553,68 € 38.725,34 €

COST TOTAL 2 AODL: 77777777....450450450450,,,,68686868    €€€€

En cas d'aprovar-se les subvencions, doncs, l'Ajuntament de Granollers haurà de cofinançar les 
contractacions per un import total de    23232323....359359359359,,,,58585858    €€€€    ((((11111111....679679679679,,,,79797979    € per AODL€ per AODL€ per AODL€ per AODL ).).).).

9999....Atès que està prevista aquesta despesa en el pressupost de lpressupost de lpressupost de lpressupost de l''''exerciciexerciciexerciciexercici     2015201520152015, concretament a les 
partides HHHH160160160160....42210422104221042210....14300143001430014300    (Altre personal desenvolupament industrial), HHHH160160160160....42210422104221042210....16000160001600016000 
(Seguretat social desenvolupament industrial), HHHH160 41410 14300160 41410 14300160 41410 14300160 41410 14300    (Altre personal 
Desenvolupament Rural) i HHHH160 41410 16000160 41410 16000160 41410 16000160 41410 16000 (Seguretat Social Desenvolupament Rural), i atès 
que, en cas d'aprovació de la subvenció, s'habilitarà en el pressupost de l'Ajuntament de 
Granollers per a l'exercici deexercici deexercici deexercici de    2016201620162016 el crèdit necessari per a cofinançar el cost de contractació dels 
dos AODL, també dins les partides esmentades.

10101010....    Vist l'informe, amb data    11111111    de maig dede maig dede maig dede maig de    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa aprovar els plans de treball dels AODL Lourdes 
Godoy Bernardo i Vicenç Planas Herrero i sol·licitar al SOC una subvenció per a una nova 
pròrroga en la seva contractació, per a l'exercici 2015-16.

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 els plans de treballAprovar els plans de treballAprovar els plans de treballAprovar els plans de treball dels projectes    “Atracció dAtracció dAtracció dAtracció d''''inversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarialinversions i cooperació empresarial” i 
“Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”,,,, elaborats per part dels AODL Lourdes 
Godoy Bernardo i Vicenç Planas Herrero, respectivament, per portar a terme entre els mesos de 
desembre de 2015 i desembre de 2016.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Sol·licitar una subvenció deSol·licitar una subvenció deSol·licitar una subvenció deSol·licitar una subvenció de    54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€    al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a una    quarta pròrroga en la contractacióquarta pròrroga en la contractacióquarta pròrroga en la contractacióquarta pròrroga en la contractació, durant un    període de 12121212    mesosmesosmesosmesos, dels 
AODL Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero (per donar continuïtat al projecte “Dinamització econòmica del sector 
agropecuari de Palou”) i Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo (per donar continuïtat al projecte “Atracció 
d'inversions i cooperació empresarial” ).

TercerTercerTercerTercer.- Dotar el pressupost ordinari de l'exercici 2016 de crèdit suficient per a atendre la despesa que 
es derivi de la contractació d'aquests dos AODL, en cas que s'aprovi la subvenció del SOC.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, així 
com al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI D''''OCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DE    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC))))    DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE SISDE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE SISDE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE SISDE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE SIS    
PROGRAMES DPROGRAMES DPROGRAMES DPROGRAMES D''''EXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE CARÀCTEREXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE CARÀCTEREXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE CARÀCTEREXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE CARÀCTER    
EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEEXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEEXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEEXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE    
COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DCOL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DCOL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DCOL·LECTIUS AMB DIFICULTAT D''''INSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓ,,,,    MOTIVAT PER LA RESOLUCIÓ EMOMOTIVAT PER LA RESOLUCIÓ EMOMOTIVAT PER LA RESOLUCIÓ EMOMOTIVAT PER LA RESOLUCIÓ EMO////758758758758////2015201520152015,,,,    
DEDEDEDE    17171717    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    PER LA QUAL SPER LA QUAL SPER LA QUAL SPER LA QUAL S''''OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LOBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LOBRE LA CONVOCATÒRIA PER A LOBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015    PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORISCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORISCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORISCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS    
AMB NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALAMB NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALAMB NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALAMB NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL::::    PROJECTE TREBALL ALSPROJECTE TREBALL ALSPROJECTE TREBALL ALSPROJECTE TREBALL ALS    
BARRISBARRISBARRISBARRIS

1111.... El 23232323    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2015201520152015 s'ha publicat al DOGC la Resolució EMOResolució EMOResolució EMOResolució EMO////758/2015758/2015758/2015758/2015,,,,    dededede    17171717    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,,    per la 
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de subvencions destinades al 
Programa de suport als territoris amb necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte TreballProjecte TreballProjecte TreballProjecte Treball    
als Barrisals Barrisals Barrisals Barris ....

2222.... Les bases reguladoresbases reguladoresbases reguladoresbases reguladores d'aquesta convocatòria són les mateixes que ja regulaven la convocatòria 
de Treball als Barris de l 'exercici anterior, és a dir, llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////225225225225////2014201420142014,,,,    dededede    22222222    de juliolde juliolde juliolde juliol ....

3333.... L'Ajuntament de Granollers pot iniciar expedient de sol·licitudpot iniciar expedient de sol·licitudpot iniciar expedient de sol·licitudpot iniciar expedient de sol·licitud, atès que reuneix tots els requisits    
traçats a les Bases 2 i 3 de l'esmentada Ordre.

4444.... D'acord amb l'article 5 de la    Resolució EMOResolució EMOResolució EMOResolució EMO////758/2015758/2015758/2015758/2015,,,,    dededede    17171717    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,,    el termini de presentació de 
sol·licituds finalitza el  22222222    de maig dede maig dede maig dede maig de     2015201520152015....

5555.... Un cop valorades les propostes presentades per part dels diferents Serveis interessats dins la 
nostra entitat, hem considerat portar a terme les accionsaccionsaccionsaccions que es relacionen a continuació:

****    Programa APrograma APrograma APrograma A....AAAA1111::::    Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats 
d'inserció. Dispositius d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials. Programa DPrograma DPrograma DPrograma D....DDDD2222::::    Programes d'experienciació laboral. 
Actuacions professionals.

Totes elles conformen el que es coneix com el “pla d“pla d“pla d“pla d''''execució anual”execució anual”execució anual”execució anual”    que proposa l'Ajuntament 
de Granollers en el marc de la present convocatòria, el qual ha estat redactat per l'equip tècnic del 
Servei de Promoció Econòmica, i que té com a principal objectiu el fer front a les problemàtiques 
derivades de la situació de crisi econòmica i social les quals, dins el municipi de Granollers, han 
tingut especial incidència al barri del Congost .

6666....        En cas d'aprovar-se, els programes d'experienciació laboral permetran el finançament delpermetran el finançament delpermetran el finançament delpermetran el finançament del    100100100100%%%%    
de les despesesde les despesesde les despesesde les despeses relatives a la contractació de 10101010    persones desocupadespersones desocupadespersones desocupadespersones desocupades, durant un període de 6666    
mesosmesosmesosmesos, a jornada completa.

Pel que fa al programa experimental i innovador per a la inserció sociolaboral de col·lectius amb 
dificultats, en cas d'aprovar-se en la seva totalitat, permetrà la contractació de dos tècnics mitjospermetrà la contractació de dos tècnics mitjospermetrà la contractació de dos tècnics mitjospermetrà la contractació de dos tècnics mitjos    
a jornada complerta i da jornada complerta i da jornada complerta i da jornada complerta i d''''un auxiliar administratiu a jornada parcialun auxiliar administratiu a jornada parcialun auxiliar administratiu a jornada parcialun auxiliar administratiu a jornada parcial (80% de la jornada) durant el 
període màxim dmàxim dmàxim dmàxim d ''''un anyun anyun anyun any.

7777.... D'acord amb la Base 17 de l'annex de llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////225/2014225/2014225/2014225/2014,,,,    dededede    22222222    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,, "el pla d'execució 
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anual es podrà iniciar a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud de subvenció, i 
forçosament abans del darrer dia de l'any en que s'atorgui s'haurà d'haver iniciat com a mínim una 
de les accions atorgades".

8888.... Vist l'informe, amb data 13131313    de maig dede maig dede maig dede maig de    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa aprovar el pla d'execució anual i sol·licitar una 
subvenció de 289289289289....351351351351,,,,30303030    €€€€    al SOC per a la realització del Projecte Treball als Barris de l'exercici 
2015. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar el Pla dAprovar el Pla dAprovar el Pla dAprovar el Pla d''''execució anualexecució anualexecució anualexecució anual    elaborat en el marc de la convocatòria per a l'any 2015 del 
Programa de suport als territoris amb necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball alsProjecte Treball alsProjecte Treball alsProjecte Treball als    
BarrisBarrisBarrisBarris ,,,, el qual es composa    dddd''''un Programa experimental i innovadorun Programa experimental i innovadorun Programa experimental i innovadorun Programa experimental i innovador destinat a afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció al barri del Congost i sis Projectesi sis Projectesi sis Projectesi sis Projectes    
dddd''''experienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboral de treballadors per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social, 
destinats al barri del Congost, que es relacionen a continuació:

****    Programa APrograma APrograma APrograma A....AAAA1111::::    Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats 
d'inserció. Dispositius d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials. Programa DPrograma DPrograma DPrograma D....DDDD2222::::    Programes d'experienciació laboral. 
Actuacions professionals.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Sol·licitar una subvenció deSol·licitar una subvenció deSol·licitar una subvenció deSol·licitar una subvenció de 289289289289....351351351351,,,,30303030    €€€€    al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de les accions esmentades al punt anterior, d'acord 
amb els imports indicats, en el marc de la convocatòria de subvencions per a l'anyanyanyany    2015201520152015    del    Programa 
de suport als territoris amb necessitats de reequilibri territorial i social : Projecte Treball als BarrisProjecte Treball als BarrisProjecte Treball als BarrisProjecte Treball als Barris .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ D''''ACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALS    
DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE JUNY A JULIOL DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE JUNY A JULIOL DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE JUNY A JULIOL DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE JUNY A JULIOL DE     2015201520152015

Els centres cívics són equipaments públics de titularitat municipal, amb un cert nivell d’integració i 
polivalència, que actuen en l’àmbit de la proximitat per a la prestació de serveis personals de qualitat .

Entre les seves funcions cal destacar les línies programàtiques en l’àmbit de l’educació permanent i de 
la dinamització comunitària, les quals pretenen estimular el desig de les persones per l’aprenentatge 
no formal i informal i també promoure iniciatives que donin resposta als interessos particulars de les 
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persones, tot afavorint la seva participació activa.

Per tal d'afavorir el correcte desenvolupament de les activitats i serveis que han d'oferir els centres 
cívics de la ciutat, l'Ajuntament té establert amb l'empresa Doble Via contracte vigent on s'estableix en 
la clàusula desena que el contractista adjudicatari s'obliga a complir, entre d'altres, les obligacions 
descrites al Plec de prescripcions tècniques particulars, on a la clàusula 4.2 estableix l'obligació de "
Proposar, executar i avaluar la programació d'activitats, els projectes i els que es desenvolupen i 
ofereixen els centre cívics, ja siguin de caràcter estable o extraordinari, l'aprovació de les quals 
correrà a càrrec de l'Ajuntament de Granollers".

