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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     21212121    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        26262626    de maig dede maig dede maig dede maig de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Andrea Canelo Matito

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

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

2222).-).-).-).-DESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIAL .... 
 
NO N'HI HA.
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ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ,,,,    EN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERS    
MERCATMERCATMERCATMERCAT,,,,    DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA    
REALITZACIÓ DE DIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DELREALITZACIÓ DE DIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DELREALITZACIÓ DE DIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DELREALITZACIÓ DE DIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL    
CATÀLEG DE SERVEISCATÀLEG DE SERVEISCATÀLEG DE SERVEISCATÀLEG DE SERVEIS     2015201520152015    DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””

1111.... La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27272727    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2014201420142014, va aprovar, en 
el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals  2012-2015”, el catàleg de serveis 2015, 
el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos .

2222.... El 22222222    de gener dede gener dede gener dede gener de    2015201520152015, l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat, en nom de l’EPE Granollers 
Mercat, la subvenció per a la realització d’accions incloses en el Recull d’activitats de suport a 
l’activitat empresarial i dins la convocatòria d’ajuts del Pla de Concertació 2015 de la Diputació de 
Barcelona. Les accions sol·licitades són:

NOM DE L’ACTUACIÓNOM DE L’ACTUACIÓNOM DE L’ACTUACIÓNOM DE L’ACTUACIÓ

Com planificar una web d'empresa de forma efectiva
Vendes per a no comercials
Solucions de comunicació per a persones emprenedores
Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients –  1a edició
Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci
Com captar els primers clients
Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees - 1a edició
Persones emprenedores de +40 anys: perquè és un bon moment?
Com presentar un projecte a inversors
L'economia del bé comú
Millora la gestió per reduir despeses
Les claus per convertir una idea en negoci
Com posar els preus als meus productes i /o serveis
Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch
Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients –  2a edició
Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees – 2a edició
Crowdsourcing, seed capital, Business Angels... o quin és el finançament privat més 
adequat al meu projecte?
El millor emplaçament per ubicar el meu negoci – 1a edició
El millor emplaçament per ubicar el meu negoci – 2a edició

3333.... En data 2222    d’abril ded’abril ded’abril ded’abril de    2015201520152015, l’Ajuntament de Granollers rep la resolució favorable d’atorgament de la 
subvenció sol·licitada, mitjançant comunicat de la Vicepresidència 1a i Presidència Delegada de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona que dictà el decret núm. 1900/15 
aprovant els ajuts en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015, i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial”, 
Gener-febrer de 2015, i s’atorga a l’Ajuntament de Granollers un ajut del 75% del cost total de les 
diverses accions sol·licitades. Aquestes accions s’han portat a terme al centre de serveis a les 
empreses, Can Muntanyola, de Granollers Mercat en les següents dates:

Me
s Dia Nom de l'actuació

1 23 Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients – 1a edició

2 11 El millor emplaçament per ubicar el meu negoci – 1a edició

2 18 Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch

3 10 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees – 1a edició

3 17 Com posar els preus als meus productes i/o serveis

3 23
Crowdsourcing, seed capital, Business Angels... o quin és el finançament privat més 
adequat al meu projecte?
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3 24 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

4 15 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva

4 20 i 22 Persones emprenedores de +40 anys: perquè és un bon moment?

4
29/04 i 

03/05 Les claus per convertir una idea en negoci

Les accions següents, incloses dins de la mateixa resolució d’atorgament, es realitzaranes realitzaranes realitzaranes realitzaran en els 
propers mesos de maig a juliol demaig a juliol demaig a juliol demaig a juliol de     2015201520152015 i es justificaran en el seu període corresponent.

Mes Nom de l'actuació

5 Solucions de comunicació per a persones emprenedores

5 Vendes per a no comercials

5 Com presentar un projecte a inversors

6 Com captar els primers clients

6 Millora la gestió per reduir despeses

6 L'economia del bé comú

6
El millor emplaçament per ubicar el meu negoci – 2a 
edició

7
Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als 
clients – 2a edició

7 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees – 2a edició

El termini de justificació és de dos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acció de cadascuna 
de les actuacions. En el cas que la data de finalització de l’actuació sigui anterior a la data de 
notificació de la concessió de l’ajut, el termini és de dos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data de    
notificaciónotificaciónotificaciónotificació .

4444.... En data 21212121    d’abril ded’abril ded’abril ded’abril de    2015201520152015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers (com a ens 
destinatari), va aprovar l’acceptació en nom de Granollers Mercat (com a ens que executa i justifica 
l'actuació), de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.

5555.... El pagamentpagamentpagamentpagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona, es farà efectiu contra la presentació per 
part de Granollers Mercat, de les justificacionsjustificacionsjustificacionsjustificacions  de la subvenció de    4444....095095095095,,,,00000000    euroseuroseuroseuros atorgada, d’acord 
amb el següent detall:

codi XGL NOM DE L’ACCIÓ
SUBVENCI

Ó

COST 
TOTAL DE 

L’ACCIÓ

15/Y/201508 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 435,00 580,00

15/Y/201512 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 412,50 550,00

15/Y/201515 Persones emprenedores de +40 anys: perquè és un bon moment? 540,00 720,00

15/Y/201519 Les claus per convertir una idea en negoci 540,00 720,00

15/Y/201520 Com posar els preus als meus productes i/o serveis 412,50 550,00

15/Y/201521 Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch 435,00 580,00

15/Y/201522 Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients – 1a edició 435,00 580,00

15/Y/201523 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees – 1a edició 450,00 600,00

15/Y/201524
Crowdsourcing, seed capital, Business Angels... o quin és el 
finançament privat més adequat al meu projecte? 165,00 220,00

15/Y/201526 El millor emplaçament per ubicar el meu negoci – 1a edició 270,00 360,00

TOTAL  GENERAL                                   4.095,00 5.460,00

6666.... Que Granollers Mercat, que ha executat l'actuació, s'ha creat a iniciativa de l'ens destinatari, amb 
una aportació majoritària, directa o indirecta de l'ens del que en depèn.

7777.... Que Granollers Mercat ha certificat el reconeixement de les obligacions recollides en aquesta 
relació de despeses, que han estat destinades a l'actuació referida.
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8888....    Que les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del 
Catàleg de concertació de l'any 2015 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o 
l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

9999....    Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l'actuació, no supera el seu cost total.

10101010.... Que Granollers Mercat té a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran 
conservats per un període no inferior als 6 anys.

11111111.... En els imports dels justificants consignats, tant a les despeses directes i indirectes, no s'ha inclòs 
l'IVA deduïble.

12121212.... L’actuació ha comptat, si escau, amb la corresponent identificació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, en els termes establerts en el règim regulador del Catàleg de serveis i/o la 
resolució o acord de concessió.

13131313.... L’ens destinatari està al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social

14141414.... La present relació de despeses, en relació a l'ajut de la Diputació, implica una justificació total de 
l'ajut rebut.

15151515....    Vist informe tècnic de data 20 de maig de 2015.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada    per la 
Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveis    2015201520152015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport a l'activitat 
empresarial” de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local i que consisteix en un ajut del 75757575%%%%    deldeldeldel    
cost total de l’acciócost total de l’acciócost total de l’acciócost total de l’acció ,,,, segons el detall de les següents activitats:

codi XGL NOM DE L’ACCIÓ
SUBVENC

IÓ

COST 
TOTAL DE 

L’ACCIÓ

15/Y/201508 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva 435,00 580,00

15/Y/201512 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 412,50 550,00

15/Y/201515
Persones emprenedores de +40 anys: perquè és un bon 
moment? 540,00 720,00

15/Y/201519 Les claus per convertir una idea en negoci 540,00 720,00

15/Y/201520 Com posar els preus als meus productes i/o serveis 412,50 550,00

15/Y/201521 Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch 435,00 580,00

15/Y/201522
Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients – 1a 
edició 435,00 580,00

15/Y/201523 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees – 1a edició 450,00 600,00

15/Y/201524
Crowdsourcing, seed capital, Business Angels... o quin és el 
finançament privat més adequat al meu projecte? 165,00 220,00

15/Y/201526 El millor emplaçament per ubicar el meu negoci – 1a edició 270,00 360,00

TOTAL  GENERAL                                   4.095,00 5.460,00

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Fer constar que la relació de despeses directes que justifiquenrelació de despeses directes que justifiquenrelació de despeses directes que justifiquenrelació de despeses directes que justifiquen  cada acció són:

Data 
aprovaci
ó factura 
/ 
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Número 
factura

Data 
factura

Nom de 
l’empresa 
proveïdora

NIF de 
l’empresa 
proveïdora

Descripció de 
la factura

Impor
t

% 
imputat

Import 
imputa
t

reconei- 
xement 
obligaci
ó

115 24/02/15

J3B3 
ECONOMICS, 
SL B66175928

EL MILLOR 
EMPLAÇAMENT 
PER UBICAR EL 
MEU NEGOCI 360,00 100% 360,00 26/02/15

8 24/03/15

EULÀLIA 
BALAÑÀ 
QUINTERO 35017062E

COM POSAR 
PREUS ELS 
MEUS 
PRODUCTES O 
SERVEIS" 550,00 100% 550,00 24/03/15

E10940/
2015 07/04/15

COL·LEGI 
D'ECONOMIS
TES DE 
CATALUNYA Q0802027C

CROWDSOURC
ING, SEED 
CAPITAL, 
BUSINESS 
ANGELS... 220,00 100% 220,00 09/04/15

9 24/03/15

EULÀLIA 
BALAÑÀ 
QUINTERO 35017062E

COM FER 
L'ESTUDI DE 
MERCAT DE LA 
TEVA IDEA DE 
NEGOCI" 550,00 100% 550,00 27/03/15

A1715 16/03/15

MARIA 
BATET 
ROVIROSA 46632289L

MENTRE 
ESTÀS A 
L'ATUR 
TREBALLA AMB 
LES IDEES 600,00 100% 600,00 05/05/15

F15-0049 26/02/15
FUNDACIÓ 
CETEMMSA G61768230

ELABORACIÓ I 
PRESENTACIÓ 
D'OFERTES 
ATRACTIVES 
PER ALS 
CLIENTS 580,00 100% 580,00 02/03/15

28 06/05/15

JUBERT & 
PARTNERS, 
SL B61455069

SESSIÓ:"LES 
CLAUS PER 
CONVERTIR 
UNA IDEA EN 
NEGOCI" 720,00 100% 720,00 06/05/15

32/2015 19/02/15

ENERGIVITY 
CONSULTING
, SL B65669970

COM FER UN 
EXITÓS GUIÓ 
D'ELEVATOR 
PITCH 580,00 100% 580,00 24/02/15

009/14 27/04/15

FOCUS 
CONSULTING 
AND 
MANAGEMEN
T, SCP J65919128

PERSONES 
EMPRENEDOR
ES DE 
+40ANYS: 
PERQUÈ ÉS UN 
BON MOMENT? 720,00 100% 720,00 28/04/15

B/4010 20/04/15

Think About 
Export, SL 
REEXPORTA B63446637

COM 
PLANIFICAR 
UNA WEB 
D'EMPRESA DE 
FORMA 
EFECTIVA 580,00 100% 580,00 30/04/15

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATA    15151515    DDDD''''ABRIL DEABRIL DEABRIL DEABRIL DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVÀ LAPROVÀ LAPROVÀ LAPROVÀ L''''ATORGAMENT DEATORGAMENT DEATORGAMENT DEATORGAMENT DE    
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES ENTITATS VEÏNALS DESUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES ENTITATS VEÏNALS DESUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES ENTITATS VEÏNALS DESUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES ENTITATS VEÏNALS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE RELACIONSEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE RELACIONSEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE RELACIONSEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE RELACIONS    
CIUTADANESCIUTADANESCIUTADANESCIUTADANES     ((((BARRISBARRISBARRISBARRIS))))    PER A PROGRAMACIONS DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNSPER A PROGRAMACIONS DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNSPER A PROGRAMACIONS DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNSPER A PROGRAMACIONS DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS,,,,    PER APER APER APER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2014201420142014,,,,    LA JUSTIFICACIÓ DE LLA JUSTIFICACIÓ DE LLA JUSTIFICACIÓ DE LLA JUSTIFICACIÓ DE L''''ENTITAT GENT DEL BARRI DE STENTITAT GENT DEL BARRI DE STENTITAT GENT DEL BARRI DE STENTITAT GENT DEL BARRI DE ST....    MIQUELMIQUELMIQUELMIQUEL,,,,    I LAI LAI LAI LA    
MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN LMODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN LMODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN LMODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN L''''ESMENTADAESMENTADAESMENTADAESMENTADA    
CONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIACONVOCATÒRIA

En sessió de 15 d'abril de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en 
endavant JGL, es va aprovar l'atorgament de subvencions a les entitats veïnals de Granollers, en el 
marc de la convocatòria del Servei de Relacions Ciutadanes (Barris) per a la concessions de 
subvencions en règim de competència competitiva per a programacions de les respectives activitats 
anuals de les associacions de veïns a l 'any 2014 de conformitat amb el detall següent:

Entitat 
Subvenció 

corresponent
Import total 

projecte
Can Bassa 4.470,62 € 18.100,00 €
Can Gili 3.986,32 € 22.618,00 €
Can Mònic 3.465,10 € 6.970,00 €
Congost 4.491,44 € 32.430,00 €
Granollers Centre 2.213,76 € 12.400,00 €
Granollers Nord 4.293,87 € 29.681,00 €
L'Hostal 4.609,86 € 13.056,00 €
Sant Julià de Palou 2.113,10 € 10.025,00 €
Sota el Camí Ral 2.768,80 € 12.380,00 €
Tres Torres 4.001,64 € 30.882,50 €
Ricomà Centre 1.936,37 € 6.900,00 €
Ponent 4.626,75 € 20.805,00 €
Lledoner 3.316,70 € 6.835,00 €
Girona Centre 1.384,52 € 23.800,00 €
Gent de Sant Miquel 2.898,92 € 5.850,00 €
Sant Miquel 1.672,23 € 10.345,00 €