L’equip tècnic de centres cívics, compost per personal de l'empresa Doble Via SCCL, ha redactat una 
programació d’activitats socioculturals a desenvolupar des de la xarxa de centres cívics de Granollers, 
pel període  juny a juliol de 2015, la qual ha estat dissenyada tenint en compte els dos eixos 
programàtics propis dels centres cívics: el programa de formació i el programa de difusió i 
dinamització comunitària.

La programació d’activitats dissenyada pel període esmentat està marcada pels criteris d’oferir un oci 
actiu i formatiu a la ciutadania de Granollers i de crear espais de diàleg i de relació entre les persones. 
Vol ser una oferta de qualitat i diversa que doni la possibilitat a cada persona de trobar en els centres 
cívics de la ciutat allò que més s’adeqüi als seus interessos de formació i de relació .

Atès l'informe del Coordinador Tècnic de Centres Cívics, de data 17 d'abril de 2015, favorable a 
l'aprovació de l'esmentada programació.

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 programació proposada per Doble Via SCCL, relativa a activitats socioculturals de 
la Xarxa de Centres Cívics per al període juny a juliol de 2015, en el marc del contracte de serveis 
amb número de registre 195, exp. 15/12, per a la gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la 
Xarxa de Centres Cívics municipals de Granollers. L'esmentada programació es reprodueix a 
continuació:

"PRESENTACIÓ

El present document recull les diverses propostes que el Servei de Participació, des de la Xarxa de Centres 
Cívics de Granollers, proposa per  a  l’Estiu 2015. 

La programació d’Estiu de la Xarxa de Centres Cívics es basa en :  

Programa de formació

El programa de formació segueix amb la línia programàtica del curs basat en les 4 àrees temàtiques ( salut i 
creixement personal, terra i fogons, expressió i creativitat, tecnologia i recursos ) Es poden trobar cursos d’una, 
tres i quatre sessions. D’aquesta manera es contemplen activitats per a diferents tipus de disponibilitats .  

 Com és habitual, les propostes que es presenten complementen  l’oferta formativa que proposen les entitats de 
cada centre, tot  i que la programació d’estiu d’entitats  , no és tan amplia com la resta del curs. 
Així es poden trobar cursos per un públic fidel com ara  els de cuina: Cuina per a un, Cuina vegana o Sopars 
informals d’estiu  o els de recursos Fes-te un vestit d’estiu o fotografia. 
I alhora propostes que tot i que  parteixen dels interessos del nostre públic habitual , van més enllà introduint 
elements innovadors com és el cas de  Cantem mantres, Gimnàstica hipopressiva,  Oh quin cistell, Pintura a 
l’aire lliure entre d’altres.

Programa de Difusió
 
Enguany des de la Xarxa de centres cívics es presenta una bateria de propostes de difusió cultura sota el lema  
Centres Cívics d’una nit d’Estiu.... Es proposen 5 activitats, una per cada centre, i en horari nocturn:  Monòlegs 
d’una nit d’Estiu a Jaume Oller, Màgia d’una nit d’estiu a Palou, Cinema retro a la fresca d’una nit d’estiu al Nord, 
Improshow d’una nit d’estiu a Can Gili i Swing d’una nit d’Estiu a Can Bassa . 

Programa de dinamització

El programa de dinamització comunitària es centre en el Passa’m la recepta i la seva trobada de tancament 
anual, que aquest cop està coorganitzada amb Salut Pública i el projecte europeu WE LOVE EATING . 
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Per altra banda Hi hauran algunes activitats relacionades amb el Projecte A les places als Centres Cívics Jaume 
Oller i Nord. 

Programa de Formació

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

MINDFULNESS
L’art de viure el present
El mindfulness, també conegut com la “pràctica de l’atenció plena”, té l’origen en la fusió de conceptes orientals 
amb tècniques occidentals per viure d’una forma més harmònica amb el nostre present i les circumstàncies que 
ens envolten. A mateix temps ens proporciona eines per reduir l’estrès i aconseguir calma mental i serenitat .

Dimarts del 30 de juny al 21 de juliol de 2015 de 20 h  a 21 h
Preu: 13,20 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 9,88 euros (4 sessions)
A càrrec de Montserrat Carbonell
Lloc: Centre Cívic Palou

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA

Has sentir parlar mai del mètode hipopressiu? Coneix els beneficis d’aquesta pràctica, adequada per a tot tipus 
de públic, per millorar la salut a través de la respiració i el treball abdominal .

Dijous del 2 al 23 de juliol de 2015 de 19.30 h  a 20.30 h
Preu: 13,20 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 9,88 euros (4 sessions)
A càrrec de Irene Aguado
Lloc: Centre Cívic Nord

CANTEM MANTRES
Concert participatiu amb Carme Nalini Trio

Cantar mantres és una tècnica molt antiga relacionada amb el ioga. És una eina per relaxar-nos i concentrar el 
pensament,  així aconseguirem equilibri emocional i mental. Les melodies són molt senzilles, a l’ abast de 
tothom. Cantar ens calma i ens omple d’ alegria. 

Dijous 9 de juliol de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió)
A càrrec de Carme Nalini Trio
Lloc: Centre Cívic Palou

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

JOIERIA CERÀMICA

Crea les teves joies amb ceràmica, des de el seu disseny fins els acabats passant per el modelatge, les 
coccions, l’esmaltat,... i llueix-les aquest estiu!

Dimecres de  l’1 al 15  de  juliol de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 19,80 euros (3 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 14,82 euros (3 sessions)
A càrrec de Lola Gratacós
Lloc: Centre Cívic Nord

PINTURA A L’AIRE LLIURE 

Descobreix el món que ens envolta mitjançant els recursos expressius del dibuix i la pintura acrílica. Sortirem a 
pintar a l’aire lliure i experimentarem amb diferents tècniques de llum i color .

Dimecres de  l’1 al 22 de juliol de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19,76 euros (4 sessions)
A càrrec de Carles Azcón
Lloc: Centre Cívic Nord

OH QUIN CISTELL!
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Curs de cistelleria bàsica

Si mai has sentit curiositat pel món de la cistelleria aquest és el teu curs! Aprèn a fer una cistella amb la tècnica 
del trenat tradicional.

Dimecres 8 i 15 de juliol de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 13, 20 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 9,88 euros (2 sessions)
A càrrec de Marta Penina
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

TERRA I FOGONS

SOPARS INFORMALS D’ESTIU
Tècniques tradicionals i d’avantguarda

Arriba l’estiu i les ganes de trobar-nos amb amics i familiars al voltant d’un àpat . 
A Centres Cívics t’ho posem fàcil, 5 propostes, de la mà d’en David Peláez del Restaurant Alambí de la Garriga, 
per a què els teus sopars d’estiu siguin variats i tot un èxit !

Taller de Cuina japonesa: Sushi
Aquesta sessió aprendrem les tècniques bàsiques per a l’elaboració de sushi per aconseguir que els pugueu fer 
a casa. Es realitzaran les tasques pràctiques de cocció, muntatge i talls de sushi pel què s’utilitzaran matèries 
primeres fresques manipulades directament pels assistents al curs .

Divendres 27 de juny de 2015 de 18.30 a 21 h 
Lloc: Centre Cívic Nord

Taller d’amanides i preparacions fredes
Aquesta sessió la dedicarem a les preparacions fredes més populars. Veurem vàries combinacions d’ingredients 
per a amanides, les vinagretes i salses fredes clàssiques i les més modernes. Aprendrem la tècnica de 
l’esferificació, la neteja i el tall del peix blau i com fer que les combinacions resultin atractives gràcies a les 
textures, gustos i presentacions proposades .

Divendres 3 de juliol de 2015 de 18.30 a 21 h 
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Taller d’arrossos
En aquest taller monogràfic us ensenyarem a preparar tres receptes d’arròs: un de caldós, un de sec i un risotto. 
Tots ells molt diferents per què pugueu sorprendre als vostres comensals . 
Es mostrarà l’execució de les receptes des de la base, amb especial atenció  als caldos, sofregits, medis i 
recipients de cocció i varietats d’arròs més adients per cada ocasió .

Divendres 10 de juliol de 2015 de 18.30 a 21 h 
Lloc: Centre Cívic Can Gili

Taller de tapes creatives
Aquesta sessió es prepararan i presentaran diferents platillos. Veurem diferents maneres de presentar les tapes, 
combinacions estètiques, de textures, colors i volums diferents. Veurem tapes tradicionals amb tècniques 
modernes aplicades en els acabats .

Divendres 17 de juliol de 2015 de 18.30 a 21 h 
Lloc: Centre Cívic Palou

Taller de xocolata i postres
En aquesta sessió aprendrem tres elaboracions a base de xocolata per delectar els paladars més exigents. 
Veurem de manera pràctica què són les cremes, mus, glassejats i les bases per muntatges, ja siguin pans de 
pessic, galetes, o altres preparacions clàssiques. Aprendrem també a presentar i donar l’acabat final de les 
nostres postres.
En aquest cas també veurem com fer escumes amb el sifó ISI i la posarem en pràctica en un dels postres .

Dimecres  22 de juliol de 2015 de 18.30 a 21 h 
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

Tots els tallers són a càrrec de David Peláez del restaurant Alambí
Preu per cada sessió: 8,25 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 6,18 (1 sessió)
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CUINA PER UN 
Ets dels que viu sol solet i no saps cuinar res? O estàs fart de cuinar sempre el mateix? T’atabales quan venen 
convidats i acabes demanant pizza a domicili ?
Aquest pot ser el teu curs d’estiu ! Com cuinar per un o per molts de forma senzilla i amb bon humor .

Dijous del 2 al 23 de juliol de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19,76 euros (4 sessions)
A càrrec de Sergi Costa
Lloc: Centre Cívic Can Gili

CUINA VEGANA
Què mengen els vegans?  La dieta vegana és estrictament vegetariana, no utilitza ous, ni llet, ni mel. Es una 
filosofia de vida que exclou totes les formes d’explotació i crueltat cap al regne animal .
En aquest taller cuinarem diversos plats utilitzant cereals , verdures, fruites, llegums, fruits secs i llavors.

Dimarts  7 de juliol de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió)
A càrrec de Montse Palou
Lloc: Centre Cívic Can Gili

DOLÇOS REFRESCANTS D’ESTIU
Sense ous, greixos ni làctics

Trobar dolços sense ous, sucres i làctics no sol resultar fàcil. Aprèn a preparar mousses, tartes, gelatines,... 
dolços refrescants i saludables a més de boníssims !