Total: 52.250,00 €

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

En data 10 de març de 2015, la JGL, va aprovar  les justificacions de les subvencions de la 
convocatòria esmentada anteriorment a quatre associacions de veïns, i va requerir a les que havien 
presentat la justificació incorrectament, en el sentit que no havien justificat per import total del projecte 
inicialment declarat, d'acord amb allò establert a la base núm. 19,  paràgraf segon, de les bases 
específiques, concedint-lis un termini de 30 dies per tal de presentarles correctament, essent aquestes 
les següents entitats:

Nom entitat CIF Data Núm. Actuació Import del Quantia ImportImportImportImport     % de la 



7

Registre 
d'Entitats

Registre 
d'Entitats

Subvencionada projecte de la  
subvenció

justificatjustificatjustificatjustificat subvenció 
sobre total 

del 
justificat

AV Can Gili G60284718 18/03/1994 56 Activitats socials i 
culturals anuals

22618.00 3986.36 10837.58 36,78

AV Can Mònic G60252574 11/02/1994 42 Activitats socials i 
culturals anuals

6970.00 3465.10 4070.33 85858585,,,,13131313

AV Congost G61424040 16/07/1997 160 Activitats socials i 
culturals anuals

32430.00 4491.44 14932.28 30,08

AV Granollers 
Centre

G59446971 31/12/1993 13 Activitats socials i 
culturals anuals

12400.00 2213.76 9028.95 24,52

AV Granollers 
Nord

G60951944 22/02/1995 101 Activitats socials i 
culturals anuals

29681.00 4293.87 16907.78 25,40

AV Sant Julià de 
Palou

G59753509 31/12/1993 14 Activitats socials i 
culturals anuals

10025.00 2113.10 5722.63 36,93

AV Sota El Camí 
Ral

G59145763 30/12/1993 11 Activitats socials i 
culturals anuals

12380.00 2768.80 3439.44 80808080,,,,50505050

AV Tres Torres G60290715 01/03/1994 49 Activitats socials i 
culturals anuals

30882.50 4001.64 18691.16 21,41

AV Barri de 
Ponent

G60635331 24/12/1993 7 Activitats socials i 
culturals anuals

20805.00 4626.75 17848.21 25,92

AV Sant Miquel G61484531 01/03/1994 48 Activitats socials i 
culturals anuals

10345.00 1384.52 7357.30 18,82

Gent del barri 
Sant Miquel

G65390411 05/05/2011 367 Activitats socials i 
culturals anuals

5850.00 2898.92 5512.88 52525252,,,,58585858

AV Girona 
Centre

G65693798 05/11/2013 395 Activitats socials i 
culturals anuals

23800.00 1672.23 6114.33 27,35

Les esmentades entitats, mitjançant instàncies i dins del termini establert, han comunicat que en el 
desenvolupament dels respectius projectes hi ha hagut un estalvi, motivat per una minoració de la 
despesa en l'execució dels mateixos, per la qual cosa sol·liciten modificar el pressupost inicial del 
projecte subvencionat, excepte l'entitat Gent del barri de St. Miquel que ha aportat justificació 
econòmica suficient que supera l'import del projecte declarat inicialment .

Vist l'informe del responsable del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 7 de maig de 2015, on es 
manifesta que s'han valorat les sol·licituds presentades per les entitats beneficiàries , i conforme el que 
preveu l'article 19 de les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte 
d'atorgament de les subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern 
Local de data 15 d'abril de 2014, pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva en el marc de la convocatòria del Servei de Relacions Ciutadanes (Barris), 
destinades totes elles a les respectives programacions de les activitats anuals 2014, en el sentit de 
modificar els respectius imports dels pressupostos de despesa dels projectes subvencionats, 
mantenint els mateixos imports de les subvencions, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos. Així com aprovar la justificació presentada per l 'entitat Gent del barri de St. Miquel la qual ha 
aportat justificació econòmica suficient que supera l'import del projecte declarat inicialment. També es 
proposa la modificació de les Bases Específiques que regulen aquesta convocatòria de subvencions, 
concretament de les bases 3 i 19, per tal que les entitats puguin justificar per import del 100 % de la 
subvenció rebuda.

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

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

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

3. L'article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març de 2014  en concordança 
amb l'article 22.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada 
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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.

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

5. 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.

6. 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 .

7. Base 18 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de desembre de 2013, pel 
que fa al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció.

8. Base 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a 
l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de desembre de 2013, pel 
que fa al percentatge que com a màxim pot representar la quantia de la subvenció atorgada respecte 
de l'import finalment justificat.

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 15 d'abril de 2014 pel 
qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de la 
convocatòria del Servei Relacions Ciutadanes (Barris), destinades totes elles a les respectives 
programacions de les activitats anuals 2014, en el sentit de modificar els imports dels pressupostos de 
despesa dels projectes subvencionats, així com dels percentatges finals de finançament de les 
respectives subvencions, sense modificar els imports concedits, d'acord amb els fets i els fonaments 
de dret invocats:

Nom entitat CIF Import del projecte 
inicialment declarat
(aprovat en JGL del 

15-04-2014)

Import del 
projecte 
modificat

Quantia de la  
subvenció 
atorgada

Import 
justificat

% de la 
subvenció sobre 
total del projecte

AV Can Gili G60284718 22.618 € 10.837,58 € 3.986,36 € 10.837,58 € 36,78
AV Can Mònic G60252574 6.970 € 4.070,33 € 3.465,10 € 4.070,33 € 85858585,,,,13131313
AV Congost G61424040 32.430 € 14.932,28 € 4.491,44 € 14.932,28 € 30,08
AV Granollers 
Centre

G59446971 12.400 € 9.028,95 € 2.213,76 € 9.028,95 € 24,52

AV Granollers Nord G60951944 29.681 € 16.907,78 € 4.293,87 € 16.907,78 € 25,40
AV Sant Julià de 
Palou

G59753509 10.025 € 5.722,63 € 2.113,10 € 5.722,63 € 36,93

AV Sota El Camí 
Ral

G59145763 12.380 € 3.439,44 € 2.768,80 € 3.439,44 € 80808080,,,,50505050

AV Tres Torres G60290715 30.882 € 18.691,16 € 4.001,64 € 18.691,16 € 21,41
AV Barri de Ponent G60635331 20.805 € 17.848,21 € 4.626,75 € 17.848,21 € 25,92
AV Sant Miquel G61484531 10.345 € 7.357,30 € 1.384,52 € 7.357,30 € 18,82
AV Girona Centre G65693798 23.800 € 6.114,33 € 1.672,23 € 6.114,33 € 27,35

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada l'any 2014, en el marc de la convocatòria de 
Barris, a l'associació de veïns Gent del Barri de St. Miquel, en haver augmentat l'import de la despesa 
presentada, d'acord amb el detall següent:
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Nom entitat CIF Data 
Registre 
d'Entitats

Núm. 
Registre 
d'Entitats

Actuació 
Subvencionada

Import del 
projecte

Quantia de 
la  

subvenció

Import 
justificat

% de la 
subvenció 
sobre total 

del justificat

Gent del barri 
Sant Miquel

G65390411 05/05/2011 367 Activitats socials i 
culturals anuals

5.850 € 2.898,92 5.870,90 € 49,38

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Mantenir inalterables la resta de disposicions de l'esmentat acord de JGL de data 15 d'abril 
de 2014.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Aprovar les modificacions de la base 3 i de la 19, paràgraf segon, de les Bases Específiques 
2014, aprovades per la JGL de data 17 de desembre de 2013, que regulen aquesta convocatòria, les 
quals tindran els següents textos:

Base 3:
L'import de la subvenció no superarà el 100% del cost de l'actuació sol·licitada, amb un màxim de 8.000,00 € per 
beneficiari. 

Base 19, paràgraf segon:

Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada 
d'acord amb la quantitat justificada per tal que la subvenció representi com a màxim el 100% d'aquesta  
despesa justificada, i es dictarà la resolució corresponent .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Donar publicitat a l'esmentada modificació de les bases específiques mitjançant la publicació 
del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament 
de Granollers.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Notificar aquest acord, de manera individualitzada, a les entitats relacionades als punts 
anteriors i a l'Intervenció Municipal.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROPOSTA DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PROPOSTA D''''ORGANITZACIÓ I BASES DEL XVIIORGANITZACIÓ I BASES DEL XVIIORGANITZACIÓ I BASES DEL XVIIORGANITZACIÓ I BASES DEL XVII    
RAL·LI FOTOGRÀFIC “GRANOLLERS ES REVELA”RAL·LI FOTOGRÀFIC “GRANOLLERS ES REVELA”RAL·LI FOTOGRÀFIC “GRANOLLERS ES REVELA”RAL·LI FOTOGRÀFIC “GRANOLLERS ES REVELA”,,,,    ANYANYANYANY    2015201520152015,,,,    PRESENTADA PER LPRESENTADA PER LPRESENTADA PER LPRESENTADA PER L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
DOBLE VIA SCCLDOBLE VIA SCCLDOBLE VIA SCCLDOBLE VIA SCCL

1111rrrr.... L'Ajuntament de Granollers organitza, des de la Xarxa de Centres Cívics, el XVII Ral·li Fotogràfic 
"Granollers es revela", en el marc de la campanya d'activitats d'estiu 2015, el qual tindrà lloc el 
dissabte 20 de juny de 2015.

2222nnnn.... La finalitat del Ral·li és donar a conèixer, a la població en general, diferents llocs de la ciutat que 
destaquen per la seva singularitat i interès, sovint desconeguts per a la població i, a la vegada, 
potenciar la pràctica activa de la fotografia, de manera professional o afeccionada i sense limitacions 
de cap tipus.

3333rrrr.... En data 19 de maig de 2015 i amb número de registre d'entrada 10832, la Sra. Noèlia Lafuente 
actuant en nom i representació de l'empresa Doble Via SCCL, presenta la proposta d'organització i 
bases del XVII Ral·li fotogràfic “Granollers es revela” i demana la seva aprovació d'acord amb allò 
establert al contracte vigent amb l'Ajuntament, núm. 195, expedient 15/2012, que 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".

4444tttt.... Pel seu correcte desenvolupament, el Ral·li planteja la participació activa i la implicació de la 
iniciativa social, en estreta col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers, per a la promoció de la ciutat 
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en el marc d'una activitat creativa i de lleure. Cal destacar en l'organització i difusió del ral·li, la 
participació i implicació de l’Associació Fotogràfica Jaume Oller, així com el reconeixement del Ral·li 
per part de la Federació Catalana de Fotografia.

5555èèèè.... D’acord amb la iniciativa de buscar un eix temàtic vertebrador per a cada edició del Ral·li , enguany 
es proposa fixi la mirada en un element característic de la ciutat, el comerç i la dinàmica que aquest 
genera.

6666èèèè....    Atès l'informe del Coordinador Tècnic de Centres Cívics, de data 20 de maig de 2015, al qual 
s'explicita que aquesta activitat no representa cap cost per a l'Ajuntament de Granollers, ja què queda 
dins de l'àmbit del contracte vigent entre Doble Via SCCL i l'l'Ajuntament, núm. 195, expedient 
15/2012.

7777èèèè. Atès que la despesa econòmica està dins del marc del contracte vigent amb Doble Via SCCL, 
núm. 195, expedient 15/2012.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la proposta de Bases per al XVII Ral·li fotogràfic "Granollers es revela" edició 2015, 
presentada per l'empresa Doble Via SCCL, amb CIF F-62011812, la qual organitza aquesta activitat 
dins del marc del contracte vigent amb l'Ajuntament de Granollers, núm. 195, expedient 15/2012, i per 
tant no comporta cap despesa per a l'Ajuntament. Les quals es reprodueixen a continuació:

""""Bases de participació en el XVII Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”Bases de participació en el XVII Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”Bases de participació en el XVII Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”Bases de participació en el XVII Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”     2015201520152015

CARACTERÍSTIQUESCARACTERÍSTIQUESCARACTERÍSTIQUESCARACTERÍSTIQUES

1111....    Objectius del Ral·liObjectius del Ral·liObjectius del Ral·liObjectius del Ral·li
El Ral·li Fotogràfic GRANOLLERS ES REVELAGRANOLLERS ES REVELAGRANOLLERS ES REVELAGRANOLLERS ES REVELA pretén donar a conèixer, a la població en general, diferents llocs 
de la ciutat que destaquen per la seva singularitat i interès, sovint desconeguts per la població i, a la vegada, 
potenciar la pràctica activa de la fotografia, de manera professional o afeccionada i sense limitacions de cap 
tipus. 

2222....    TemesTemesTemesTemes
Hi ha quatre temes obligatoris marcats per l’organització que es donaran a conèixer en el  moment de l’inici del 
Ral·li. 

3333.... S’admeten tot tipus de càmeres digitals.

4444.... Aquest Ral·li és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia amb el número  2015/50  i és puntuable per 
obtenir els títols d’artista, mestre i excel·lència de la FCF.

PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS

5555. Hi poden participar totes aquelles persones que ho desitgin . 

DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT     

6666....    Punt d’iniciPunt d’iniciPunt d’iniciPunt d’inici
El dissabte 20 de juny de 2015, a les 17 hores, i està situat a la Plaça Maluquer i Salvador.

7777....        Punt d’arribadaPunt d’arribadaPunt d’arribadaPunt d’arribada
A la Plaça Maluquer i Salvador es fan les descàrregues de les imatges fins les  21:30 h que finalitza el Ral·li.

8888....    És imprescindible per  participar tenir en compteÉs imprescindible per  participar tenir en compteÉs imprescindible per  participar tenir en compteÉs imprescindible per  participar tenir en compte ::::
                
- Les targetes de les càmeres digitals han d’estar buides .
- Per entrar a concurs s’ha de presentar una col·lecció de 4 fotografies en format JPG ( una de cada tema 
obligatori a fotografiar)
- Quedaran fora de concurs aquelles imatges manipulades  
- Per facilitar  les descàrregues us agrairem que porteu el cable de la vostra càmera . 

INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS

9999....    El preu és de 7 euros per als adults, de 3 euros per als infants (fins a 14 anys), 5 euros per a joves de 14 a 18 
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anys i 8 euros preu familiar (adult + infant). 
Les inscripcions es poden fer de l'1 al l'17 de juny de 2015 a qualsevol dels centres cívics de Granollers: CentreCentreCentreCentre     
Cívic Jaume OllerCívic Jaume OllerCívic Jaume OllerCívic Jaume Oller   (C. Mare de Déu de Montserrat, 47 ), Can BassaCan BassaCan BassaCan Bassa  (Plaça Joan Oliver 1), Can GiliCan GiliCan GiliCan Gili  (Camí Vell de 
Lliçà d’Amunt 1) PalouPalouPalouPalou    (Passeig del Doctor Fàbregas s/n) NordNordNordNord (C. Lledoner 6), en horari d’obertura dels centres 
(de dilluns a dijous de 16 hores a 21 hores i divendres de 17 hores a 21 hores) o a través de l’adreça 
www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions. Per a aquelles persones que s’hagin inscrit abans del dia del ral·li 
s’habilitarà, una cua específica per tal  de recollir l’itinerari i fer el control de  les càmeres .
Les inscripcions també es poden fer el mateix dia  del Ral·li  de  17 a 19 hores, al lloc d’inici. 
El mateix dia del concurs es facilita als participants la informació necessària per al correcte desenvolupament del 
Ral·li (recorregut, punts a fotografiar, horaris...).
Per a més informació us podeu adreçar a qualsevol dels centres cívics de Granollers o consultar el web: 
www.granollers.cat/rallifotografic

CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES

10101010.... Una categoria infantil (fins a 14 anys)
    Una categoria adulta (a partir dels 15 anys) 
 
DOTACIÓDOTACIÓDOTACIÓDOTACIÓ

11111111.  Categoria infantilCategoria infantilCategoria infantilCategoria infantil ::::
S’atorguen 4 premis a la millor fotografia de cada tema proposat  en material fotogràfic valorat en 100 euros 
cadascun.

12121212.... Categoria adultaCategoria adultaCategoria adultaCategoria adulta ::::

- Primer Premi a la col·lecció de 4 fotografies de 299 euros.

- Segon Premi a la col·lecció de 4 fotografies de 200 euros.

-4 premis a la millor fotografia de cada tema proposat valorat en  100 euros cadascun.

També s’atorga un premi simbòlic a la millor fotografia, triada per votació popular entre les fotos exposades .

JURAT I RESOLUCIÓJURAT I RESOLUCIÓJURAT I RESOLUCIÓJURAT I RESOLUCIÓ

13131313. El jurat està format per persones reconegudes i/o assignades per la Federació Catalana de Fotografia, 
professionals de la fotografia i per representants d’entitats culturals , socials i cíviques de la ciutat.

14141414....    La decisió del jurat és inapel·lable i pot declarar deserts els premis si considera que no hi ha cap col·lecció 
que reuneixi els mèrits suficients.

15151515....        Exposició i lliurament de premisExposició i lliurament de premisExposició i lliurament de premisExposició i lliurament de premis
Per seleccionar els premis es valora la representativitat de les fotos així com la coherència de la col·lecció .  

Totes les col·leccions s'exposaran al públic del 6 al 20 de juliol d’enguany, al Centre Cívic Palou (pg. Doctor 
Fàbregues 42). Horari de visita: dilluns, dijous i divendres de 17 h. a 19 h., dimarts de 17 h. a 20 h. i  dimecres de 
17 h. a 21 h.
L’acte públic del veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà el dijous  16 de juliol, a les 20 hores,  al Centre 
Cívic Palou.

16161616....    Reserva dels dretsReserva dels dretsReserva dels dretsReserva dels drets
L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret de reproducció, distribució i comunicació pública de les fotografies 
premiades, fent-ne sempre reconeixement de l’autoria de la fotografia, llevat que s’expressi la voluntat que es 
faci sota pseudònim o de manera anònima.

17171717.... Els organitzadors han de tenir cura de la manipulació i la conservació de les obres presentades, però no es 
fan responsables de qualsevol accident que hi pugui haver per causes alienes a la seva voluntat .

18181818.... Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització o bé el jurat .

REMARQUESREMARQUESREMARQUESREMARQUES

19191919.... Les còpies no premiades s’envien als domicilis dels participants a partir del mes d’octubre de  2015.
 
20202020.... L’organització no s’identifica ni es fa responsable del contingut de les fotografies que participen en el Ral·li, 
entenent així que les persones participants tenen tots els drets i permisos corresponents per obtenir-les i per a la 
seva posterior comunicació pública amb finalitats culturals o de promoció de la ciutat .
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21212121.... La participació i la presentació de fotografies a aquest Ral·li suposa l’acceptació d’aquestes bases .

22222222....    L’Associació Fotogràfica Jaume Oller és coorganitzadora amb Doble Via SCCL del Ral·li Fotogràfic 
“Granollers es revela”.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar a l'empresa Doble Via SCCL aquesta resolució. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA    2015201520152015    AAAA    
LLLL''''ENTITAT CÀRITAS DIOCESANA PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTEENTITAT CÀRITAS DIOCESANA PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTEENTITAT CÀRITAS DIOCESANA PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTEENTITAT CÀRITAS DIOCESANA PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTE    """"CENTRECENTRECENTRECENTRE    
DDDD''''ACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XIIACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XIIACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XIIACOLLIDA I FORMACIÓ PIUS XII """"

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat Càritas Diocesana, per un import de 4.500 € destinada al projecte "Centre d'Acollida i 
Formació Pius XII", d'acompanyament en l'acolliment i en el procés de capacitació i fomentar 
l'autoestima personal de dones estrangeres en procés d'integració, a les partides següents: 

H250/23170/48701 "Conveni Càritas Pla d'Acollida", dotada amb 3.000 €. 
H461/23120/48701 "Subvenció Càritas Pius XII" dotada amb 1.500 €.

L’entitat Càritas Diocesana treballa al municipi i en els darrers anys ha estat desenvolupant amb 
continuïtat activitats de tipus socio-cultural i educatiu tant a Granollers com a fora del municipi, i en 
concret, al  Centre d'Acollida i Formació Pius XII. Dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol dur 
a terme tasques d'acompanyament en l'acolliment i en el procés de capacitació i fomentar l'autoestima  
personal de dones estrangeres en procés d'integració en els termes que es recullen en el Projecte 
"Centre d'Acollida i Formació Pius XII".

L'Ajuntament de Granollers, considera molt valuosa l'aportació que realitza l’entitat beneficiària en les 
activitats de tipus socio-cultural i educatiu i en la vida associativa del municipi i vol fomentar, a través 
de subvenció, aquestes activitats que desenvolupen les entitats que treballen al municipi de 
Granollers i que tenen per objecte la promoció de valors socio -culturals i formatius, i que alhora és una 
finalitat pública. 

En data  28 d'abril de 2015, amb número de registre d’entrada 8253 el senyor Salvador Obiols i Gras, 
amb DNI núm. 38393422-M, Director General de l’entitat CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA, que 
actua en representació d’aquesta entitat amb CIF número R0801934A, presenta la següent 
documentació i sol·licita l’atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Projecte/memòria de la programació general d’activitats amb una despesa prevista per a l’exercici 
2015 de 26.032,92 €.
- Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.
- Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.
- Estatuts de l'Entitat.

L’informe emès pel Responsable del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 5 de maig de 2015, 
indica que s’ha valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica l'atorgament de la subvenció 
atès que l'activitat que desenvolupa té per objecte la promoció de valors socio-culturals i formatius, 
que alhora és una finalitat pública.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

… 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 
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d’aquestes subvencions.  ...

2222.-.-.-.- Article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència competitiva ni 
la publicitat, en els casos següents: 
- Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l’Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l‘Ajuntament...

3333.-.-.-.- Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que diu:

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats 
i bestretes, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran d’aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que 
es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts . 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Càritas Diocesana de Terrassa, amb CIF 
R0801934A, amb domicili al C Duran i Sors, núm. 11 de 08201 Sabadell,  per a un import de 4.500 € 
per a la realització del projecte "Centre d'Acollida i Formació Pius XII", d'acompanyament en 
l'acolliment i en el procés de capacitació i fomentar l'autoestima personal de dones estrangeres en 
procés d'integració, amb un pressupost de despesa de 26.032,92 €, el que representa un finançament 
del 17,29 % del cost de l'activitat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 4.500 € amb càrrec a les 
partides:

- 3.000 € de la partida H250/23170/48701"Conveni Càritas Pla d'Acollida".
- 5.000 € de la partida H461/23120/48701 "Subvenció càritas Pius XII".

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Aprovar les Bases que regulen aquesta subvenció nominativa, les quals es reprodueixen a 
continuació:
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"Primera.    L’objecte d’aquestes Bases és regular les condicions d’atorgament de la subvenció nominativa prevista 
al Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015 a favor de l’entitat beneficiària, en el marc que disposa la Llei 
General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Segona. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, desenvolupa tasques 
d'acompanyament en l'acolliment i en el procés de capacitació i fomentar l'autoestima  personal de dones 
estrangeres en procés d'integració en els termes que es recullen en el Projecte Centre d'Acollida i Formació Pius 
XII presentat al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 28 d'abril de 2015, amb el número de 
registre d'entrada 8253. Aquestes activitats es duran a terme entre l '1 de gener  i el 31 de desembre de 2015.

Tercera. El cost de l’activitat subvencionada és de  26.032,92 € corresponents a : 

SOUS I SALARIS..............................19.089,48 €
ASSEGURANCES SOCIALS.........6.943,44 €
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 serà despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials .

Quarta. La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del projecte "Centre 
d'Acollida i Formació Pius XII", és de 4.500 €, el que representa un finançament del 17,29 % 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.

Cinquena. Són obligacions de l’entitat beneficiària les previstes a l’article 14 de la Llei General de Subvencions  
38/2003, de 17 de novembre, i a l’article 13 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i en 
concret:

· Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .
·Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament la realització de l’activitat que determina la 
concessió de la subvenció.
· Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l’Ajuntament  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 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 General de 
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
· Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament i amb la Seguretat Social .
· Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament .
El logotip de l’Ajuntament s’ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a l’entitat pel servei 
municipal corresponent.

Sisena. 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 la 
mateixa sense un suport econòmic previ i suficient, i per a la finalitat social d'alt interès públic que satisfà, es 
realitzarà el pagament de la bestreta de la subvenció per l 'import del 100 %.

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat 
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per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l’Ajuntament, segons disponibilitat 
del Servei de Tresoreria Municipal.

Setena. L'entitat beneficiària ha de presentar la justificació de la subvenció atorgada a la Junta de Govern Local 
de l'Ajuntament abans del dia 28 de febrer de 2016 adjuntant la següent documentació:

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

- Relació subscrita pel representant legal 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 abans que finalitzi el termini previst 
en aquest pacte i s'hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del termini previst. La 
Junta de Govern Local de l'Ajuntament, a la vista dels motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud 
d'ampliació.

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

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

Novena. 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 subvencionada, 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 .

Desena. Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei General de 
Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, 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 .
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 fonamenta 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, estatal, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.

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

Onzena. No obstant, les presents Bases desplegaran els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments sancionadors 
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aplicables en els supòsits previstos legalment ."

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Indicar a l’entitat Càritas Diocesana que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el Pla 
d'Acollida i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment de les anteriors Bases serà 
la Tècnica del Pla d'Acollida, na Àngels Bofill i Langa. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat Càritas Diocesana de Terrassa i al Servei de Comptabilitat 
Municipal.

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALSDEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALSDEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALSDEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALS    
EQUIPAMENTS MUNICIPALSEQUIPAMENTS MUNICIPALSEQUIPAMENTS MUNICIPALSEQUIPAMENTS MUNICIPALS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT    
AMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS DAMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 31 de març 
de 2015, es va aprovar l'inici  de l'expedient licitatori, autoritzar la despesa,aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per al contracte mixt per a  
la prestació del servei de manteniment  dels equips de protecció contra incendis als equipaments 
municipals de Granollers, per un termini de divuit mesos , amb possibilitat de pròrroga per dotze 
mesos més i un import total màxim de  28.906,00 euros més 6.070,26 euros en concepte d'IVA (21%), 
el que fa un total de 34.976,26 euros,  desglossat en:

PPPP1111:::: Revisions dels equips de protecció contra incendis              9.306,00 €+ IVA
amb la periodicitat que estableix la normativa.            
(4.653,00 euros/any + IVA). Quota fixa mensual.

PPPP2222:::: Operacions i proves proves de servei pel compliment  de la normativa             19.600,00 € + 
IVA
i manteniment correctiu dels equips de protecció contra incendis derivat de l 'ús 
i deteriorament propi de les instal·lacions. 
(9.800,00 euros/any + IVA) Import màxim amb preus unitaris a facturar pels treballs quan es 
produeixin a petició de l'Ajuntament.