Dimarts 14 de juliol de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 6,60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4,94 euros (1 sessió)
A càrrec de Montse Palou
Lloc: Centre Cívic Can Gili

TECNOLOGIA I RECURSOS

RECICLA’T UN MOBLE 

Tens algun moble petit que vulguis reciclar?( Tauleta, mirall, penjador, marc, etc)
 Aprèn els passos bàsics per a restaurar-lo i canviar-li la imatge amb tècniques de decoupage, transferència 
d’imatges o el craquelat entre d’altres.

Dilluns del 29 de juny al 20 de juliol de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19,76 euros (4 sessions)
A càrrec de Cristina Balart
Lloc: Centre Cívic Nord

FES-TE UN VESTIT ESTIUENC

Cansada de no trobar mai el teu vestit ideal? T’ensenyem a fer-te un a mida perquè el llueixis aquest estiu !

Dilluns del 29 de juny al 20 de juliol de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 26,40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19,76 euros (4 sessions)
A càrrec de Marta Pelegrina 
Lloc: Centre Cívic Palou

FOTOGRAFIA D’EXTERIORS
Fotos a contrallum, retrats, siluetes, contrastos, moviment, exposicions múltiples... Amb la fresqueta dels vespres 
ens iniciarem en aquestes tècniques i aprendrem a treure partit a la nostra càmera !

Dijous del 2 al 23 de juliol de 2015 de 19 h a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
A càrrec de Cristina Aliaga
Lloc: Centre Cívic Can Gili



17

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

PASSA’M LA RECEPTA AMB WE LOVE EATING!
Taller Alimentació:Com entendre les etiquetes dels aliments? 
Per realitzar una dieta saludable, cal fer una bona compra d’aliments i escollir la millor opció per a la nostra salut. 
Actualment els productes alimentaris envasats tenen molta informació, però sabem llegir i valorar tot el que 
apareix a les etiquetes? En aquest taller pràctic donarem eines per poder interpretar la composició dels 
productes alimentaris i compararem etiquetes d’aliments similars amb exemples d’envasos reals. L’objectiu és 
conscienciar a les persones sobre la importància de realitzar una compra saludable i arribar a entendre la 
informació més important de l’etiquetatge nutricional . 
Aquest taller s’ emmarca dintre el programa europeu “We Love Eating” que es porta a terme a la ciutat de 
Granollers i vol millorar els hàbits de vida a través de l’alimentació i l’activitat física . 

Divendres 3 de juliol de 2015 a les 19 h 
A càrrec de Cèlia Puig, Dietista – Nutricionista (Hospital General de Granollers) 
Activitat gratuïta 
Lloc: Centre Cívic Palou

PROGRAMA DE DIFUSIÓ

CENTRES CÍVICS.... A LES NITS D’ESTIU!

MONÒLEGS D’UNA NIT D’ESTIU!

L'Andreu Casanova és expert en fixar-se en els petits detalls de la vida i els explora al màxim. A través 
d'aquests, transporta al públic de manera senzilla, directa i amb una energia desbordant al seu món peculiar i 
esbojarrat. Trencant completament amb la quarta paret, l'Andreu involucra el públic i el converteix en còmplice 
tot creant una atmosfera íntima, distesa i divertida que aconsegueix que l'espectador se senti tan còmode com si 
estigués entre amics.

Dijous 2 de juliol de 2015 a les 22  h
A càrrec d’Andreu Casanovas
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller
 
MÀGIA D’UNA NIT D’ESTIU!
ARTIMAÑA
 Segons la Reial Acadèmia de la Llengua, Artimaña, és una paraula que prové d’Art i Maña , i que significa 
trampa o artifici. Hi ha algun títol millor per a un espectacle de màgia? Nosaltres pensem que no!

Us convidem a que seieu a les vostres cadires  a gaudir dels hàbils tripijocs del Mag Marín que us farà viatjar al 
món d’allò impossible, on la música, el ritme i l’humor seran els protagonistes del show. 
Deixa’t seduir per una petita mentida per a viure una gran experiència . Prometo no fer trampa.... o potser si?

Dijous 9 de juliol de 2015 a les 9.30 h
A càrrec de Cia. Mag Marín
Lloc: Centre Cívic Palou
                                
DANSA ORIENTAL D’UNA NIT D’ESTIU!
ELS 4 ELEMENTS
Ouyuni Barcelona ofereix un espectacle amb el que gaudireu del sentiment que connecta la dansa amb els 
quatre elements de la natura. No et perdis gaudir de la força dels malucs que venen de la terra, l'aire on flueixen 
els pensaments i la inspiració, l'aigua que mou les pures emocions i la feminitat de la ona, i per últim el foc 
volcànic de passió que esclata des de l 'interior. Ouyuni Barcelona energia i art dansística transcendental .

Divendres 10 de juliol de 2015 a les 20 h
A càrrec de Oyunis Barcelona
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

CINEMA RETRO A LA FRESCA D’UNA NIT D’ESTIU!

Existeix una màgia capaç de fer-nos somniar desperts, de travessar el temps i l’espai, de sentir emocions una 
rere l’altra; una màgia que ens acompanya des que érem petits i constitueix un referent en les nostres vides: el 
cinema!
En aquest cinema a la fresca reviurem amb pantalla gran,  una d’aquelles pel·lícules amb les quals vam créixer, 
que ens va fer riure, plorar, somniar... 

Si vols participar en la tria de la pel·lícula que es projectarà estigues atent al facebook de centres cívics o 
pregunta a qualsevol dels centres com pots fer -ho. 
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Podràs triar entre: 
-E.T
-Indiana Jones y la última cruzada
-Grease

Dimecres 15 de juliol de 2015 a les 22 h
Lloc: Centre Cívic Nord

IMPROSHOW D’UNA NIT D’ESTIU!

Divertit! Sorprenent! Imprevisible! Tot és possible en 3,2,1... impro!
Un espectacle únic i diferent a cada funció, on el públic hi té molt a dir! Els actors surten a escena sense guió i 
gràcies als suggeriments del públic crearan en directe escenes improvisades plenes de l’humor espontani que 
els caracteritza.

Divendres 17 de juliol de 2015 a les 22 h
A càrrec de Planeta Impro
Lloc: Centre Cívic Can Gili

SWINGUI QUI VULGUI D’UNA NIT D’ESTIU!
Tant si ets dels que encara no coneixes aquest ball de moda com si ja ets un expert en la matèria no deixis 
passar aquest oportunitat! Una nit de swing per a tothom de la mà de Bigpotters swing!
Vine a fer els teu primers passos amb la master class de Lindy hop, o si ets del que ja ens saps, la millor música  
amb Apollo Jumpers per a lluir-te a la pista. Let’s swing!

Hi hauran taules i cadires per qui vulgui portar el sopar . 

Divendres 24 de juliol de 2015 a les 9.30 h
A càrrec de Montse Martí i Martí Gasol de Bigpotters swing
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

Els preus públics s’ha establert d’acord amb les ordenances fiscals de l’any  2015. Epígraf 9. Assistència a cursos 
, tallers i activitats als centres cívics, als equipaments i espais culturals, la Troca, el Gra, equipament juvenil, a 
Can Jonch, centre de cultura de pau i Roca Umbert. Essent emmarcats en el grup 1. De producció, que 
incideixen en les primeres produccions i en les realitzacions creatives individuals o de grup, proposats com 
activitat d’educació permanent. Apartat 1.c de segon nivell per hora: 3,30€ i  Apartat d ) 2.47€ per a menors de 
26 i majors de 60 anys".

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, 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 . 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTES LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELSDICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTES LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELSDICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTES LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELSDICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTES LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS    
DRETS FUNERARIS I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRIDRETS FUNERARIS I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRIDRETS FUNERARIS I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRIDRETS FUNERARIS I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI    
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL
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En data 26 d'agost de 2014, la senyora Encarnación Fernández Torres, amb NIF 36905315K, va �

sol·licitar el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 77, classe 3a, quarter 6C, pis 3r, referència 
03914, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets 
funeraris del nínxol esmentat a favor de l'Ajuntament.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2014, es va aprovar:�

Primer.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 77, classe 3a, quarter 6C, pis 3r, referència 
03914, a la fossa comuna del Cementiri Municipal.

Segon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant , a la concessió del nínxol número 77, classe 
3a, quarter 6C, pis 3r, referència 03914, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

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

Quart.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Encarnación 
Fernández Torres, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 
3. Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54,08 euros.

Cinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 77, classe 3a, del quarter 6C, per import de 541,27 euros, a la senyora 
Encarnación Fernández Torres, amb NIF 36905315K, en aplicació de la fórmula aprovada per la 
Comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria 
de despeses del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxol (any 1973) + 5 % + Valor actual Subtotal Dividit per 2
5.000 Ptes / 30,05 € 1,50 € 1.051,00 € 1.082,55 € 541,27 €

TOTAL   541,27 €

Sisè.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Encarnación 
Fernández Torres, amb NIF 36905315K, l'import de 487,19 euros.

En data 20 d'octubre de 2014, la senyora Encarnación Fernández Torres, va sol·licitar amb núm. �

de registre d'entrada 20774, el desistiment de la sol·licitud abans esmentada.

Atès que s'ha comprovat que el trasllat a la fossa comuna autoritzat en el punt primer de la part �

dispositiva de l'acord esmentat, va ser realitzat en data 11 de març de 2015, i que en la mateixa 
data es va atorgar en concessió la mateixa sepultura a una altra família, i es va procedir a la 
inhumació d'un nou difunt, cal procedir a recuperar les restes dipositades en la fossa comuna i a 
concedir una nova sepultura a la senyora Fernández amb una data inicial de concessió per 50 
anys de 19 d'octubre de 2005, tal i com tenia atorgada en l'anterior nínxol.

Consultada la base de dades de Recaptació, s'ha comprovat que la liquidació de la Taxa de �

Cementiri Municipal corresponent al trasllat a la fossa comuna, es va realitzar el pagament en 
data 16 de març de 2015.

Atès que l'article 7.1 de l'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, estableix que la taxa �

s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes a 
gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests es 
sol·liciten, no procedeix el desistiment sol·licitat per l'interessada del punt quart de la part 
dispositiva de l'acord abans esmentat.

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

Article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú: "Tota persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud o, 
quan això no estigui prohibit per l'ordenament jurídic, pot renunciar als seus drets".
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Article 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú: "1. Tant el desistiment com la renúncia es poden realitzar per 
qualsevol mitjà que en permeti la constància". "2. L'Administració ha d'acceptar completament el 
desistiment o la renúncia, i ha de declarar conclús el procediment tret que, havent-hi comparegut 
terceres persones interessades, aquests n'instin la continuació en el termini de deu dies des que se'ls 
va notificar el desistiment".

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els 
trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol desocupat 
de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Article 7. Acreditació: "La taxa s'acredita i neix 
l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes a gravamen, i s'entendrà, a 
aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten".