Amb data 7 d'abril de 2015 s'han convidat a les empreses següents:

ECA SEGURETAT INTEGRAL CONTRA INCENDIOS S.L
SCI PROTECCIÓN INCENDIOS SL
MASTER CENTELLA SL
ITCI PREVENFOC S.L
STAR FIRE BCN S.L
UNIVERSAL DE EXTINTORES SA
BIFOR SEGURETAT SL

L'empresa ECA SEGURETAT INTEGRAL CONTRA INCENDIOS SL ens ha comunicat, mitjançant 
e-mail que consta en aquest expedient, que no es presentarien a aquest  procediment. S'han presentat 
les següents empreses: MASTER CENTELLA SL, SCI PROTECCION INCENDIOS SL, ITCI 
PREVENFOC SL.

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici 
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de valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), l'arquitecte tècnic de Serveis 
Municipals ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa  
, la presentada per l'empresa ITCI PREVENFOC SL amb CIF B-65285629  per un import de 25.429,90 
euros més 5.340,28 euros d'IVA, el que fa un total de 30.770,18 euros, dels quals, 5.829,90 euros 
corresponen als treballs de la P1 i 19.600,00 euros, import màxim per la prestació de P2, per a 
l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació de manteniment dels equips de protecció 
contra incendis als equipaments municipals de Granollers  , d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     20202020    puntspuntspuntspunts))))

AAAA1111....    Millores en els temps de resposta per a les actuacions de manteniment correctiuMillores en els temps de resposta per a les actuacions de manteniment correctiuMillores en els temps de resposta per a les actuacions de manteniment correctiuMillores en els temps de resposta per a les actuacions de manteniment correctiu     ((((fins afins afins afins a     5555    
puntspuntspuntspunts):):):):

Plica Empresa Temps de resposta URGENT Temps resposta ALTRES TREBALLS Punts

1 MASTER CENTELLA SL ------------------ Màxim 24 hores 0,00
2 SCI PROTECCION 

INCENDIOS SL
 Màxim 2 hores Màxim 24 hores 2,50

3 ITCI PREVENFOC SL  Màxim 2 hores Màxim 12 hores 5,00

AAAA2222....    Exposició lliure i millores presentadesExposició lliure i millores presentadesExposició lliure i millores presentadesExposició lliure i millores presentades     ((((    fins afins afins afins a     15151515    puntspuntspuntspunts):):):):

Plica Empresa Millores Punts

1 MASTER CENTELLA SL Disposició servei enginyeria per verificar si les 
instal·lacions s'ajusten a reglament actual i 
documentant-ho

3.00

2 SCI PROTECCION INCENDIOS SL Disposició de portal web amb accés restringit on consultar 
documentació relativa la servei

3.00

3 ITCI PREVENFOC SL Cessió temporal d'extintors sense cost per a la utilització 
en esdeveniments, actes i fires.
Cessió de 10 hores de tècnic oficial per tasques de 
manteniment correctiu,sense cost

4.00

BBBB))))    Proposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticament . (. (. (. (fins afins afins afins a     80808080    puntspuntspuntspunts))))

BBBB1111....    Millor preu anual per a la realització de les revisions segons prestació PMillor preu anual per a la realització de les revisions segons prestació PMillor preu anual per a la realització de les revisions segons prestació PMillor preu anual per a la realització de les revisions segons prestació P 1111    ((((fins afins afins afins a     30303030    puntspuntspuntspunts):):):):
Es valora automàticament amb la fórmula matemàtica indicada en els plecs de clàusules 
administratives 

Plica Empresa Import proposat Punts
1 MASTER CENTELLA SL 3.381,66 € 25,86

2 SCI PROTECCION INCENDIOS SL 3.350,00 € 26,10
3 ITCI PREVENFOC SL 2.914,95 € 30,00

BBBB2222....    Millors preus unitaris del grup AMillors preus unitaris del grup AMillors preus unitaris del grup AMillors preus unitaris del grup A))))    MÀ DMÀ DMÀ DMÀ D''''OBRA indicats en lOBRA indicats en lOBRA indicats en lOBRA indicats en l''''annexannexannexannex    4444    del PPT per a ldel PPT per a ldel PPT per a ldel PPT per a l''''execucióexecucióexecucióexecució     
dels treballs inclosos en la Pdels treballs inclosos en la Pdels treballs inclosos en la Pdels treballs inclosos en la P 2222    ((((fins afins afins afins a     10101010    puntspuntspuntspunts):):):):
Es valora automàticament amb la fórmula matemàtica indicada en els plecs de clàusules 
administratives 

Plica Empresa Baixa % Punts
1 MASTER CENTELLA SL 21,00 10,00

2 SCI PROTECCION INCENDIOS SL 20,00 9,52
3 ITCI PREVENFOC SL 20,00 9,52

BBBB3333....    Millors preus unitaris del grup BMillors preus unitaris del grup BMillors preus unitaris del grup BMillors preus unitaris del grup B ))))    REVISIONS indicats en lREVISIONS indicats en lREVISIONS indicats en lREVISIONS indicats en l ''''annexannexannexannex    4444    del PPT per a ldel PPT per a ldel PPT per a ldel PPT per a l ''''execució delsexecució delsexecució delsexecució dels    
treballs inclosos en la Ptreballs inclosos en la Ptreballs inclosos en la Ptreballs inclosos en la P 2222    ((((fins afins afins afins a     10101010    puntspuntspuntspunts):):):):
Es valora automàticament amb la fórmula matemàtica indicada en els plecs de clàusules 
administratives 

Plica Empresa Baixa % Punts
1 MASTER CENTELLA SL 27,00 7,71

2 SCI PROTECCION INCENDIOS SL 25,00 7,14
3 ITCI PREVENFOC SL 35,00 10,00
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BBBB4444....    Millors preus unitaris del grup CMillors preus unitaris del grup CMillors preus unitaris del grup CMillors preus unitaris del grup C))))    PROVES DE SERVEI indicats en lPROVES DE SERVEI indicats en lPROVES DE SERVEI indicats en lPROVES DE SERVEI indicats en l''''annexannexannexannex    4444    del PPT per adel PPT per adel PPT per adel PPT per a    
llll''''execució dels treballs inclosos en la Pexecució dels treballs inclosos en la Pexecució dels treballs inclosos en la Pexecució dels treballs inclosos en la P 2222    ((((fins afins afins afins a     10101010    puntspuntspuntspunts):):):):
Es valora automàticament amb la fórmula matemàtica indicada en els plecs de clàusules 
administratives 

Plica Empresa Baixa % Punts
1 MASTER CENTELLA SL 26,00 7,22

2 SCI PROTECCION INCENDIOS SL 25,00 6,94
3 ITCI PREVENFOC SL 36,00 10,00

BBBB5555....    Millors preus unitaris del grup DMillors preus unitaris del grup DMillors preus unitaris del grup DMillors preus unitaris del grup D))))    MATERIALS indicats en lMATERIALS indicats en lMATERIALS indicats en lMATERIALS indicats en l''''annexannexannexannex    4444    del PPT per a ldel PPT per a ldel PPT per a ldel PPT per a l''''execucióexecucióexecucióexecució     
dels treballs inclosos en la Pdels treballs inclosos en la Pdels treballs inclosos en la Pdels treballs inclosos en la P 2222    ((((fins afins afins afins a     10101010    puntspuntspuntspunts):):):):
Es valora automàticament amb la fórmula matemàtica indicada en els plecs de clàusules 
administratives 

Plica Empresa Baixa % Punts
1 MASTER CENTELLA SL 23.00 7.67

2 SCI PROTECCION INCENDIOS SL 30.00 10.00
3 ITCI PREVENFOC SL 25.00 8.33

BBBB6666....    Millors preus unitaris per els ALTRES MATERIALS no inclosos en lMillors preus unitaris per els ALTRES MATERIALS no inclosos en lMillors preus unitaris per els ALTRES MATERIALS no inclosos en lMillors preus unitaris per els ALTRES MATERIALS no inclosos en l''''annexannexannexannex    4444    del PPT per adel PPT per adel PPT per adel PPT per a    
llll''''execució dels treballs inclosos en la Pexecució dels treballs inclosos en la Pexecució dels treballs inclosos en la Pexecució dels treballs inclosos en la P 2222    ((((fins afins afins afins a     10101010    puntspuntspuntspunts):):):):
Es valora automàticament amb la fórmula matemàtica indicada en els plecs de clàusules 
administratives 

Plica Empresa Baixa % Punts
1 MASTER CENTELLA SL 11.00 4.40

2 SCI PROTECCION INCENDIOS SL 25.00 10.00
3 ITCI PREVENFOC SL 25.00 10.00

Puntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultant ::::

JUDICI DE 
VALOR

AVALUABLE AUTOMÀTICAMENTEMPRESA

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6

TOTAL

MASTER CENTELLA SL 0.00 3.00 25.86 10.00 7.71 7.22 7.67 4.40 65.86
SCI PROTECCION INCENDIOS 

SL
2.50 3.00 26.10 9.52 7.14 6.94 10.00 10.00 75.22

ITCI PREVENFOC SL 5.00 4.00 30.00 9.52 10.00 10.00 8.33 10.00 86.86

En data 27 d'abril de 2015, s'ha requerit electrònicament a l'empresa  ITCI PREVENFOC SL  amb CIF 
B-65285629 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El dia 11 de maig de 2015, l'empresa  ITCI PREVENFOC SL   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 de serveis per a la prestació de 
manteniment dels equips de protecció contra incendis als equipaments municipals de Granollers  per 
a l'empresa  ITCI PREVENFOC SL   amb CIF B-65285629   per un import de 25.429,90 euros més 
5.340,28 euros d'IVA, el que fa un total de 30.770,18 euros, dels quals, 5.829,90 euros corresponen 
als treballs de la P1 i 19.600,00 euros, import màxim per la prestació de P2, d'acord amb les baixes 
presentades,  d'acord amb els següent desglossament: 

- Prestació P1: per import de 5.829,90 euros més 1.224,28 euros en concepte d'IVA, fent un total de 
7.054,18 euros:

Entitats 2015 2016 TOTAL
AJUNTAMENT GRANOLLERS 3.066,20 € 3.066,20 € 6.132,40 €
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GRANOLLERS AUDIOVISUAL 166,33 € 166,33 € 402,52 €
GRANOLLERS MERCAT 47,30 € 47,30 € 114,47 €

PATRONAT MUSEU 167,27 € 167,27 € 404,79 €
Total 3.527,09 € 3.527,09 € 7.054,18 €

- Prestació P2: per import màxim de 19.600,00 euros més 4.116,00 euros en concepte d'IVA, fent un 
total de 23.716,00 euros, aplicant-se les baixes ofertes per l'adjudicatari sobre els preus unitaris de 
l'annex 4 del PPT i sobre els altres materials no inclosos dins l 'annex 4 del PPT:

Entitats 2015 2016 TOTAL
AJUNTAMENT GRANOLLERS 9.680,00 € 9.680,00 € 19.360,00 €
GRANOLLERS AUDIOVISUAL 907,50 € 907,50 € 1.815,00 €

GRANOLLERS MERCAT 484,00 € 484,00 € 968,00 €
PATRONAT MUSEU 786,50 € 786,50 € 1.573,00 €

Total 11.858,00 € 11.858,00 € 23.716,00 €

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 ITCI PREVENFOC SLITCI PREVENFOC SLITCI PREVENFOC SLITCI PREVENFOC SL amb CIFCIFCIFCIF BBBB----65285629652856296528562965285629, el contracte de serveis 
per a la prestació del manteniment dels equips de protecció contra incendis als equipaments 
municipals de Granollers  , per un import màxim de 25.429,90 euros més  5.340,28 euros d'IVA(21%), 
el que fa un total de 30.770,18 euros, d'acord amb els següent desglossament: 

- Prestació P1: per import de 5.829,90 euros més 1.224,28 euros en concepte d'IVA, fent un total de 
7.054,18 euros:

Entitats 2015 2016 TOTAL
AJUNTAMENT GRANOLLERS 3.066,20 € 3.066,20 € 6.132,40 €
GRANOLLERS AUDIOVISUAL 166,33 € 166,33 € 402,52 €

GRANOLLERS MERCAT 47,30 € 47,30 € 114,47 €
PATRONAT MUSEU 167,27 € 167,27 € 404,79 €

Total 3.527,09 € 3.527,09 € 7.054,18 €

- Prestació P2: per import màxim de 19.600,00 euros més 4.116,00 euros en concepte d'IVA, fent un 
total de 23.716,00 euros, aplicant-se les baixes ofertes per l'adjudicatari sobre els preus unitaris de 
l'annex 4 del PPT i sobre els altres materials no inclosos dins l 'annex 4 del PPT:

Entitats 2015 2016 TOTAL
AJUNTAMENT GRANOLLERS 9.680,00 € 9.680,00 € 19.360,00 €
GRANOLLERS AUDIOVISUAL 907,50 € 907,50 € 1.815,00 €

GRANOLLERS MERCAT 484,00 € 484,00 € 968,00 €
PATRONAT MUSEU 786,50 € 786,50 € 1.573,00 €

Total 11.858,00 € 11.858,00 € 23.716,00 €

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.

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)
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TERCERTERCERTERCERTERCER. Facultar al senyor Alcalde 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.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'alliberi el 
crèdit no disposat dels document comptables A i es confeccionin nous documents comptables d'acord 
amb els imports i anualitats següents:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
CIF: P0809500B

2015201520152015 2016201620162016 CONTRACTECONTRACTECONTRACTECONTRACTE

PreventiuPreventiuPreventiuPreventiu ADADADAD
    AAAA////    ADFUTADFUTADFUTADFUT

AFUTAFUTAFUTAFUT////

HHHH430430430430....33000330003300033000 EdEdEdEd....equipaments culturalsequipaments culturalsequipaments culturalsequipaments culturals 240,29
143,28

240,29
143,28

480,58

HHHH419419419419....32410324103241032410 Edificis i consEdificis i consEdificis i consEdificis i cons ....    EMTEMTEMTEMT 120,15
71,64

120,15
71,64

240,30

HHHH413413413413....32005320053200532005 Centre VallesCentre VallesCentre VallesCentre Valles 105,36
62,83

105,36
62,83

210,72

HHHH416416416416....32910329103291032910 Edificis escoles bressolEdificis escoles bressolEdificis escoles bressolEdificis escoles bressol 149,71
89,26

149,71
89,26

299,42

HHHH417417417417....32810328103281032810 Edificis Escola de MusicaEdificis Escola de MusicaEdificis Escola de MusicaEdificis Escola de Musica 37,90
22,60

37,90
22,60

75,80

HHHH418418418418,,,,32311323113231132311 Edifici Salvador LlobetEdifici Salvador LlobetEdifici Salvador LlobetEdifici Salvador Llobet 22,74
13,56

22,74
13,56

45,48

HHHH412412412412....32310323103231032310 EdifEdifEdifEdif....    centres públicscentres públicscentres públicscentres públics 393,03
234,35

393,03
234,35

786,06

HHHH422422422422....34200342003420034200 InstalInstalInstalInstal ....lacions esportiveslacions esportiveslacions esportiveslacions esportives 347,55
207,23

347,55
207,23

695,10

HHHH422422422422....34210342103421034210 Palau dPalau dPalau dPalau d ''''EsportsEsportsEsportsEsports 438,90
261,69

438,90
261,69

877,80

HHHH441441441441....33721337213372133721 EdifEdifEdifEdif....    GRAGRAGRAGRA 13,27
7,91

13,27
7,91

26,54

HHHH314314314314....92040920409204092040 Edificis administratiusEdificis administratiusEdificis administratiusEdificis administratius 839,51
500,56

839,51
500,56

1.679,02

HHHH200200200200....92070920709207092070 Edifici PlanifEdifici PlanifEdifici PlanifEdifici Planif ....    i Ciutadaniai Ciutadaniai Ciutadaniai Ciutadania 37,90
22,60

37,90
22,60

75,80

HHHH232232232232....33730337303373033730 Centres cívicsCentres cívicsCentres cívicsCentres cívics 107,26
63,96

107,26
63,96

214,52

HHHH241241241241....32730327303273032730 Edificis cooperacióEdificis cooperacióEdificis cooperacióEdificis cooperació 13,27
7,91

13,27
7,91

26,54

HHHH311311311311....16901169011690116901 Serveis municipalsServeis municipalsServeis municipalsServeis municipals 148,20
88,36

148,20
88,36

296,40

HHHH460460460460....23101231012310123101 EdifEdifEdifEdif....    serveis socialsserveis socialsserveis socialsserveis socials 51,16
30,51

51,16
30,51

102,32

3.066,20 3.066,20 6.132,40
CorrectiuCorrectiuCorrectiuCorrectiu

HHHH314314314314....92041920419204192041 9.680,00 9.680,00 19.360,00

      PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU  
CIF: P5809506H 2015201520152015 2016201620162016 CONTRACTECONTRACTECONTRACTECONTRACTE

PreventiuPreventiuPreventiuPreventiu ADADADAD
    AAAA////    ADFUTADFUTADFUTADFUT

AFUTAFUTAFUTAFUT////

HHHH435435435435....33320333203332033320 EdifEdifEdifEdif....    administratiu Museuadministratiu Museuadministratiu Museuadministratiu Museu 115,22
68,70

115,22
68,70

230,44

HHHH436436436436....33330333303333033330 EdifEdifEdifEdif....    i constri constri constri constr ....    La TelaLa TelaLa TelaLa Tela 87,18
51,97

87,18
51,97

174,36

CorrectiuCorrectiuCorrectiuCorrectiu

HHHH435435435435....33320333203332033320 786,50 786,50 1.573,00

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    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).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SUBMINISTRAMENTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SUBMINISTRAMENTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SUBMINISTRAMENTDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DE SUBMINISTRAMENT        
DE CARBURANT PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DIVERSA PROPIETAT DE LDE CARBURANT PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DIVERSA PROPIETAT DE LDE CARBURANT PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DIVERSA PROPIETAT DE LDE CARBURANT PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DIVERSA PROPIETAT DE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT     
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local del 31 de març de 2015, va acordar iniciar l'expedient de licitació, autoritzar 
la despesa, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
particulars per a la contractació del subministrament de carburant per als vehicles i maquinària diversa 
propietat de l'Ajuntament de Granollers a adjudicar per procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat, per un import màxim de licitació 
de 136.528.93 euros més 28.671,07 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 165.200,00 
euros, pel període executiu de 24 mesos amb possibilitat de pròrroga d'un any.

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

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTRE NúmNúmNúmNúm....    REGREGREGREG....    D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA
1 SOLRED, S.A. 23-abr-15 2015007688
2 AVENIDA ESTACIÓ SERVEI SL 24-abr-15 2015007725
3 PRIMER CARBURANT SPT, SL 24-abr-15 2015007816

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), el Gestor Energètic del Servei de manteniment de Ciutat ha emès l'informe tècnic en el 
qual proposa a la Mesa de contractació, l'adjudicació del contracte del subministrament de carburant 
per als vehicles i maquinària diversa propietat de l'Ajuntament de Granollers amb la valoració tècnica 
següent:

 Les ofertes presentades són les següents :

Plica núm. 1    SOLREDSOLREDSOLREDSOLRED,,,,    SASASASA    oferta:

B1.- Descompte per litre respecte els preus de venta al públic vigents a l 'estació de servei en el moment 
del subministrament:

GASOIL TIPUS A: 5,53 % percentatge de baixa per litre.
GASOIL TIPUS PREMIUM: 5,53 % percentatge de baixa per litre.
BENZINA SENSE PLOM 95: 5,53 % percentatge de baixa per litre.
BENZINA SENSE PLOM 98: 5,53 % percentatge de baixa per litre.

B2.- Preu mig de venda al públic del gasoil tipus A:

PREU MIG DE VENDA AL PÚBLIC DEL GASOIL TIPUS A: 1,314 €, ofert en la seva estació de 
servei, dins el període comprés entre el 01/01/2014 i el 31/12/2014.

No presenta certificat del registre històric de l’evolució de venda al públic del gasoil tipus A 
comprés entre el 01/01/2014 i el 31/12/2014, tal i com es demana a la clàusula III.2.3 del Plec 
de clàusules administratives.

Plica núm. 2 AVENIDA ESTACIÓ SERVEI SLAVENIDA ESTACIÓ SERVEI SLAVENIDA ESTACIÓ SERVEI SLAVENIDA ESTACIÓ SERVEI SL  oferta:

B1.- Descompte per litre respecte els preus de venta al públic vigents a l 'estació de servei en el moment 
del subministrament:

GASOIL TIPUS A: 4,50 % percentatge de baixa per litre.
GASOIL TIPUS PREMIUM: 4,50 % percentatge de baixa per litre.
BENZINA SENSE PLOM 95: 4,50 % percentatge de baixa per litre.
BENZINA SENSE PLOM 98: 4,50 % percentatge de baixa per litre.

B2.- Preu mig de venda al públic del gasoil tipus A:

PREU MIG DE VENDA AL PÚBLIC DEL GASOIL TIPUS A: 1,307 €, ofert en la seva estació de 
servei dins el període comprés entre el  01/01/2014 i el 31/12/2014.

Presenta certificat del registre històric de l’evolució de venda al públic del gasoil tipus A 
comprés entre el 01/01/2014 i el 31/12/2014.

Plica núm. 3 PRIMER CARBURANT SPTPRIMER CARBURANT SPTPRIMER CARBURANT SPTPRIMER CARBURANT SPT ,,,,    SLSLSLSL    oferta

B1.- Descompte per litre respecte els preus de venta al públic vigents a l 'estació de servei en el moment 
del subministrament:

GASOIL TIPUS A: 0,02 % percentatge de baixa per litre.
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BENZINA SENSE PLOM 95: 0,02 % percentatge de baixa per litre.
No presenta oferta pel GASOIL TIPUS PREMIUM ni per la BENZINA SENSE PLOM 98.

B2.- Preu mig de venda al públic del gasoil tipus A:

PREU MIG DE VENDA AL PÚBLIC DEL GASOIL TIPUS A: 1,221 €, ofert en la seva estació de 
servei dins el període comprés entre el  01/01/2014 i el 31/12/2014.

Presenta certificat del registre històric de l’evolució de venda al públic del gasoil tipus A 
comprés entre el 01/01/2014 i el 31/12/2014.

Les següents ofertes, , haurien de  quedar excloses pels motius següents :

Plica núm. 1 SOLRED, SA: per no presentar el certificat del registre històric de l’evolució de venda al públic 
del gasoil tipus A comprés entre el 01/01/2014 al 31/12/2014, tal i com es demana a la clàusula III.2.3 
del PCAP, on també s’indica que la no presentació d’aquest certificat és motiu d’exclusió .

Plica núm. 3 PRIMER CARBURANT SPT, SL: per no acreditar el compliment de la clàusula “4. Productes a 
Subministrar” del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, on es demana que l’empresa 
adjudicatària haurà de garantir el subministrament dels següents tipus de carburants per automoció: 
Gasoil tipus A, Gasoil tipus Premium, Benzina sense plom 95 i Benzina sense plom 98; donat que en 
aquesta oferta només s’inclouen el Gasoil tipus A i la Benzina sense plom  95.

L'oferta AVENIDA ESTACIÓ SERVEI SL, en aplicació dels criteris establerts a la clàusula “III.4 Criteris 
d’Adjudicació” del PCAP, rep la màxima puntuació en cadascun dels aspectes avaluables de forma 
automàtica, obtenint 100 punts.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 8 de maig de 2015 proposa 
l'adjudicació del contracte del subministrament de carburant a AVENIDA ESTACIÓ SERVEI SL  amb 
CIF B-08154528, per l’import màxim del contracte de 136.528,93 € més 28.671,07 € del 21% d’IVA, i 
amb aplicació del 4,50 % de baixa per litre dels tipus de carburants següents: Gasoil tipus A, Gasoil 
tipus Premium, Benzina sense plom 95 i Benzina sense plom 98.

En data 8 de maig de 2015, la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa  AVENIDA ESTACIÓ SERVEI SL  amb CIF B-08154528 
a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El dia 13 de maig de 2015 l'empresa AVENIDA ESTACIÓ SERVEI SL ha presentat la documentació 
requerida i compleix les requisits previstos en el Plec de clàusules administratives particulars i la cap 
del Servei de Contractació i Compres  ha acceptat la documentació presentada per l 'empresa.

La clàusula X.3 apartat g) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari 
haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que 
prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros. Per tal de donar compliment a 
aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que s'han produït en concepte de 
publicitat d'aquest procediment obert i tramitació  ordinària.

Assumpte: "Licitació del subministrament de carburant per als vehicles i maquinària propietat de 
l'Ajuntament de Granollers"

Diari Oficial:   Inserció al BOPB de data 9/04/2015
Liquidació:    Núm. 201502002266 L de data 09/04/2015 per import de 225,61euros

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Excloure la proposta presentada per l'empresa SOLREDSOLREDSOLREDSOLRED,,,,    SASASASA del procés licitatori del 
contracte de subministrament de carburant per als vehicles i maquinària diversa propietat de 
l'Ajuntament de Granollers atès que el licitador no presenta el certificat del registre històric de 
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l’evolució de venda al públic del gasoil tipus A comprés entre el 1/01/2014 i el 31/12/2014, i de 
conformitat amb la clàusula III.2.3 del Plec de clàusules administratives en què s'estableix que la no 
presentació d'aquest certificat és motiu d'exclusió.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Excloure la proposta presentada per l'empresa PRIMER CARBURANT SPT, SL del procés 
licitatori del contracte de subministrament de carburant per als vehicles i maquinària diversa propietat 
de l'Ajuntament de Granollers atès que el licitador no acredita el compliment de la clàusula “4. 
Productes a Subministrar” del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, on es demana que 
l’empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament dels següents tipus de carburants per 
automoció: Gasoil tipus A, Gasoil tipus Premium, Benzina sense plom 95 i Benzina sense plom 98

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Adjudicar a l'empresa AVENIDA ESTACIÓ SERVEI SL  amb CIF B-08154528 el contracte 
de subministrament de carburant per als vehicles i maquinària diversa propietat de l'Ajuntament de 
Granollers, per al període de 24 mesos i possibilitat de pròrroga de 12 mesos, amb efectes des del 15 
de juny de 2015 fins a 14 de juny de 2017, per un import màxim de 136.528,93 € més 28.671,07 € del 
21% d’IVA, i amb aplicació del 4,50 % de baixa per litre dels tipus de carburants següents: Gasoil tipus 
A, Gasoil tipus Premium, Benzina sense plom 95 i Benzina sense plom 98., amb aplicació als codis 
pressupostaris i la distribució anual següents :

2015201520152015    

Codi aplicació pressupostari Nom import iva total

H113/91220/22103 ALCALDIA 568,18 € 119,32 € 687,50 €

H130/93101/22103 HISENDA 113,64 € 23,86 € 137,50 €

H142/92220/22103 SUPORT INTERN 189,40 € 39,77 € 229,17 €

H260/92020/22103 SUPORT INFORMÀTIC 113,64 € 23,86 € 137,50 €

H312/15322/22103 U.O.S. 8.712,12 € 1.829,55 € 10.541,67 €

H321/13210/22103 PROTECCIÓ CIUTADANA 14.772,73 € 3.102,27 € 17.875,00 €

H330/15120/22103 DISCIPLINA URBANÍSTICA 1.136,36 € 238,64 € 1.375,00 €

H353/17110/22103 ESPAIS VERDS 2.651,51 € 556,82 € 3.208,33 €

H422/34200/22103 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 946,97 € 198,86 € 1.145,83 €