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Acceptar la sol·licitud de desestiment presentada per la senyora Encarnación Fernández 
Torres, amb NIF 36905315K, de la petició de trasllat de restes del nínxol núm. 77, classe 3a, quarter 
6C, pis 3r, referència 03914, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió 
dels drets funeraris del nínxol esmentat a favor de l 'Ajuntament.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Revocar i deixar sense efectes els punts primer, segon, cinquè i sisè de l'acord de Junta de 
Govern Local de data 9 de setembre de 2014 invocat en la part expositiva d'aquest acord.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    No instar el tràmit de la revocació de la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom 
de la senyora Encarnación Fernández Torres, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54,08 euros, atès allò 
que estableix l'article 7.1 de l'Ordenança Fiscal 2.5 Taxa de Cementiri Municipal.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada 
fins a un màxim de 50 anys, amb data d'inici de la concessió en data 19 d'octubre de 2005, a favor de 
la senyora Encarnación Fernández Torres, amb NIF 36905315K:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
50 3a 1 3r 00078

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Autoritzar el trasllat de restes de la difunta Margarita Gracia Expósito, des de la fossa 
comuna, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm ....    50505050,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     1111,,,,    pispispispis    3333rrrr,,,,    i referènciai referènciai referènciai referència     00078000780007800078.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Encarnación Fernández Torres.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE

El senyor Antoni Porta Benezet, amb NIF 38153250E i domicili a la Plaça Lluís Perpinyà , 2 3r. de 
Granollers, ha sol·licitat en data 17 de març de 2015, amb núm. de registre d'entrada 2015005139 el 
trasllat de totes les restes des del nínxol númdes del nínxol númdes del nínxol númdes del nínxol núm....        155155155155,,,,    classeclasseclasseclasse     3333,,,,    quarterquarterquarterquarter     7777AAAA,,,,    pispispispis    3333,,,,        referènciareferènciareferènciareferència     01963019630196301963 de 
la seva titularitat, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....52525252,,,,    classeclasseclasseclasse     2222,,,,    quarterquarterquarterquarter     8888,,,,    pispispispis    1111,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     02554025540255402554, del Cementiri 
Municipal, de titularitat a  nom de la senyora Mª Dolors Duran Montserrat i la renúncia de la concessió 
del següent nínxol a favor de l'Ajuntament:
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NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
155 3 7A 3 01963

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

D'acord amb allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, en el seu punt 1, que diu: "Podran renunciar els titulars de 
drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o 
entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats 
que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 
1984: Valor inicial del nínxol , segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total 
del valor de la renúncia".

I l'article 72: Trasllats de restes, punt 1, del Reglament del Cementiri que diu: "1.-.-.-.- El trasllat d'un 
cadàver o unes restes d'una sepultura a una altra del mateix cementiri exigirà el consentiment del 
titulars d'ambdós drets i caldrà que es tinguin en compte el transcurs dels terminis establerts en el 
present Reglament".

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 4t. Drets de conservació i l'epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats, punt 1. Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri (sepultura 
de destí).

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Autoritzar el trasllat de totes les restes    des del nínxol númdes del nínxol númdes del nínxol númdes del nínxol núm....    155155155155,,,,    classeclasseclasseclasse     3333,,,,    quarterquarterquarterquarter     7777AAAA,,,,        pispispispis    3333,,,,    
referènciareferènciareferènciareferència     01963019630196301963 de la seva titularitat,  al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm ....    52525252,,,,    classeclasseclasseclasse     2222,,,,    quarterquarterquarterquarter     8888,,,,    pispispispis    1111,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     02554025540255402554, 
del Cementiri Municipal,de  titularitat a nom de la senyora Mª Dolors Duran Montserrat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol núm. 155, classe 3, 
quarter 7A, pis 3, referència 01963, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Antoni Porta 
Benezet, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5,epígraf 4t. Drets de conservació de l'exercici 2015 
que ascendeix  12,30 euros  i l'epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 1. Trasllats de restes d'un 
nínxol dins del recinte del cementiri (sepultura de destí), que ascendeix a 267,60 euros, sumant doncs 
un total de 279279279279,,,,90909090    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 155, classe 3, del quarter 7A, per import de 526526526526,,,,13131313    euroseuroseuroseuros, al senyor Antoni 
Porta Benezet, amb NIF 38153250E, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern 
del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses del 
Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1938193819381938)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
 1,20 € 0,06 € 1.051 € 1.052,26 € 526,13 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            526526526526,,,,13131313    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar al a senyor Antoni Porta 
Benezet, amb NIF 38153250E, l'import de 246246246246,,,,23232323    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Antoni Porta Benezet i a la senyora Mª Dolors Duran 
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Montserrat, i al servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon 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 . 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES ABRIL DEMES ABRIL DEMES ABRIL DEMES ABRIL DE     2015201520152015))))

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
X1493454H Mubarik Bouaicha Concepción Corominas Blanch 47 2a 12 1r 04437
38695410A Rodolfo Cabalgante Sellés David Garcia Gonzalezez 13 C 100 1r 30045

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 11 de maig de 2015.

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

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

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

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

Article 8. Terminis. Punt 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.
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Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

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

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

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
X1493454H Mubarik Bouaicha 47 2a 12 1r 04437
38695410A Rodolfo Cabalgante Sellés 13 C 100 1r 30045

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2014 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 
3a), les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

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

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DMES DMES DMES D''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2015201520152015))))

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
X6453470S Cheickna Fofana Avortament 

Assitan Fofana Ep Fofana
144 3a 08A 4t 02177

49805939Z Fernando Martín Olivera Fernández Angelica Billares Sánchez 199 3a 12 4t 04541
36484799Z Maria Teresa Juárez Domènech Matilde Amoros Guerra 329 3a 02 5è 05302

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 11 de maig de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
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registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
X6453470S Cheickna Fofana 144 3a 08A 4t 02177
49805939Z Fernando Martín Olivera Fernández 199 3a 12 4t 04541
36484799Z Maria Teresa Juárez Domènech 329 3a 02 5è 05302

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

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

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L''''ASSOCIACIÓ GRANOLLERS PEDALA DEASSOCIACIÓ GRANOLLERS PEDALA DEASSOCIACIÓ GRANOLLERS PEDALA DEASSOCIACIÓ GRANOLLERS PEDALA DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS
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Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat Associació Granollers Pedala, per un import de 10.000€ destinada a la promoció i ús de la 
bicicleta a la ciutat de Granollers durant l 'any  2015.

En data  6 de maig de 2015 amb número de registre d'entrada 2015000586, el senyor Benjami Aguilar 
Domenech, amb NIF 38136915V, en representació de l' Associació Granollers Pedala, amb NIF 
G66413279 presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de la subvenció prevista al 
pressupost municipal:

Projecte/memòria de les actuacions a realitzar per tal de fomentar i promocionar l'ús de la �

bicicleta.

L'informe emès en data 7 de maig de 2015 pel cap del Servei de Mobilitat, indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de i ús de 
la bicicleta a  Granollers. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa reguladora 
d’aquestes subvencions: Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, el dia 
28 de febrer de 2006, i modificada en virtut de l'acord Plenari de data 26 d'octubre de 2010.

- Article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

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

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

- Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

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

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.
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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 seu cas, hauran d’aportar els beneficiaris. 

e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que es va 
concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts . 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Associació Granollers Pedala,  amb NIF 
G66413279, per un import de 10.000,00 € destinada a la realització i promoció de l'ús de la bicicleta a 
Granollers durant l'any 2015.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 10.000€ amb càrrec a 
la partida 1 H315,13300,48800 del vigent Pressupost. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Associació GRANOLLERS PEDALA que 
regula l’atorgament d’aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L'ASSOCIACIÓ 
GRANOLLERS PEDALA PER A LA PROMOCIÓ I ÚS DE LA BICICLETA A LA CIUTAT DE GRANOLLERS,  
PER A L'ANY 2015 

maig 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de    llll’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número P-0809500-B, amb l'assistència de la 
secretària general accidental, senyora Àngels Badia, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, Josep Nogués Rovira amb DNI núm. 77292675-W,  President de l'Associació GRANOLLERS 
PEDALA, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF G-66413279,   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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

Primer. Que l'entitat Associació GRANOLLERS PEDALA en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat del 
municipi que vol dur a terme el projecte de desenvolupar la mobilitat de la ciutat, promocionant l'ús de la 
bicicleta, millorant les vies urbanes en l'ordenació i seguretat viària de la ciutat .

Segon,- Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l’entitat beneficiària en les activitats i serveis oferts en la mobilitat, i  en la vida associativa del 
municipi. I es vol fomentar, a través de convenis de col·laboració , que alhora és una finalitat pública. 

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

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

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada contempla les activitats i serveis següents :

- Assessorar l'ajuntament de Granollers en aquells aspectes que tinguin a veure amb l'ús de la bicicleta: 
creació d'itineraris segurs per als desplaçaments en bicicleta per la ciutat; posta en marxa d'aparcaments 
segurs per a bicicletes; informes sobre el nous projectes d 'urbanització i revisió del Pla de Mobilitat Urbana.

- Crear i mantenir una web centrada en les informacions sobre ciclomobilitat a Granollers; un portal de 
Facebook i un blog per tal de posar en contacte els possibles usuaris .

- Confeccionar un mapa de Granollers per a usuaris de la bicicleta .

- Organitzar al llarg de l'any, 4 pedalades urbanes : sortides per conèixer els recorreguts ciclables existents i 
poder valorar les seves possibilitats , així com les millores desitjables.

- Col·laborar amb la Bicicletada anual, que organitza el servei d'Esports.

- Gestionar l'aparcament públic per a bicicletes del recinte de la Fira de l 'Ascensió.

- Gestionar la posta en marxa d'un aparcament públic de bicicletes a la plaça Serrat i Bonastre: d'entrada, un 
dia a la setmana, a partir de la 2a. quinzena del  mes de maig.

- Fer feines de difusió i promoció de l 'ús de la bicicleta en centres escolars .

- Fer públic en forma de xerrades, els objectius de l'entitat i les seves activitats.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 10.000,00 € corresponent a les activitats i serveis descrites a 
l'apartat anterior.

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

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

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a l'activitat ordinària de l'Agrupació és de 
10.000,00 €, el que representa un finançament del  100% del cost de l'activitat.

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

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Obligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiària
Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers i 
en concret:
· Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . 

· Justificar davant de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat que determinen la concessió de la 
subvenció.

· Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com qualsevol altra 
actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant 
nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions 
anteriors.
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· Comunicar a l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que 
financin l'activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de 
l'aplicació donada a la subvenció.

· Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la finalitat 
de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control . 

· Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, ja 
que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control . 

· Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

· Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social.

· Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l 'Ajuntament de Granollers.

El logotip de l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics a aprovats que seran facilitats a 
l'entitat pel servei municipal corresponent .

SisèSisèSisèSisè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l’Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del  100 %.

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de Granollers 
o que aquest li facilitarà en el cas que no estigui entregat o calgui modificar per un import de 10.000,00. € 
segons disponibilitat de Tresoreria.

El pagament de l'import econòmic assenyalat a l'apartat anterior es farà, un cop s'hagi aprovat per Junta de 
Govern aquest Conveni i, segons disponibilitat de Tresoreria.