H422/34210/22103  PALAU D'ESPORTS 378,79 € 79,54 € 458,33 €

H450/31100/22103 SALUT PUBLICA I CONSUM 757,58 € 159,09 € 916,67 €

Total 30.340,91 € 6.371,59 € 36.712,50 €

H436/33330/22103  LA TELA 946,97 € 198,86 € 1.145,83 €

TOTAL AJUNTAMENT + MUSEU 31.287,88 € 6.570,45 € 37.858,33 €

2016201620162016

Codi aplicació pressupostari Nom import iva total

H113/91220/22103 ALCALDIA 1.239,67 € 260,33 € 1.500,00 €

H130/93101/22103 HISENDA 247,93 € 52,07 € 300,00 €

H142/92220/22103 SUPORT INTERN 413,22 € 86,78 € 500,00 €

H260/92020/22103 SUPORT INFORMÀTIC 247,93 € 52,07 € 300,00 €

H312/15322/22103 U.O.S. 19.008,26 € 3.991,74 € 23.000,00 €

H321/13210/22103 PROTECCIÓ CIUTADANA 32.231,40 € 6.768,60 € 39.000,00 €

H330/15120/22103 DISCIPLINA URBANÍSTICA 2.479,34 € 520,66 € 3.000,00 €

H353/17110/22103 ESPAIS VERDS 5.785,12 € 1.214,88 € 7.000,00 €

H422/34200/22103 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 2.066,12 € 433,88 € 2.500,00 €

H422/34210/22103  PALAU D'ESPORTS 826,45 € 173,55 € 1.000,00 €

H450/31100/22103 SALUT PUBLICA I CONSUM 1.652,89 € 347,11 € 2.000,00 €

Total 66.198,35 € 13.901,65 € 80.100,00 €

H436/33330/22103  LA TELA 2.066,12 € 433,88 € 2.500,00 €

TOTAL AJUNTAMENT + MUSEU 68.264,47 € 14.335,53 € 82.600,00 €
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2017201720172017

Codi aplicació pressupostari Nom import iva total

H113/91220/22103 ALCALDIA 671,49 € 141,01 € 812,50 €

H130/93101/22103 HISENDA 134,30 € 28,20 € 162,50 €

H142/92220/22103 SUPORT INTERN 223,83 € 47,00 € 270,83 €

H260/92020/22103 SUPORT INFORMÀTIC 134,30 € 28,20 € 162,50 €

H312/15322/22103 U.O.S. 10.296,14 € 2.162,19 € 12.458,33 €

H321/13210/22103 PROTECCIÓ CIUTADANA 17.458,68 € 3.666,32 € 21.125,00 €

H330/15120/22103 DISCIPLINA URBANÍSTICA 1.342,98 € 282,02 € 1.625,00 €

H353/17110/22103 ESPAIS VERDS 3.133,61 € 658,06 € 3.791,67 €

H422/34200/22103 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 1.119,15 € 235,02 € 1.354,17 €

H422/34210/22103  PALAU D'ESPORTS 447,66 € 94,01 € 541,67 €

H450/31100/22103 SALUT PUBLICA I CONSUM 895,31 € 188,02 € 1.083,33 €

Total 35.857,44 € 7.530,06 € 43.387,50 €

H436/33330/22103  LA TELA 1.119,15 € 235,02 € 1.354,17 €

TOTAL AJUNTAMENT + MUSEU 36.976,59 € 7.765,08 € 44.741,67 €

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Liquidar a l'empresa AVENIDA ESTACIÓ SERVEI SL  amb CIF B-08154528  la quantitat de 
225,61 euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte de subministrament de carburant per als vehicles i maquinària diversa propietat de 
l'Ajuntament de Granollers
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
ES40-2013-0046-8902-0060-1574 tot indicant el concepte, el número d'expedient al que pertanyen i 
enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat). També es 
podran abonar amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament 
de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. planta de Granollers, dins de l'horari de dilluns a 
divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Formalitzar els contractes mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies  
hàbils a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent 
taxa (86,70 €) de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.3 
apartat h)

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

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

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

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....     

APROVAT PER UNANIMITAT

 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LAAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR LA    
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CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONSCONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS    
TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A LATÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A LATÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A LATÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A LA    
SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALS EIXOSSUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALS EIXOSSUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALS EIXOSSUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES EXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALS EIXOS    
VIAIRS DE LVIAIRS DE LVIAIRS DE LVIAIRS DE L''''AVAVAVAV....    SANT ESTEVESANT ESTEVESANT ESTEVESANT ESTEVE----AVAVAVAV....DEL PARC I DELS CARRERS DE ROGER DE FLORDEL PARC I DELS CARRERS DE ROGER DE FLORDEL PARC I DELS CARRERS DE ROGER DE FLORDEL PARC I DELS CARRERS DE ROGER DE FLOR----    LLUÍSLLUÍSLLUÍSLLUÍS    
COMPANYSCOMPANYSCOMPANYSCOMPANYS,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Vist l'informe de data 7 de maig de 2015, emès per el cap de Serveis Municipals, pel que es justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert           
d 'un contracte de subministrament  per a la substitució de llumeneres existents per noves llumeneres 
de leds als eixos viaris de l'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - Lluís 
Companys, amb un termini màxim d'execució de 8 setmanes.

Que l'execució del contracte està cofinanciat per la Diputació de Barcelona en el marc de la 
convocatòria del programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i la 
prestació adequada de serveis públics locals del Pla  "xarxa de governs locals 2012-2015"

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 185.429,14 euros més 38.940,12 
euros en concepte d 'IVA (21%), el que fa un total de 224.369,26 euros,amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària H311.16510.61929,  durant el període executiu de 8 setmanes.
Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de subministrament procediment obert.

Existeix consignació pressupostària suficient en l 'aplicació 2015.H311.16510.61929.

Atès que el responsable del contracte serà el senyor Miquel Pujadas i Subiranas, enginyer tècnic de 
Serveis Municipals de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

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

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

Article   9 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 
subministrament.

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

de la Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació 
a realitzar.

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

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

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

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

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

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

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, autoritzar la despesa de la contractació de subministrament   per 
a la substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de leds als eixos viaris de l'av. Sant 
Esteve - Av. del Parc i dels carrers de Roger de Flor - Lluís Company de Granollers, amb un termini 
màxim de 8 setmanes i per un import màxim de 185.429,14 euros més 38.940,12 euros en concepte           
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d'IVA (21%), el que fa un total de 224.369,26 euros,amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
H311.16510.61929, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte de subministrament per a la substitució de llumeneres 
existents per noves llumeneres de leds als eixos viaris de l 'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers 
de Roger de Flor - Lluís Company de Granollers i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Designar com a responsable del contracte al senyor Miquel Pujadas i Subiranas, enginyer 
tècnic de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE L''''ICIO PER LES OBRES DEICIO PER LES OBRES DEICIO PER LES OBRES DEICIO PER LES OBRES DE    
CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DESTINADA A MAGATZEM LOGÍSTIC DCONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DESTINADA A MAGATZEM LOGÍSTIC DCONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DESTINADA A MAGATZEM LOGÍSTIC DCONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DESTINADA A MAGATZEM LOGÍSTIC D''''UNA EMPRESAUNA EMPRESAUNA EMPRESAUNA EMPRESA    
DDDD''''INJECTAT DE PLÀSTIC AL CARRER LEONARDO TORRES QUEVEDOINJECTAT DE PLÀSTIC AL CARRER LEONARDO TORRES QUEVEDOINJECTAT DE PLÀSTIC AL CARRER LEONARDO TORRES QUEVEDOINJECTAT DE PLÀSTIC AL CARRER LEONARDO TORRES QUEVEDO,,,,    11111111    ((((POLPOLPOLPOL....    INDINDINDIND....    COLLCOLLCOLLCOLL    
DE LA MANYADE LA MANYADE LA MANYADE LA MANYA )))),,,,    DDDD''''AQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTAT ,,,,    A FAVOR DE CORAPLAXA FAVOR DE CORAPLAXA FAVOR DE CORAPLAXA FAVOR DE CORAPLAX ,,,,    SLSLSLSL

Mitjançant Resolució del Regidor delegat d'Urbanisme núm. 1083, de 6 de maig de 2015, s'ha aprovat 
la concessió de la llicència municipal preceptiva per a la realització de les obres objecte de l'expedient 
d'obra major 2014-OMA-1246.

Com a conseqüència de l'atorgament d'aquesta llicència, el titular ha de satisfer l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres per ella acreditat que s 'expressa a continuació:

Titular/subjecte passiu CORAPLAX, SL
DNI/NIF B08666026
Domicili fiscal C. PALAUTORDERA, 22
Població 08401 GRANOLLERS
Objecte llicència/fet imposable CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DESTINADA A 

MAGATZEM LOGÍSTIC D'UNA EMPRESA D'INJECTAT DE 
PLÀSTIC AL C. LEONARDO TORRES QUEVEDO, 11 (P.I. COLL 
DE LA MANYA)    

IMPOST (O.F. 1.3)
Base imposable (pressupost) 1.623.258,67  €
Tipus 3'451%
Quota 56.01856.01856.01856.018,,,,66666666    €

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

D'acord amb allò que estableix el punt 4. de la Resolució d'alcaldia núm. 672/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de liquidacions superiors a 30.050,61 
euros.

De conformitat amb allò que disposa l'article 8.c) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, quan a la competència jurisdiccional en la interposició de recursos , per ser 
una obra amb un pressupost d'execució superior a 1.502.530,26 EUR 

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar la liquidació provisional de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
acreditat per la llicència d'obres atorgada en l’expedient d’obra major 2014-OMA-1246, que s'expressa 
a continuació:

Titular/subjecte passiu CORAPLAX, SL
DNI/NIF B08666026
Domicili fiscal C. PALAUTORDERA, 22
Població 08401 GRANOLLERS
Objecte llicència/fet imposable CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DESTINADA A 

MAGATZEM LOGÍSTIC D'UNA EMPRESA D'INJECTAT DE 
PLÀSTIC AL C. LEONARDO TORRES QUEVEDO, 11 (P.I. COLL 
DE LA MANYA)    

IMPOST (O.F. 1.3)
Base imposable (pressupost) 1.623.258,67  €
Tipus 3'451%
Quota 56.01856.01856.01856.018,,,,66666666    €

SegonSegonSegonSegon. Notificar el present acord a CORAPLAX, SL i traslladar l'acord que es prengui a l'Àrea 
Econòmica d'aquest Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .... 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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU D''''AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    
FASEFASEFASEFASE    1111,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONER ,,,,    SASASASA

1r En data 24 de febrer de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''ampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollers....    FaseFaseFaseFase    1111 (obra 74/14), a 
l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, per un import de 485.061,96 euros  més 
101.863,01 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 586.924,98 euros, el que representa 
una baixa del 27,12% respecte al pressupost de licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2015 
H311.16410.62201, establint-se com a termini d'execució 3 mesos , comptats a partir de la data de 
l'acta de comprovació del replanteig, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

El 14 d'abril de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n En data 11 de maig de 2015, amb registre d'entrada número 2015009729, l'empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, ha presentat la certificació número 1 corresponent a les 
obres executades en el mes d'abril de 2015, per un import total de 124.232,85 euros (IVA inclòs), 
relativa a les obres del ProjecteProjecteProjecteProjecte         executiu dexecutiu dexecutiu dexecutiu d''''ampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollers....    FaseFaseFaseFase    1111 
(obra 74/14 [772-ED-14]), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons 
l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que en data 14 de maig de 2015, amb registre número 12015003422, de la plataforma e.Fact, 
l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, ha presentat la factura electrònica número 
0002-0000015067 de data 11 de maig de 2015 per un import total de 124.232.85 euros (inclòs el 21% 
d'IVA) corresponent a les obres executades de la certificació d'obra primera, del mes d'abril, relativa a 
les obres de l'esmentat Projecte d'obres local (obra 74/14).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 14 de maig de 2015.

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, d'abril de 2015, per un import total de 124.232,85 euros 
(cent vint-i-quatre mil dos-cents trenta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims d'euro), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2015 H311.16410.62201, presentada per l'empresa CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER, SA, amb NIF A58467622, relativa a l'execució de les obres del Projecte executiuProjecte executiuProjecte executiuProjecte executiu    
dddd''''ampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollers ....    FaseFaseFaseFase    1111 (obra 74/14 [772-ED-14]), d'aquesta ciutat, 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
AMB LAMB LAMB LAMB L''''ENTITAT CLUB ESGRIMA GRANOLLERSENTITAT CLUB ESGRIMA GRANOLLERSENTITAT CLUB ESGRIMA GRANOLLERSENTITAT CLUB ESGRIMA GRANOLLERS,,,,    DESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUBDESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUBDESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUBDESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB    
EN LEN LEN LEN L''''ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANYESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANYESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANYESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANY     2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Club Esgrima Granollers, per un import de 834,90€ destinada a la participació del club en
l'escola esportiva municipal.

En data 23 de febrer de 2015 amb número de registre d'entrada 2015003180 el senyor Eduard 
Manucu, en representació de l'entitat  Club Esgrima Granollers presenta la següent documentació i 
sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de la participació del Club Esgrima Granollers en l'escola esportiva municipal �

dins el curs escolar 2014-2015 (període de gener a maig de 2015)
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 30 d'abril pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la documentació 
presentada per l'entitat i justifica la concessió d'aquesta subvenció atès que aquesta activitat que 
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desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport i més concretament l'esgrima, que alhora 
és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 
a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d’aquestes subvencions...