SetèSetèSetèSetè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans del dia 
31 de març de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada adjuntant la 
següent documentació: 

· Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 

· Comptes de l'entitat corresponent a l'exercici 2015. 

· Relació subscrita pel legal representant de l 'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les despeses i 
inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament desglossades i detallades 
acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost de 
l'activitat subvencionada.

· Declaració signada pel  representant legal 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.
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VuitèVuitèVuitèVuitè....        Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     
L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que 
legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l 'acte o bé sigui en relació a l'import 
de la subvenció mitjançant l'adopció del corresponent acord per part de la Junta de Govern Local, en els 
següents supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.

b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol 
origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el cost total de 
l’activitat subvencionada o el percentatge que s'ha indicat en el pacte quart de les condicions d'aquesta 
subvenció.

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

NovèNovèNovèNovè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció
L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que s'hagués imposat amb motiu de 
la seva concessió i perdrà el dret d 'exigir-la.

La renúncia produïda una vegada iniciada l'activitat subvencionadora, o, si s'escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda , sense dret a indemnització de cap mena. 
En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l'interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada.

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles que 
ho haguessin impedit. 

b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció . 

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

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes als 
articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment de les 
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de 
verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol 
Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits per 
la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonament la concessió 
de la subvenció. 

g) Incompliment de les obligacions imposades a l 'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits per 
la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es derivi 
la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat 
subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.

En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es preveu a 
aquesta mateixa normativa. 

OnzèOnzèOnzèOnzè,,,,----        VigènciaVigènciaVigènciaVigència
La vigència del present conveni de col·laboració s’estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 31 de 
desembre de 2015.  

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció 



31

atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment . 

DotzèDotzèDotzèDotzè....    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicable ....    
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran 
resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als jutjats de la jurisdicció contenciós 
administrativa.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Indicar a l'Associació GRANOLLERS PEDALA que el servei gestor de la subvenció 
atorgada serà el Servei de Mobilitat i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
de les condicions establertes per a la subvenció serà el cap del Servei de Mobilitat .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-  Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l Associació Granollers Pedala i al servei de Comptabilitat .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ADJUDICAR A LA SENYORA ANTONIA LÓPEZ ALCARAZ LAPROPOSTA RELATIVA A ADJUDICAR A LA SENYORA ANTONIA LÓPEZ ALCARAZ LAPROPOSTA RELATIVA A ADJUDICAR A LA SENYORA ANTONIA LÓPEZ ALCARAZ LAPROPOSTA RELATIVA A ADJUDICAR A LA SENYORA ANTONIA LÓPEZ ALCARAZ LA    
PARCEL·LA SOBRERA DEL PROJECTE DPARCEL·LA SOBRERA DEL PROJECTE DPARCEL·LA SOBRERA DEL PROJECTE DPARCEL·LA SOBRERA DEL PROJECTE D''''ADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIALADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIALADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIALADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIAL,,,,    EN LAEN LAEN LAEN LA    
CONFLUÈNCIA DEL CARRER FREDERIC SOLER I MANUEL CORNELLA DE GRANOLLERSCONFLUÈNCIA DEL CARRER FREDERIC SOLER I MANUEL CORNELLA DE GRANOLLERSCONFLUÈNCIA DEL CARRER FREDERIC SOLER I MANUEL CORNELLA DE GRANOLLERSCONFLUÈNCIA DEL CARRER FREDERIC SOLER I MANUEL CORNELLA DE GRANOLLERS

L'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el 28 d'abril de 2015, va aprovar  el Projecte d'Adjudicació 
de sobrant de vial, en la confluència del carrer Frederic Soler i Manuel Cornella de Granollers, amb 
una superfície total de 60,81m

2
, redactat pel servei d'Urbanisme d'aquesta Corporació, a l'ensems que 

es requeria al propietari confrontant i que consta en el projecte esmentat, perquè comparegués durant 
en el termini de 30 dies davant d'aquest Ajuntament, a fi de manifestar allò que considerés convenient, 
relatiu a l'adquisició voluntària de la parcel·la esmentada.

El dia 7 de maig de 2015, el senyor Josep Maria Moyano López, en representació de la senyora 
Antonia López Alcaraz, amb NIF número 38934133D i domicili al carrer Frederic Soler, 6, d'aquesta 
ciutat, com a propietària de la finca confrontant amb l'esmentada parcel·la del projecte, ha presentat 
instància manifestant el seu interès en adquirir la parcel·la, que té d'acord amb el projecte la següent 
descripció:

Porció de sòl, de 60,81m
2
 de superfície, de superfície trapezoidal. Limita: al nord, amb la finca veïna 

del carrer Frederic Soler, núm. 6, amb una línia de 23,81 metres; al sud, amb el carrer Manuel 
Cornella, amb una longitud de 23,80 metres; a l'est, amb la finca del carrer Bertran de Seva, núm. 43, 
amb una longitud de 3,11 metres i a l'oest, amb una façana de 1,97 metres, amb la resta de parcel·la 
sobrera que forma part del carrer Frederic Soler.

D'acord amb el projecte aprovat i amb l'informe emès pel cap de l'Àrea de Territori i Ciutat, el preu de 
venda de la parcel·la és de 26.165,93 euros, que han d'imputar-se a la partida d'ingressos del 
pressupost d'aquest Ajuntament núm. H330.60200  Alienació sobrants via pública.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

I. L’article 44 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals, estableix que les parcel·les sobreres a què al·ludeix l’article 12 poden ser alienades per 
venda directa al propietari o propietaris confrontants o permutades en els seus terrenys , amb el 
requeriment personal previ. En el cas que siguin diversos els propietaris confrontants, la venda o 
permuta s’ha de fer de manera que les parcel·les resultants s’ajustin al criteri més racional d’ordenació 
del sòl, segons un dictamen tècnic. 
En el cas que algun propietari es negui a adquirir la parcel·la que li correspon, l’ens local pot, 
subsidiàriament, expropiar-li el seu terreny per tal de regularitzar o normalitzar la configuració de les 
finques, amb la finalitat d’executar el planejament.
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II. L'article 12 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, diu que són parcel·les sobreres les 
porcions de terreny propietat dels ens locals  que per la seva reduïda extensió, forma irregular o 
emplaçament, no són susceptibles d’ús adequat, és dir, d'ésser edificades independentment.

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

Es proposa a la Junta de Govern 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 venda directa de la parcel·la sobrera del Projecte d'Adjudicació de sobrant de 
vial, en la confluència del carrer Frederic Soler i Manuel Cornella de Granollers , amb una superfície de 
60,81m

2
, per la quantitat de 26.165,93 euros, a la senyora Antonia López Alcaraz, amb NIF número 

38934133D i domicili al carrer Frederic Soler , 6, d'aquesta ciutat.

SegonSegonSegonSegon.... RESOLDRE que el pagament de la quantitat de 26.165,93 euros, per part de la senyora 
Antonia López Alcaraz, s'abonarà a la tresoreria municipal mitjançant transferència bancària al compte 
corrent número ES17 2100 0009 7702 0097 0736 de la següent manera:

- 26 de maig de 2015: 8.721,97 euros
- 25 de setembre de 2015: 8.721,98 euros
- En el moment de signatura de l'escriptura pública (2a quinzena de desembre de 2015): 8.721,98 

euros

TercerTercerTercerTercer ....    Comunicar a la Comptabilitat municipal d'aquest Ajuntament per a què el total ingrés de 
26.165,93 euros, s'imputi a la partida pressupostària d'ingressos H330.60200  Alienació sobrants via 
pública.

QuartQuartQuartQuart.... Formalitzar en escriptura pública l'adjudicació esmentada i facultar a l'Il·ltre Sr. 
Alcalde-President d'aquest Ajuntament per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a 
dur a bon fi aquests acords. Les despeses notarials, registrals i fiscals (totes) aniran a compte de la 
part compradora.

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Comunicar a la senyora Antonia López Alcaraz que un cop efectuat el primer pagament 
podrà fer ús de l'esmentada parcel·la sobrera.

SisèSisèSisèSisè.... Traslladar el present acord a la senyora Antonia López Alcaraz i a la Comptabilitat municipal 
d'aquest Ajuntament.

SetèSetèSetèSetè.... 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 INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS DE    
MANTENIMENT CORRECTIU DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICAMANTENIMENT CORRECTIU DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICAMANTENIMENT CORRECTIU DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICAMANTENIMENT CORRECTIU DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA,,,,    EQUIPS DEEQUIPS DEEQUIPS DEEQUIPS DE    
BOMBEJAMENT  QUADRES ELÈCTRICSBOMBEJAMENT  QUADRES ELÈCTRICSBOMBEJAMENT  QUADRES ELÈCTRICSBOMBEJAMENT  QUADRES ELÈCTRICS,,,,    DE COMANDAMENT I TELEGESTIÓ DE LA XARXADE COMANDAMENT I TELEGESTIÓ DE LA XARXADE COMANDAMENT I TELEGESTIÓ DE LA XARXADE COMANDAMENT I TELEGESTIÓ DE LA XARXA    
D’AIGUA NO POTABLE I DELS LLACS I FONTS ORNAMENTALS DE GRANOLLERSD’AIGUA NO POTABLE I DELS LLACS I FONTS ORNAMENTALS DE GRANOLLERSD’AIGUA NO POTABLE I DELS LLACS I FONTS ORNAMENTALS DE GRANOLLERSD’AIGUA NO POTABLE I DELS LLACS I FONTS ORNAMENTALS DE GRANOLLERS,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT

L'ajuntament de Granollers disposa d'una xarxa d'aigua no potable per al reg de la jardineria municipal 
i l'esbandida de carrers. Aquesta xarxa esta formada per diverses canonades de transport, 
subministrament i punts de càrrega, juntament amb tots els equips d'extracció, tractament, impulsió i 
control de l'abastament de l'aigua. També formen part d'aquesta infraestructura els llacs i les fonts 
ornamentals i tots els equips de tractament de l'aigua d'aquests elements.

L'informe del cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds, de 15 d'abril de 2015, justifica la 
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necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat d'un contracte de serveis relatiu a la prestació del servei de manteniment correctiu de 
la infraestructura hidràulica, equips de bombejament  quadres elèctrics, de comandament i telegestió 
de la xarxa d’aigua no potable i dels llacs i fonts ornamentals de Granollers per un període de 3 anys i 
6 mesos amb possibilitat de pròrroga de dos anys més.