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club Esgrima Granollers amb 
NIF G66102054, per un import de 834,90 € destinada a l'aportació de material esportiu en la seva 
participació en les escoles esportives municipals amb un pressupost de despesa de 834,90€ el que 
representa un finançament del 100% del cost de l’activitat, d'acord amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció

LLLL''''objecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMM,,,,    que es realitza durant el curs 
escolar 2014-2015, període de gener 2015 al mes de maig del mateix any.
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SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria facilitada pel Club Esgrima Granollers, documentació 
presentada al registre general de l 'Ajuntament de Granollers en data 17 de febrer de 2015.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l'activitat subvencionada és de 834,90€ corresponents a : 

FITXA 3. PRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITAT: 
DESPESES INGRESSOS

Compra materials 834,90€Subv. Ajuntament 834,90€
Total despeses 834,90€ Total ingressos 834,90€

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 la compra de material esportiu per part 
del club en la seva participació en les escoles esportives municipals és de 834,90€, el que representa un 
finançament del 100% del cost de l’activitat.
Aquesta subvenció no és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
la mateixa finalitat.
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 lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària
Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers 
i en concret:

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

Justificar davant de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat que determinen la concessió �

de la subvenció.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com qualsevol �

altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, 
tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors.
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.

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 de no estigui entregat o calgui modificar per un import de 
834,90€ 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 l'Ajuntament de Granollers abans del dia 28 de febrer de 2016 la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a l 'activitat subvencionada adjuntant la següent documentació : 

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
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subvencionada. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.

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. L'Ajuntament de Granollers, a la vista dels motius exposats, concedirà o 
denegarà aquesta sol·licitud d'ampliació.

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de 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 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. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 834,90 € amb càrrec a 
la partida H421 34112 48457 del vigent Pressupost.
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TERCER. Indicar a l'entitat Club Esgrima Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada 
serà el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment, d'acord amb les 
condicions aprovades d'aquesta subvenció, serà la tècnica d'esports Cristina Fernández.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i al servei de Tresoreria.

CINQUÈ.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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Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Club Bàsquet Granollers, per un import de 2.032,80€ destinada  a la participació del club en 
l’escola esportiva municipal.

En data 2 de febrer de 2015 amb número de registre d'entrada 2015001739 el senyor Joan Nadal, en 
representació de l'entitat Club Bàsquet Granollers presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de la participació del Club Bàsquet Granollers en l’escola esportiva municipal �

dins el curs escolar 2014-2015 (període de gener a maig de 2015).
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 4 de maig pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la documentació 
presentada per l'entitat i justifica la concessió d'aquesta subvenció atès que aquesta activitat que 
desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport i més concretament el bàsquet, que alhora 
és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 
a) Les previstes nominativament en els 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...

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 .  
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3. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s’imputa la subvenció, o a instància d’interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.  
En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l’acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions. 
La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d’incloure els següents extrems: 

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club Bàsquet Granollers amb 
NIF G08913873, per un import de 2.032,80 € destinada a l’aportació de material esportiu en la seva 
participació en les escoles esportives municipals amb un pressupost de despesa de 2032,80€ el que 
representa un finançament del 100% del cost de l’activitat, d'acord amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció

LLLL''''objecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMM,,,,    que es realitza durant el curs 
escolar 2014-2015, període de gener 2015 al mes de maig del mateix any.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria facilitada pel Club Bàsquet Granollers, documentació 
presentada al registre general de l 'Ajuntament de Granollers en data 17 de febrer de 2015.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l'activitat subvencionada és de 2.032,80€ corresponents a : 

FITXAFITXAFITXAFITXA    3333....                                                    PRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITATPRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITATPRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITATPRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITAT ::::
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS

Compra materials 2032,80€ Subv. Ajuntament 2032,80€
Total despeses 2032,80€ Total ingressos 2032,80€

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 la compra de material esportiu per part 
del club en la seva participació en les escoles esportives municipals és de 2032.80€, el que representa un 
finançament del 100% del cost de l’activitat.
Aquesta subvenció no és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
la mateixa finalitat.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la not
ificació 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 lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària
Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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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.
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.

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 de no estigui entregat o calgui modificar per un import de 
2032,80€ 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 l'Ajuntament de Granollers abans del dia 28 de febrer de 2016 la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a l 'activitat subvencionada adjuntant la següent documentació : 

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.

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. L'Ajuntament de Granollers, a la vista dels motius exposats, concedirà o 
denegarà aquesta sol·licitud d'ampliació.

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de 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 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 
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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. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 2032,80 € amb càrrec a 
la partida H421 34112 48455 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar a l'entitat Club Bàsquet Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada 
serà el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment, d'acord amb les 
condicions aprovades d'aquesta subvenció, serà la tècnica d'esports Cristina Fernández.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i al servei de Tresoreria.

CINQUÈ.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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Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Club Balonmano Granollers, per un import de 2631,75€ destinada a la participació del club en 
l'escola esportiva municipal.

En data 21 de febrer de 2015 amb número de registre d'entrada 2015000957 el senyor Jordi 
Boixaderas, en representació de l'entitat Club Balonmano Granollers presenta la següent 
documentació i sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de la participació del BM Granollers en l'escola esportiva municipal dins el curs �

escolar 2014-2015 (període de gener a maig de 2015).
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.�
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L'informe emès en data 30 d'abril pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la documentació 
presentada per l'entitat i justifica la concessió d'aquesta subvenció atès que aquesta activitat que 
desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport i més concretament el balonmano, que 
alhora és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 
a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions...

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club Balonmano Granollers amb 
NIF G08913873, per un import de 2631,75 € destinada a l'aportació de material esportiu en la seva la 
participació del club en l’escola esportiva municipal amb un pressupost de despesa de 2631,75€ el 
que representa un finançament del 100% del cost de l’activitat, d'acord amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
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LLLL''''objecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMM,,,,    que es realitza durant el curs 
escolar 2014-2015, període de gener 2015 al mes de maig del mateix any.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria facilitada pel Club Balonmano Granollers, 
documentació presentada al registre general de l 'Ajuntament de Granollers en data 21 de febrer de 2015.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l'activitat subvencionada és de 2631,75€ corresponents a : 

FITXAFITXAFITXAFITXA    3333....                                                    PRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITATPRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITATPRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITATPRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITAT ::::
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS

Compra materials 2631,75€ Subv. Ajuntament 2631,75€
Total despeses 2631,75€ Total ingressos 2631,75€

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 la compra de material esportiu per part 
del club en la seva participació en les escoles esportives municipals és de 2631,75€, el que representa un 
finançament del 100% del cost de l’activitat.
Aquesta subvenció no és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
la mateixa finalitat. 
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la not
ificació 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 lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària
Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers 
i en concret:

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

Justificar davant de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat que determinen la concessió �

de la subvenció.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com qualsevol �

altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, 
tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors.
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.

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 de no estigui entregat o calgui modificar per un import de 
2631,75€ 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 l'Ajuntament de Granollers abans del dia 28 de febrer de 2016 la 
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justificació de l'aplicació de la subvenció a l 'activitat subvencionada adjuntant la següent documentació : 
Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.

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. L'Ajuntament de Granollers, a la vista dels motius exposats, concedirà o 
denegarà aquesta sol·licitud d'ampliació.

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de 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 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. 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 2631,75 € amb càrrec a 
la partida H421 34112 48454 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar a l'entitat Club Balonmano Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada 
serà el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment, d'acord amb les 
condicions aprovades d' aquesta subvenció, serà la tècnica d'esports Cristina Fernández.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i al servei de Tresoreria.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
AMB LAMB LAMB LAMB L''''ENTITAT ASSENTITAT ASSENTITAT ASSENTITAT ASS....    ESPESPESPESP....    CARLES VALLBONACARLES VALLBONACARLES VALLBONACARLES VALLBONA,,,,    DESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUBDESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUBDESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUBDESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB    
EN LEN LEN LEN L''''ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANYESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANYESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANYESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANY     2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Ass. Esp. Carles Vallbona, per un import de 3321,45€ destinada a la participació del club en 
l’escola esportiva municipal.

En data 28 de gener de 2015 amb número de registre d'entrada 2015001366 el senyor Joan Carles, en 
representació de l'entitat Ass. Esp. Carles Vallbona, presenta la següent documentació i sol·licita 
l'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Projecte/memòria de la participació de l'Ass. Esp. Carles Vallbona en l'escola esportiva �

municipal dins el curs escolar  2014-2015 (període de gener a maig de 2015)
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

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

L'informe emès en data 4 de maig pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la documentació 
presentada per l'entitat i justifica la concessió d'aquesta subvenció atès que aquesta activitat que 
desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport i més concretament l'esgrima, que alhora 
és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 
a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa 
reguladora d’aquestes subvencions...

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Ass. Esp. Carles Vallbona amb 
NIF G61577425, per un import de 3321,45 € destinada a l’aportació de material esportiu en la seva 
participació en les escoles esportives municipals amb un pressupost de despesa de 834,90€ el que 
representa un finançament del 100% del cost de l’activitat, d'acord amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
LLLL''''objecte de la subvenció es regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció es regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció es regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció es regular les condicions del programa EEMM,,,,    que es realitza durant el curs 
escolar 2014-2015, període de gener 2015 al mes de maig del mateix any.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria facilitada per l'Associació Esportiva Carles Vallbona, 
documentació presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data   2 de febrer de 2015. 

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 3321.45€ corresponents a : 

FITXAFITXAFITXAFITXA    3333....    PRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o ACTIVITATPRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o ACTIVITATPRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o ACTIVITATPRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o ACTIVITAT ::::    
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS

Compra materials 3321,45€Subv. Ajuntament 3321,45€
Total despesesTotal despesesTotal despesesTotal despeses 3321,45€Total ingressosTotal ingressosTotal ingressosTotal ingressos 3321,45€

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 la compra de material esportiu per part 
del club en la seva participació en les escoles esportives municipals és de 3321,45€, el que representa un 
finançament del 100% del cost de l’activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la n
otificació 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, 
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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 . 
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. 

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 de no estigui entregat o calgui modificar per un import de 
3321,45€ 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 l’Ajuntament de Granollers abans del dia 28 de febrer de 2016 la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a l 'activitat subvencionada adjuntant la següent documentació : 

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.

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. L'Ajuntament de Granollers, a la vista dels motius exposats, concedirà o 
denegarà aquesta sol·licitud d'ampliació.

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de 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 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 
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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. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 3321,45 € amb càrrec a 
la partida H421 34112 48451 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar a l'entitat Ass. Esp. Carles Vallbona que el servei gestor de la subvenció atorgada 
serà el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment, d'acord amb les 
condicions aprovades d' aquesta subvenció, serà la tècnica d'esports Cristina Fernández.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i al servei de Tresoreria.

CINQUÈ.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 APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVAATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
AMB LAMB LAMB LAMB L''''ENTITAT CLUB ATLÈTIC GRANOLLERSENTITAT CLUB ATLÈTIC GRANOLLERSENTITAT CLUB ATLÈTIC GRANOLLERSENTITAT CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS ,,,,    DESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB ENDESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB ENDESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB ENDESTINADA A LA PARTICIPACIÓ DEL CLUB EN    
L’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANYL’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANYL’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANYL’ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL ANY     2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Club Atlètic Granollers, per un import total de 544,50€ destinada a la participació del club en 
l’escola esportiva municipal.

En data  31 de març de 2015 amb número de registre d’entrada 2015006232 el senyor  Joan 
Villuendas i Bornau en representació de l’entitat Club Atlètic Granollers presenta la següent 
documentació i sol·licita l’atorgament de la subvenció prevista al pressupost municipal :

Projecte/memòria de la participació del Club Atlètic Granollers en l’escola esportiva municipal dins �

el curs escolar 2014-2015 (període d’abril a maig de 2015)
Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.�
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L'informe emès en data 4 de maig pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la documentació 
presentada per l'entitat i justifica la concessió d'aquesta subvenció atès que aquesta activitat que 
desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de l'esport i més concretament l'atletisme, que alhora 
és una finalitat pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

… 2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions: 
a) Les previstes nominativament en els 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...

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. 
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 ::::    

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Club Atlètic Granollers amb NIF 
G-59500538, per un import de 544,50€ destinada a l’aportació de material esportiu en la seva 
participació en les escoles esportives municipals amb un pressupost de despesa de 544,50€ el que 
representa un finançament del 100% del cost de l’activitat, d'acord amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
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LLLL''''objecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMMobjecte de la subvenció és regular les condicions del programa EEMM,,,,    que es realitza durant el curs 
escolar 2014-2015, període de gener 2015 al mes de maig del mateix any.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria facilitada pel Club Atlètic Granollers, documentació 
presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data   31 de març de 2015.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable

El cost de l'activitat subvencionada és de 544,50€ corresponents a : 

FITXA 3. PRESSUPOST PREVIST DEL PROJECTE o  ACTIVITAT: 
DESPESES INGRESSOS

Compra materials 544,50€Subv. Ajuntament 544,50€
Total despeses 544,50€ Total ingressos 544,50€

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 la compra de material esportiu per part 
del club en la seva participació en les escoles esportives municipals és de 544,50€, el que representa un 
finançament del 100% del cost de l’activitat.
Aquesta subvenció no és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
la mateixa finalitat.
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 lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària
Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers 
i en concret:

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

Justificar davant de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat que determinen la concessió �

de la subvenció.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com qualsevol �

altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, 
tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors.
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.