El pressupost tipus màxim de la contractació es de 30.793,38 euros més 6.466,61 euros en concepte 
d'IVA, fent un total de 37.259,99 euros, amb aplicació al codi pressupostari H353.17110.21000 i la 
distribució anual següent: 

BI IVA Total

2015 6.000,00 € 21% 1.260,00 € 7.260,00 €

2016 8.264,46 € 21% 1.735,54 € 10.000,00 €

2017 8.264,46 € 21% 1.735,54 € 10.000,00 €

2018 8.264,46 € 21% 1.735,54 € 10.000,00 €

I en cas de pròrroga:

2019201920192019 2020202020202020

Import IVA 21% Import IVA 21%

H353.17110.21000 8.264,46 € 1.735,54 € 8.264,46 € 1.735,54 
€

TOTAL 5.872,90 8.809,35

El valor estimat total del contracte es de 53.480,97  euros,  segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte: 30.793,38 euros.

- Pròrroga contracte: 16.528,92 euros.

D'acord amb l'article 106 del TRLCSP s'estableix una modificació fins el 20 % sobre l'import adjudicat, 
tant a l'alça com a la baixa, que no comportarà alteracions en la prestació del servei objecte del 
contracte

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

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària  el codi d 'aplicació H353.17110.21000 per a fer 
front a la despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual, de conformitat 
amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.

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

El responsable del contracte serà el senyor Quim Comas i Estany, Cap del Servei de Medi Ambient i 
Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers.

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

- .Article  10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .

- Articles 22 i 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació 
a realitzar.

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

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

- Articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei contracte de serveis relatiu a la 
prestació del servei de manteniment correctiu de la infraestructura hidràulica, equips de bombejament  
quadres elèctrics, de comandament i telegestió de la xarxa d’aigua no potable i dels llacs i fonts 
ornamentals de Granollers, per un període de  3 anys i 6 mesos amb possibilitat de pròrroga de dos 
anys més, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, d'acord amb els fets 
i fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat  i autoritzar la despesa del contracte del servei contracte de serveis 
relatiu a la prestació del servei de manteniment correctiu de la infraestructura hidràulica, equips de 
bombejament  quadres elèctrics, de comandament i telegestió de la xarxa d’aigua no potable i dels 
llacs i fonts ornamentals de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat que 
s'executarà entre els exercicis 2015 al 2018, per a un import màxim de 30.793,38 euros més 6.466,61 
euros en concepte d'IVA, fent un total de 37.259,99 euros, amb aplicació al codi pressupostari 
H353.17110.21000, d'acord amb la  distribució econòmica següent:

BI IVA Total

2015 6.000,00 € 21% 1.260,00 € 7.260,00 €

2016 8.264,46 € 21% 1.735,54 € 10.000,00 €

2017 8.264,46 € 21% 1.735,54 € 10.000,00 €

2018 8.264,46 € 21% 1.735,54 € 10.000,00 €

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària.

QUARTQUARTQUARTQUART.... 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 aplicació al codi  pressupostari 
H353.17110.21000....

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....     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 IV   del Plec de clàusules administratives particulars .

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Designar com a responsable del contracte  el senyor Quim Comas i Estany, Cap del Servei de 
Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

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

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ. Notificar a l'àrea econòmica 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA PER A LA CESSIÓ DE MESURADORS DE CONSUM ENERGÈTICDE BARCELONA PER A LA CESSIÓ DE MESURADORS DE CONSUM ENERGÈTICDE BARCELONA PER A LA CESSIÓ DE MESURADORS DE CONSUM ENERGÈTICDE BARCELONA PER A LA CESSIÓ DE MESURADORS DE CONSUM ENERGÈTIC,,,,    EN ELEN ELEN ELEN EL    
MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISMARC DEL CATÀLEG DE SERVEISMARC DEL CATÀLEG DE SERVEISMARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS     2014201420142014    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""    



35

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 Concertació 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 acords de la Junta de Govern Local en sessió celebrades 
els dies 18 de març de 2014, modificat per acord de data 1 d'abril, i el dia 8 d'abril de 2014, es va 
acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament de recursos en el marc del Catàleg de 
concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" i va trametre les sol·licituds 
per a la concertació dels recursos econòmics, tècnics i materials a través del Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa , abans del 20 de març de 2014.

Que entre les sol·licituds d'ajut de suport materialsuport materialsuport materialsuport material, el Servei de Medi Ambient va demanar el següent 
recurs:

SUPORTS DE RECURSOS MATERIALSSUPORTS DE RECURSOS MATERIALSSUPORTS DE RECURSOS MATERIALSSUPORTS DE RECURSOS MATERIALS

ÀREA / ÀMBIT 
D'ACTUACIÓ

PROGRAMA RECURS
NOM ACTUACIÓ 

DEMANADA

SERVEI
 O ENS 

PROPOSANT

Àrea de Territori i 
Sostenibilitat

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Cessió de mesuradors 
de consum energètic

Cessió de 28 mesuradors de 
consum energètic per als 
centres docents públics de 
Granollers

TERRITORI

4t En data 20 d'abril de 2015, amb registre d'entrada núm. 2015007807, la Diputació de Barcelona 
comunica que per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en data 1 d'abril de 2015 (ref. reg. 2724/15), es va aprovar la cessió d'ús del següent 
recurs material, consistent en Provisió de béns, equips i subministrament, en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

SUPORT RECURS MATERIALSUPORT RECURS MATERIALSUPORT RECURS MATERIALSUPORT RECURS MATERIAL ::::

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL RECURS TIPUS DE BÉ UNITATS Codi XGL

Canvi climàtic i 
sostenibilitatl

Cessió de 28 mesuradors de 
consum energètic per als 
centres docents públics de 
Granollers

Mesuradors consum 
energètic

7 14/Y/110874

En aquest mateix Decret va disposar el següent règim de provisió i restitució de béns :
1. El lloc per al lliurament serà a dependència de la Diputació , ubicades a la ciutat de Barcelona.
2, En el moment de la recepció, la persona encarregada de rebre els béns per l'ens destinatari, 

signarà dos exemplars, un per a cada part, del formulari C601 "Recepció de béns".

Així mateix, a l'apartat quart de la part resolutiva de l'esmentada Resolució va establir que la cessió es 
farà de conformitat amb les prescripció següent:
1. En el cas que es malmeti alguna de les peces dels mesuradors, l'ens beneficiari es farà càrrec de 

la seva substitució i el seu cost.

Respecte a l'acceptació de lacceptació de lacceptació de lacceptació de l''''ajutajutajutajut estableix que, "per a l'efectivitat de la concessió, cal que l'ens 
destinatari, en el termini màxim d'un mes comptat a partir de la recepció de la notificació, manifesti 
expressament a la Diputació de Barcelona l'acceptació del suport, mitjançant el formulari C304 
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"Acceptació de béns".  Transcorregut aquest termini sense que el destinatari hagi tramès l'acceptació 
a la Diputació, s'entendrà l'acceptació tàcita.  L'acceptació comportarà la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució ".

5è Que el medi ambient urbà i en particular la protecció contra la contaminació acústica en les 
zones urbanes és competència pròpia del municipi a l'empara de l'article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de les bases del règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local .

6è El cap de Servei de Medi Ambient i Espais Verds ha emès informe on proposa que s'accepti el 
suport d'ajut de recurs material per a la cessió de 7 mesuradors de consum energètic mitjanánt el 
formulari C304 "Acceptació de bens".

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Acceptar el suport d'ajut de recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", 
consistent en la cessió d'ús de 7 unitats del bé Mesuradors de consum energèticMesuradors de consum energèticMesuradors de consum energèticMesuradors de consum energètic (codi XGL 
14/Y/110874), inclosa a l'àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals dins de l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb els fets exposats i 
els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar el règim de provisió de béns així com les prescripcions de la cessió d'us del 
recurs material del present ajut establerts als apartats tercer i quart de la part resolutiva del Decret de 
la Vicepresidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, de data 
1 d'abril de 2015 (ref. reg. 2724/15), respectivament.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona annexant el formulari C304 "Acceptació de béns".

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

18181818).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERNACORD DE LA JUNTA DE GOVERNACORD DE LA JUNTA DE GOVERNACORD DE LA JUNTA DE GOVERN    
LOCALDE DATALOCALDE DATALOCALDE DATALOCALDE DATA    29292929    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNAUNAUNAUNA    
SUBVENCIÓ DE LLIURE CONCURRÈNCIA A LSUBVENCIÓ DE LLIURE CONCURRÈNCIA A LSUBVENCIÓ DE LLIURE CONCURRÈNCIA A LSUBVENCIÓ DE LLIURE CONCURRÈNCIA A L''''ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE CASTILLA YASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE CASTILLA YASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE CASTILLA YASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE CASTILLA Y    
LEÓN PER A LLEÓN PER A LLEÓN PER A LLEÓN PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 29 de juliol de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció a l'entitat  Asociación Cultural Casa de Castilla 
y León en el marc de la convocatòria del Servei de Cultura per a la concessions de subvencions en 
règim de competència competitiva per a projectes culturals per a l'any 2014, de conformitat amb el 
detall següent:

Entitat NIF Actuació subvencionada Cost actuació
Import 

concedit
% 

subvencionat
Asociación Cultura lCasa de Sant Joan: difusió de la 
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Castilla y León 
G60819166 cultura popular castellana 1.100,00 € 300,00 € 27,27

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

L'entitat Asociación Cultural Casa de Castilla y León  ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant 
instància de data 5 de maig de 2015, amb número de registre d'entrada 2015009116, que amb 
l'objecte de poder tramitar la documentació sobre l'ajuda de 300 €, atorgada per la revetlla de Sant 
Joan de 2014, es modifiqui el pressupost, ja que enguany no s'ha contractat cap grup musical per 
celebrar la revetlla i els costos de l'activitat han baixat, per la qual cosa sol·licita modificar el 
pressupost del projecte subvencionat en el sentit següent:

- Sant Joan: difusió de la cultura popular castellana 370,00 €

D'acord amb el punt tercer del conveni de col·laboració que regula les condicions d'atorgament de la 
subvenció nominativa, recollides a l'apartat primer de la part dispositiva de acord de la Junta de 
Govern Local de data 25 de juny de 2014, el cost inicial de l 'activitat subvencionada era de 1.100,00 €, 
conforme els següents conceptes de despesa:

- Sant Joan: difusió de la cultura popular castellana 1.100,00 €

Un cop valorada la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 
dinovè de les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte 
d'atorgament de les subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern 
Local de data 29 de juliol de 2014, pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva en el marc de la convocatòria del Servei Cultura per a projectes culturals per 
a l'any 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat 
Sant Joan: difusió de la cultura popular castellana, corresponent  a l'entitat Asociación Cultural Casa 
de Castilla y León , que passa a tenir un cost de 370,00 € i no de 1.100,00. €, sense modificar l'import 
concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 300,00 €, que representa finalment un 
finançament del 81,09 % del cost del projecte.

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

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

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

3. L'article dinovè 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 28 de gener de 2015, 
en concordança amb l'article 22.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers, aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment 
modificada per acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la modificació de 
l'acord d'atorgament de les subvencions, els quals preveuen que l'alteració de les condicions que 
varen determinar la concessió de la subvenció, així com la no justificació adequada de la totalitat de 
l'import de les despeses de l'actuació a que el beneficiari estigui obligat a justificar, pot donar lloc a la 
modificació de la resolució d'atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé 
sigui en relació amb l'import de la subvenció.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2014, 
pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc 
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de la convocatòria del Servei de Cultura per a projectes Sant Joan: difusió de la cultura popular 
castellana per a l'any 2014, en el sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte 
subvencionat que tot seguit es relaciona corresponent a l'entitat  Asociación Cultural Casa de Castilla 
y León que passa a tenir un cost de 370,00 € i no de 1.100,00 €, així com del percentatge final de 
finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord amb els fets i els fonaments 
de dret invocats.

Entitat NIF Actuació subvencionada
Cost final 
actuació

Import 
concedit

% final 
subvencionat

Asociación Cultural Casa 
Castilla y León G60819166 Sant Joan: difusió de la 

cultura popular castellana 370,00 € 300,00 € 81,09

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar aquest acord a l'entitat  Asociación Cultural Casa de Castilla y León

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
19191919).-).-).-).-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 ''''ENTITAT BLAUS DE GRANOLLERSENTITAT BLAUS DE GRANOLLERSENTITAT BLAUS DE GRANOLLERSENTITAT BLAUS DE GRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat Blaus de Granollers, per un import de 13.000€ destinada a Sonorització Festa Major 2015 
Colla dels Blancs.

En data 5 de maig de 2015 amb número de registre d’entrada 2015009151 el senyor Xavier Guijarro 
Rubinat, de Blaus de Granollers presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament de la 
subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Projecte de Sonorització i enllumenat d'actes de producció pròpia i d’una altra banda regular tots   
aquells aspectes de suport logístic i mediàtic necessaris per impulsar les activitats de la Festa Major .
- Declaració jurada d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Declaració jurada d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

a) Les previstes nominativament en els Presssupostos generals de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa reguladora 
d’aquestes subvencions: Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, el dia 
28 de febrer de 2006, i modificada en virtut de l'acord Plenari de data 26 d'octubre de 2010.

- Article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

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

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

- Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions.

1. Als efectes del què preveu l’article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de 
les entitats locals, aquelles l’objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari apareguin 
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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’entitat BLAUS DE  GRANOLLERS, amb NIF 
G60882024, per un import de 13.000€ destinada a la realització de la sonorització i enllumenat d'actes 
de producció pròpia amb un pressupost de despesa de 14.590,00 €, el que representa un finançament 
del 89,10 % del cost de l’activitat. 

SegonSegonSegonSegon....    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 13.000€ amb càrrec a la 
partida 15/H431/33810/ 48312 del vigent Pressupost. 

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Blaus 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, XAVIER GUIJARRO RUBINAT amb DNI núm. 47700744D,  President de l’entitat Blaus 
de Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF G60882024 facultat pels  estatuts 
que regeixen l’entitat per a la formalització d’aquest acte.

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

MANIFESTEN

Primer. Que l'entitat Blaus 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 
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Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme el 
projecte de Sonorització i enllumenat d'actes de producció pròpia presentada al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers en data 5 de maig de 2015 amb una despesa prevista per a l’exercici 2015 
de 14.590,00 €. 

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.

PACTENPACTENPACTENPACTEN

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 de sonorització i enllumenat d'actes de 
producció pròpia presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 5 de maig de 
2015.

Aquesta activitat es durà a terme durant la Festa Major 2015 (del 22 al 30 d'agost de 2015, ambdos 
inclosos).

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 14.590,00 € corresponents:

Sonorització dels diferents actes de la Festa Major.

PROJECTE DE SONORITZACIÓ
CONCEPTE INGRÉS DESPESA
Personal i transport 7.150,00 €
Material d'enllumenat 4.200,00 €
Lloguer equips de so 3.000,00 €
Limitadors de so 240,00 €
Conveni Ajuntament 13.000,00 €
Aportació Blaus 1590,00 €
TOTAL 14.590,00 € 14.590,00 €

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

No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, 
recàrrecs i sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 
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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 
13.000,00 €, el que representa un finançament de 89,10 % 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 material de difusió que aquesta consideri necessari, per un 
import màxim total de 700€.

• Els recursos materials i humans necessaris per a la producció tècnica de la festa major entesos 
com a serveis de transport, muntatge i desmuntatge d’escenaris, taules, cadires, preses de corrent i 
d’altres elements específics que caldrà detallar en funció de l’activitat programada . 

• Posarà a disposició de Blaus de Granollers  5 unitats de telefonia mòbil de propietat municipal i 
en règim de cessió i assumirà les despeses dels consums derivats de l´organització de la festa major .

Sisè. Obligacions de l’entitat beneficiària

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

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

-Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat 
que determinen la concessió de la subvenció. 

-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï intervenció de l’Ajuntament de Granollers així 
com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de 
control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida 
en l’exercici de les actuacions anteriors . 

-Comunicar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financi'n l’activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot 
cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada a la subvenció .

-Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la 
finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control . 

-Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control . 
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.
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-Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la  
Seguretat Social. 

-Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers .

-El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipògrafs a aprovats que seran facilitats 
a l’entitat pel servei municipal corresponent. 

Setè. Pagament de la subvenció

De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers i 
atesa la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el 
desenvolupament de l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la 
finalitat social d'alt interès públic que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció 
per l'import del 100%.

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que 
sigui facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers per un import de  13.000 €, 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: 
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a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.

b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de de l’activitat subvencionada o el percentatge que s’ha indicat en el pacte quart d'aquest 
conveni.

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

Desè. Renúncia a la subvenció

L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb 
motiu de la seva concessió i perdrà el dret d’exigir -la.

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la 
renúncia està degudament justificada.

Onzè. Reintegrament de la subvenció. 

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

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant 
aquelles que ho haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la 
subvenció. 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d'aquest 
conveni. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer 
previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com 
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això 
es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i 
regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacions, de la 
Unió Europea o d'organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos 
assumits per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que 
fonament la concessió de la subvenció. 
g)  Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos 
assumits per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a 
l'apartat f), quan es derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la 
realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, 
nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es 
preveu a aquesta mateixa normativa. 

Dotzè. Vigència

La vigència del present conveni de col·laboració s’estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 
31 de desembre de 2015.  
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No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment . 

Tretzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable . 

Aquest conveni té naturalesa administrativa i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació 
seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als jutjats de la 
jurisdicció contenciós administrativa ."

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-  Indicar a l'entitat Blaus de Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
servei de Cultura i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes del 
conveni de col·laboració serà el senyor Pitu Llobet , responsable de programes de Cultura.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-  Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat beneficiaria i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL AL    
BANC DBANC DBANC DBANC D''''AJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUES,,,,    QUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A L''''AUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONAL    
SÍRIUSSÍRIUSSÍRIUSSÍRIUS

Les persones relacionades en la taula següent ens han ofert donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de 
Granollers, per tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l 'Autonomia Personal SÍRIUS, 
el material següent:

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
27/04/2015 7917 Àngels Homs Serrano 77297916E cadira de rodes no 

autopropulsable, bastó dde fusta, 
banqueta de bany i diferent 

material d'ortesis
29/04/2015 8449 Juan Francisco López 

Castaño
77279219R cadira dutxa, cadira wàter, 

caminador, cadira de rodes

Es tracten d'uns oferiments de donacions pures i simples, i atès que l'acceptació de les donacions no 
comporta l'assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen i no són sotmeses a cap condició, es 
considera d'interès per a l'Ajuntament de Granollers.

Aquest material és de gran utilitat per al Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, per tal 
que es pugui realitzar el préstec del mateix a persones que ho necessitin . 

Vist els informes favorables emesos pel tècnic referent de Serveis Socials .

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

Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei I.
municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 29 i 32 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, Decret 336/1988, de 17 d'octubre.II.
Articles  618 i següents del Codi Civil.III.

Per delegació del Ple de data 5 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local és competent per dictar 
aquest acord. 

Per tot l'exposat,
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer----    Acceptar les donacions pures i simples, de caràcter irrevocable, i d'acord amb els oferiments 
efectuats segons la taula següent: 

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
27/04/2015 7917 Àngels Homs Serrano 77297916E cadira de rodes no 

autopropulsable, bastó dde fusta, 
banqueta de bany i diferent 

material d'ortesis
29/04/2015 8449 Juan Francisco López 

Castaño
77279219R cadira dutxa, cadira wàter, 

caminador, cadira de rodes

SegonSegonSegonSegon.- Dipositar el material objecte de donació a les instal·lacions del Centre per a l'Autonomia 
Personal SÍRIUS, per tal que aquest Servei en pugui fer ús mitjançant el préstec a particulars. Aquest 
material passarà a formar part del Banc d'Ajudes Tècniques que gestiona l'esmentat servei.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Notificar a les persones interessades aquest acord. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  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 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 ''''ENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE ----CENTRE DCENTRE DCENTRE DCENTRE D ''''ACOLLIMENT EL XIPRERACOLLIMENT EL XIPRERACOLLIMENT EL XIPRERACOLLIMENT EL XIPRER    
PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEPER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEPER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEPER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE     """"ESMORZARSESMORZARSESMORZARSESMORZARS""""    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 7 d'octubre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va atorgar a l'entitat Parròquia de Sant EsteveParròquia de Sant EsteveParròquia de Sant EsteveParròquia de Sant Esteve    ----    Centre dCentre dCentre dCentre d''''Acolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El Xiprer, amb NIF R0800659E, 
una subvenció per import de 8.000,00 € destinada a finançar el projecte "esmorzars" per l'any 2014, 
que té per objecte principal pal·liar els efectes de la crisi econòmica a determinades persones de la 
ciutat que no disposen de mitjans econòmics i socials per cobrir les seves necessitats alimentàries 
més bàsiques.

El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció preveu que l'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada no més tard del dia 28 de febrer de 2015.

En data 4 de febrer de 2015, amb número de registre d'entrada 2015001869, l'entitat Parròquia deParròquia deParròquia deParròquia de    
Sant EsteveSant EsteveSant EsteveSant Esteve    ----    Centre dCentre dCentre dCentre d''''Acolliment El XipreAcolliment El XipreAcolliment El XipreAcolliment El Xiprerrrr ha presentat la justificació requerida, que ha estat 
complementada en data 4 de maig de 2015, amb número de registre d'entrada 2015008978, a petició 
del servei gestor.

Vist l'informe tècnic emès al respecte 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 l 'acord d'atorgament.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

1 L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:

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 concedent 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 
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subvenció.