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 de no estigui entregat o calgui modificar per un import de 
834,90€ 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 l'Ajuntament de Granollers abans del dia 28 de febrer de 2016 la 
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justificació de l'aplicació de la subvenció a l 'activitat subvencionada adjuntant la següent documentació : 
Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.

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. L'Ajuntament de Granollers, a la vista dels motius exposats, concedirà o 
denegarà aquesta sol·licitud d'ampliació.

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

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de 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 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. 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 544,50 € amb càrrec a 
la partida H421 34112 48456 del vigent Pressupost.

TERCER. Indicar a l'entitat Club Atlètic Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà 
el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment, d'acord amb les condicions 
aprovades d'aquesta subvenció, serà la tècnica d'esports Cristina Fernández.

QUART. Notificar aquest acord a l'entitat i al servei de Tresoreria.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE    
SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA MUNICIPAL DESUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA MUNICIPAL DESUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA MUNICIPAL DESUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA MUNICIPAL DE    
BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERSBIBLIOTEQUES DE GRANOLLERSBIBLIOTEQUES DE GRANOLLERSBIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS,,,,    PER UN TERMINI DEPER UN TERMINI DEPER UN TERMINI DEPER UN TERMINI DE    9999    MESOS FORMALITZAT AMBMESOS FORMALITZAT AMBMESOS FORMALITZAT AMBMESOS FORMALITZAT AMB    
LLLL''''ENTITAT LA GRALLA SCCLENTITAT LA GRALLA SCCLENTITAT LA GRALLA SCCLENTITAT LA GRALLA SCCL

La Junta de Govern Local del 29 de juliol de 2015 va adjudicar a l'entitat LA GRALLA SCCL amb NIF. 
F08587834 el contracte de subministrament de fons documental per a la xarxa municipal de 
biblioteques de Granollers per un període de 9 mesos des de la formalització del contracte i amb 
possibilitat de pròrroga, i per un import màxim de 19.230,77 euros més 769,23 euros en concepte de 
4% d'IVA que suma un total de 20.000,00 euros, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària. 

El 11 d'agost de 2014 es va formalitzar el contracte núm. 303/2014 mitjançant document administratiu.

De conformitat amb la clàusula cinquena del contracte la durada serà de 9 mesos, amb efectes des de 
la formalització i fins al 31 de maig de 2015, i estableix la possibilitat de ser prorrogat de mutu acord i 
de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de 
18 mesos.

El 27 d'abril de 2015, l'entitat LA GRALLA SCCL ha presentat instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà 
(núm. registre 2015008016), indicant el seu interès en prorrogar el contracte per  9 mesos més, amb 
efectes des del 1 de juny de 2015 fins al 29 de febrer de 2016.

La responsable del Servei de Cultura ha emès un informe de data 18 de maig de 2015 en el qual 
proposa prorrogar per un període de 9 mesos amb les mateixes condicions establertes en el contracte .

L'import màxim total de la pròrroga es de 19.230,77 euros més 769,23 euros  en concepte de 4% d'IVA 
que suma un total de 20.000€ amb aplicació al codi pressupostari H432.33210.62712 i amb la 
distribució següent:

• Biblioteca Can Pedrals: 12.538,46€ més 501,54 € d'IVA  que fa un total de 13.040,00 €

• Biblioteca Roca Umbert:  6.692,31€ més 267,69 € d'IVA  que fa un total de   6.960,00 €

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

- Article 90 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, pel que fa als contractes de subministrament.

- Article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de fons documental per a la xarxa 
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municipal de biblioteques de Granollers per un període de 9 mesos, des de l'1 de juny de 2015 fins al 
29 de febrer de 2016 formalitzat amb LA GRALLA SCCL amb NIF. F08587834 per un import màxim de 
19.230,77 euros més 769,23 euros  en concepte de 4% d'IVA que suma un total de 20.000 euros, 
d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Autoritzar la despesa de l'import de la pròrroga de 19.230,77 euros més 769,23 euros  en 
concepte de 4% d'IVA que suma un total de 20.000€ euros amb aplicació pressupostària 
H432.33210.62712 ,  i amb la distribució següent:

• Biblioteca Can Pedrals: 12.538,46€ més 501,54 € d'IVA  que fa un total de 13.040,00 €

• Biblioteca Roca Umbert:  6.692,31€ més 267,69 € d'IVA  que fa un total de   6.960,00 €

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar el document comptable d'autorització i disposició de la despesa   del 2015  
amb aplicació al codi pressupostari indicat en el segon punt d 'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm 303/2014 formalitzat amb data 11 
d'agost de 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA ADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ASOCIACIÓN CULTURAL CASA CASTILLA Y LEÓN EN GRANOLLERSASOCIACIÓN CULTURAL CASA CASTILLA Y LEÓN EN GRANOLLERSASOCIACIÓN CULTURAL CASA CASTILLA Y LEÓN EN GRANOLLERSASOCIACIÓN CULTURAL CASA CASTILLA Y LEÓN EN GRANOLLERS

En sessió de data 29 de juliol de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar l'acord per a l'atorgament de la subvenció a l'entitat Associación Cultural Casa Castilla y 
León en Granollers segons la petició presentada per l 'entitat el 31 de març de 2014, amb el núm. de 
registre 6436. 

Entitat NIF Actuació Import actuació 
subvencionada

Import 
concedit

Associación Cultural Casa Castilla y 
León en Granollers

G60819166 Sant Joan: difusió de la 
cultura popular castellana

1.100,00 € 300,00 €

En data 19 de maig de 2015 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va modificar 
l'acord de la Junta de Govern Local del 29 de juliol de 2014, modificant l'import del pressupost de la 
despesa del projecte subvencionat per l'entitat  Associación Cultural Casa Castilla y León en 
Granollers, després de la instància presentada  per l'entitat en data 5 de maig de 2015 amb registre 
2015009116 exposant els motius de la modificació de l 'import, que seria el següent:

Entitat NIF Actuació Import actuació 
subvencionada

Import 
concedit

Associación Cultural Casa Castilla y 
León en Granollers

G60819166 Sant Joan: difusió de la 
cultura popular castellana

370,00 € 300,00 €

L'article 18 de les bases de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la 
justificació de l'actuació subvencionada abans del dia 2 de març de 2015.

En la data de 2 de març de 2015 i amb el número de registre d'entrada 2015003867 l'entitat 
Associación Cultural Casa Castilla y León en Granollers ha presentat la justificació requerida .

Vist l'informe emès en data 21 de maig per la responsable del Servei de Cultura, que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a les bases de la convocatòria .

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

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

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

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

- Article 2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 
2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, del 15 de gener de 2013 pel que fa al termini i 
forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- S'ha presentat en termini i forma la documentació justificativa de la realització de l'activitat  
subvencionada. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-         S'ha realitzat l'activitat subvencionada 

Tercerercerercerercer.-.-.-.-          S'ha presentat la documentació següent: 

- Memòria justificativa signada pel legal representant indicant les actuacions realitzades, el 
compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts de l 'actuació subvencionada.

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

- Declaració signada pel legal representant relativa a la inexistència d'altres subvencions o ajudes 
que hagin obtingut per la mateixa actuació subvencionada o, en el seu cas, indicació expressa dels 
ingressos o ajudes que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i 
procedència.

QuartQuartQuartQuart....    La documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i resulta 
suficient per a acreditar la correcta execució de l 'activitat subvencionada. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    La documentació aportada acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de 
conformitat amb les condicions previstes a les bases de la convocatòria, atès que els conceptes de 
despesa s'adapten a la finalitat prevista en l'acord d'atorgament de la subvenció.  

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

SetèSetèSetèSetè....    Es pot aprovar la justificació de les subvencions atorgades per acord de la Junta de Govern 
Local de data 29 de juliol de 2014 i modificada per acord de la Junta de Govern Local de 
l'Ajuntament de Granollers el 19 de maig de 2015 en el marc de la convocatòria del servei de 
Cultura per a la concessió de subvencions per a projectes culturals per a l'any 2014 en els termes 
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que s'indiquen a continuació:

Data / 
núm. RGE

Entitat NIF Actuació Import 
actuació 

subvencionada

Import 
concedit

Import 
justificat

% 
subvenc

ionat
2/03/15/
201500386
7

Associación Cultural 
casa Castilla y León 
en Granollers

G6081916
6

Sant Joan: 
difusió de la 
cultura 
popular 
castellana

3700,00 € 300,00 € 300,00 27,27 %

VuitèVuitèVuitèVuitè,,,,.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones interessades.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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 SERVEISPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEISPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEISPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS    
DDDD''''ALLOTJAMENT EN UNA INTRANET DE LES DADES DELS EXPEDIENTS DEL PROGRAMAALLOTJAMENT EN UNA INTRANET DE LES DADES DELS EXPEDIENTS DEL PROGRAMAALLOTJAMENT EN UNA INTRANET DE LES DADES DELS EXPEDIENTS DEL PROGRAMAALLOTJAMENT EN UNA INTRANET DE LES DADES DELS EXPEDIENTS DEL PROGRAMA    
DDDD''''ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DELS SERVEIS SOCIALS DE LATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DELS SERVEIS SOCIALS DE LATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DELS SERVEIS SOCIALS DE LATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DELS SERVEIS SOCIALS DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,        MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT IMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I    
DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe de data 5 de maig de 2015 emès per el cap de Serveis Socials pel que es justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat d 'un contracte de serveis relatiu a l'allotjament en una intranet de les dades dels 
expedients del programa d'atenció a la dependència dels serveis socials de l 'Ajuntament de Granollers 
per a un període de dos anys, prorrogable dos anys més.

El pressupost tipus  de la contractació es de 4.793,39 euros més 1.006,61 euros en concepte d'IVA 
(21%), fent un total de 5.800,00 euros.

2015
(jul -des)

2016 2017
 (gen- juny )Aplicació pressupostària

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

H461.23110.22799 1.198,35 251,65 2.396,69 503,30 1.198,35 251,65

TOTAL ANY IVA INCLOS 1.450,00 2.900,00 1.450,00

TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                                           5.800,00

I en cas de pròrroga:

2017 
(jul -des)

2018 2019
  (gen- juny )Aplicació pressupostària

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

H461.23110.22799 1.198,35 251,65 2.396,69 503,30 1.198,35 251,65

TOTAL ANY IVA INCLOS 1.450,00 2.900,00 1.450,00

TOTAL PERÍODE EXECUTIU + PRORROGA                                                 5.800,00

El valor total  estimat de la contractació és de 9.586,78  euros, desglossant-se en:

Període executiu:  4.793,39 euros
Possibles pròrrogues: 4.793,39 euros



50

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

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a l'aplicació    H461.23110.22799    per fer front a la 
despesa derivada d’aquesta contractació de caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del 
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

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

Atès que el responsable del contracte serà la senyora Araceli Garcia, treballadora social de l'equip 
d'atenció a la dependència. 

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 i la seva 
preparació i adjudicació.

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

de la Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació 
a realitzar.

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei relatiu a l'allotjament en una 
intranet de les dades dels expedients del programa d'atenció a la dependència dels serveis socials de 
l'Ajuntament de Granollers per dos anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys més, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  de conformitat amb els fets i fonaments 
invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte de serveis de  l'allotjament en una intranet de les dades 
dels expedients del programa d'atenció a la dependència dels serveis socials de l'Ajuntament de 
Granollers, per un període de dos anys, per a un import màxim de 4.793,39 euros més 1.006,61 euros 
en concepte d'IVA (21%), fent un total de 5.800,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
H461.23110.22799, d'acord el següent desglossament:

2015
(jul -des)

2016 2017 (gen- juny )

Aplicació pressupostària

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

H461.23110.22799 1.198,35 251,65 2.396,69 503,30 1.198,35 251,65

TOTAL ANY IVA INCLOS 1.450,00 2.900,00 1.450,00
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TOTAL PERÍODE EXECUTIU                                                                           5.800,00

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis de  l'allotjament en una intranet de les 
dades dels expedients del programa d'atenció a la dependència dels serveis socials de l'Ajuntament 
de Granollers, d'acord la distribució del punt anterior.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....-  Dotar el pressupost ordinari dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a l'aplicació HHHH461461461461....23110231102311023110....22799227992279922799....

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei de Serveis Socials , com a mínim tres. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
20202020).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A CREU ROJA A GRANOLLERSCONCEDIDA A CREU ROJA A GRANOLLERSCONCEDIDA A CREU ROJA A GRANOLLERSCONCEDIDA A CREU ROJA A GRANOLLERS,,,,    PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEPER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEPER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTEPER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE    
""""ESQUITXAESQUITXAESQUITXAESQUITXA''''TTTT""""    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 favor de Creu Roja a Granollers, amb NIF Q2866001G, una subvenció nominativa per 
import de 10.000,00 € per al desenvolupament del projecte Esquitxa't 2014, que té per objecte 
principal pal·liar els efectes de la crisi econòmica en determinades persones que no disposen de 
suficients ingressos econòmics ni socials per cobrir les necessitats més bàsiques relacionades amb la 
higiene personal (dutxes i bugaderia).

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 26 de febrer de 2015, amb número de registre d'entrada 2015003674, Creu Roja a Granollers 
ha presentat la justificació requerida, que ha estat complementada en data 5 de maig de 2015, amb 
número de registre d'entrada 2015009108, 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 
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, 
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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 Creu Roja a Granollers, amb 
NIF Q2866001G, 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:

ActuacióActuacióActuacióActuació Cost actuacióCost actuacióCost actuacióCost actuació
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat %%%%    subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

   "Esquitxa't" any 2014: servei de 
dutxes i bugaderia

10.00,00 € 10.000,00 € 10.000,09 € 100%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar el present 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 DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

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

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