2. L'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la 
justificació de les subvencions públiques .

3. L'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.

4. Els 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 .

5. El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar per la Junta de Govern Local de 7 d'octubre 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.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l'entitat Parròquia de SantParròquia de SantParròquia de SantParròquia de Sant    
EsteveEsteveEsteveEsteve    ----    Centre dCentre dCentre dCentre d''''Acolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El Xiprer, amb NIF R0800659E, per acord de la Junta de Govern Local 
de data 7 d'octubre  de 2014, per a l'any 2014,  en els termes que s'indiquen a continuació:

Data i NúmData i NúmData i NúmData i Núm ....    
registreregistreregistreregistre

Actuació subvencionadaActuació subvencionadaActuació subvencionadaActuació subvencionada Cost actuacióCost actuacióCost actuacióCost actuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat
%%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

 4.02.2015
2015001869

    "Esmorzars" any 2014 9.251,00 €   8.000,00 €   12.310,83 €   86,48

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-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 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''''ENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVEENTITAT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE    ----    CENTRE DCENTRE DCENTRE DCENTRE D''''ACOLLIMENT ELACOLLIMENT ELACOLLIMENT ELACOLLIMENT EL    
XIPRER PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEXIPRER PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEXIPRER PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEXIPRER PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE     """"DINARSDINARSDINARSDINARS""""    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 7 d'octubre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va atorgar a l'entitat Parròquia de Sant EsteveParròquia de Sant EsteveParròquia de Sant EsteveParròquia de Sant Esteve    ----    Centre dCentre dCentre dCentre d''''Acolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El Xiprer, amb NIF  R0800659E, 
una subvenció per import de 15.000,00 € destinada a finançar el projecte "dinars" de l'any 2014, que té 
per objecte principal pal·liar els efectes de la crisi econòmica a determinades persones de la ciutat 
que no disposen de mitjans econòmics i socials per cobrir les seves necessitats alimentàries més 
bàsiques.

El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció preveu que l'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada no més tard del dia 28 de febrer de 2015.

En data 4 de febrer de 2015, amb número de registre d'entrada 2015001869, l'entitat Parròquia deParròquia deParròquia deParròquia de    
Sant EsteveSant EsteveSant EsteveSant Esteve    ----    Centre dCentre dCentre dCentre d''''Acolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El Xiprer ha presentat la justificació requerida, que ha estat 
complementada en data 4 de maig de 2015, amb número de registre d'entrada 2015008978, a petició 
del servei gestor.

Vist l'informe tècnic emès al respecte que justifica la procedència d'aprovar la justificació de l'actuació 
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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 l 'acord d'atorgament.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

1 L'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:

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 concedent 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.

2. L'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la 
justificació de les subvencions públiques .

3. L'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.

4. Els 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 .

5. El punt setè del règim regulador aplicable establert a l'apartat tercer de la part dispositiva de l'acord 
d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar per la Junta de Govern Local de 7 d'octubre 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.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l'entitat Parròquia de SantParròquia de SantParròquia de SantParròquia de Sant    
EsteveEsteveEsteveEsteve    ----    Centre dCentre dCentre dCentre d''''Acolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El XiprerAcolliment El Xiprer, amb NIF R0800659E, per a l'any 2014, per acord de la Junta 
de Govern Local de data 7 d'octubre  de 2014, en els termes que s'indiquen a continuació:

Data i NúmData i NúmData i NúmData i Núm ....    
registreregistreregistreregistre

Actuació subvencionadaActuació subvencionadaActuació subvencionadaActuació subvencionada Cost actuacióCost actuacióCost actuacióCost actuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat
%%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

 4.02.2015
2015001869

    "Dinars" any 2014 17.180,75 € 15.000,00 € 24.415,25 € 87,31

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA    
24242424    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2015201520152015,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICSAPROVA LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICSAPROVA LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICSAPROVA LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS    
CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISCONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISCONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISCONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    
2014201420142014    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    EN EL SENTIT DEN EL SENTIT DEN EL SENTIT DEN EL SENTIT D''''ESMENAR LAESMENAR LAESMENAR LAESMENAR LA    
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JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONSJUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONSJUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONSJUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS    """"PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUTPROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUTPROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUTPROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT""""    IIII    
""""PROGRAMA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIAPROGRAMA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIAPROGRAMA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIAPROGRAMA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA """"

En data 24 de març de 2015, per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar la justificació dels ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", en relació a les actuacions 
sol·licitades pel Servei de Salut Pública i Consum, en el sentit següent: 

ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit Centre gestorCentre gestorCentre gestorCentre gestor Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

Salut Pública
Seguretat 
alimentària

Programa de seguretat 
alimentària 46.000,00 €

Servei de Salut 
Pública 14/Y/106282 93.949,21 €

Salut Pública Sanitat ambiental

Activitats de sanitat 
ambiental (control de 
plagues, control de 
legionel·la, control 

d'aus urbanes)

14.782,50 €
Servei de Salut 

Pública 14/Y/106283 22.769,84 €

Salut Pública
Promoció de la 

salut
Programa de promoció 

de la salut 23.933,14 €
Servei de Salut 

Pública 14/Y/106284 134.002,09 €

Animals de 
companyia

Animals de 
companyia 

(gossos i gats)

Programa de protecció 
dels animals 11.245,00 €

Servei de Salut 
Pública 14/Y/106285 11.248,76 €

Consum
Serveis municipals 

de consum
Oficina municipal 

d'atenció en consum 12.706,00 €
Servei de Suport a 
les Polítiques de 

Consum
14/Y/106966 37.471,94 €

En data 27 de març de 2015, dins el termini assenyalat al règim regulador aplicable, es va presentar a 
la Diputació de Barcelona la corresponent justificació de despeses, mitjançant el model normalitzat 
establert.

Un cop revisada la documentació presentada, mitjançant escrits amb registre d'entrada a l'Ajuntament 
de Granollers amb núm. 2015009348 i 2015009354, de 7 de maig de 2015, la Diputació de Barcelona 
informa d'un seguit d'aspectes que cal esmenar en relació a la justificació de les actuacions 
"Programa de seguretat alimentària" i "Programa de promoció de la salut", amb la indicació de que cal 
presentar un nou document de justificació de despeses i, si és el cas, un nou formulari associat, amb 
les esmenes corresponents.

"I.- Pel que fa a l'actuació "Programa de seguretat alimentària" s'informa del següent:
1. Que al document de justificació de despeses :

El cost total de l'activitat (93.438,00 €) és inferior al sumatori de les obligacions recollides en la a.
relació de despeses destinades íntegrament a l 'actuació subvencionada (93.949,21 €).
Manca el segell de l'Ajuntament al costat de la seva signatura .b.

2. Les activitat descrites al formulari associat C425 no es corresponen amb les que es van proposar al 
formulari C144 associat a la sol·licitud de la subvenció .

II.- Pel que fa a l'actuació "Programa de promoció de la salut" s'informa que al document de justificació de 
despeses:

A l'apartat relació de despeses directes de personal hi ha un error de transcripció en el període a.
nòmina del tercer perceptor.
Segons les condicions de concertació establertes, al ser un municipi de més de 50.000 habitants, b.
les despeses de capítol 1 només poden representar com a màxim el 70% de l'import total a 
justificar.
La quantitat consignada a la casella pagament sol·licitat (60.000,00 €) és superior a l'aportació de c.
l'ajut.
El cost total de l'activitat (130.000,00 €) és inferior al sumatori de les obligacions recollides en la d.
relació de despeses destinades íntegrament a l 'actuació subvencionada (134.002,09 €).
Manca el segell de l'Ajuntament al costat de la seva signatura ."e.

És per aquest motiu que, ateses les observacions efectuades per la Diputació de Barcelona, per part 
del Servei de Salut Pública es considera convenient esmenar la justificació de despeses presentada 
de les actuacions referides, i presentar un nou document de justificació de despeses, així com d'un 
nou formulari associat en relació a l'actuació "Programa de seguretat alimentària", amb les esmenes 
corresponents.

Vist l'informe tècnic favorable emès per la cap del Servei de Salut Pública i Consum sobre l 'esmena de 
la justificació dels ajuts econòmics presentats en relació a les citades actuacions .
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Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable ::::

1. El Règim regulador aplicable del Catàleg de serveis de l 'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de gener de 
2014, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2014, on es 
recullen les condicions generals de sol·licitud, el procediment de formalització dels recursos, els 
terminis d'execució i de justificació, i s'hi desenvolupen les condicions generals i específiques de la 
seva gestió.

2. L'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb l'art. 53 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, disposa que les administracions públiques podran rectificar 
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Declarar d'urgència aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2015, 
pel qual s'aprova la justificació dels ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", en relació a les 
actuacions sol·licitades pel Servei de Salut Pública i Consum, en el sentit de modificar l'apartat primer 
de la part dispositiva de l'acord i esmenar l'import total justificat de l'actuació "Programa de promoció 
de la salut", d'acord amb els fets i els fonaments de dret invocats, per la qual cosa: 

On diu:

"PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.- Aprovar la justificació dels ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" per al finançament de les 
diferents actuacions sol·licitades pel Servei de Salut Pública i Consum , d'acord amb el següent:

Nom de lNom de lNom de lNom de l ''''actuacióactuacióactuacióactuació Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL
Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     

((((€€€€))))
Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat     

((((€€€€))))
Programa de promoció de la salut 14/Y/106284 23.933,14 134.002,09
Programa de seguretat alimentària 14/Y/106282 46.000,00 93.949,21
Activitats de sanitat ambiental (control de plagues , control de la 
legionel·la, d'aus urbanes) 14/Y/106283 14.782,50 22.769,84

Programa de protecció dels animals 14/Y/106285 11.245,00 11.248,76
Oficina municipal d'informació de consum 14/Y/106966 12.706,00 37.471,94"

Ha de dir:

"PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.- Aprovar la justificació dels ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", en relació a les actuacions sol·licitades 
pel Servei de Salut Pública i Consum, d'acord amb el següent:

ProgramaProgramaProgramaPrograma RecursRecursRecursRecurs ActuacióActuacióActuacióActuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit Centre gestorCentre gestorCentre gestorCentre gestor Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

Salut Pública
Seguretat 
alimentària

Programa de seguretat 
alimentària 46.000,00 €

Servei de Salut 
Pública 14/Y/106282 93.949,21 €

Salut Pública Sanitat ambiental

Activitats de sanitat 
ambiental (control de 
plagues, control de 
legionel·la, control 

d'aus urbanes)

14.782,50 €
Servei de Salut 

Pública 14/Y/106283 22.769,84 €

Salut Pública
Promoció de la 

salut
Programa de promoció 

de la salut 23.933,14 €
Servei de Salut 

Pública 14/Y/106284 144.135,09 €

Animals de 
companyia

Animals de 
companyia 

(gossos i gats)

Programa de protecció 
dels animals 11.245,00 €

Servei de Salut 
Pública 14/Y/106285 11.248,76 €

Servei de Suport a 
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Consum
Serveis municipals 

de consum
Oficina municipal 

d'atenció en consum 12.706,00 € les Polítiques de 
Consum

14/Y/106966 37.471,94 €"

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Mantenir inalterable la resta del contingut del citat acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Presentar un nou document de justificació de despeses, així com d'un nou formulari associat 
en relació a l'actuació "Programa de seguretat alimentària", amb les esmenes corresponents, d'acord 
amb les observacions efectuades per la Diputació de Barcelona indicades als fets exposats .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar el present acord a les persones interessades.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i 30 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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