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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     27272727    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        14141414    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

Regidors i regidores

Sr. Rudy Benza Alegría

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sr. Albert Camps i Giró

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

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

La Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següent:

Sentencia  número 280/2015 de 30/06/2015 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 7 de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs contenciós administratiu presentat per Twenty Violets 
Industry SL. 
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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 JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
SAT AGRÍCOLA DE GRANOLLERS EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ ISAT AGRÍCOLA DE GRANOLLERS EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ ISAT AGRÍCOLA DE GRANOLLERS EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ ISAT AGRÍCOLA DE GRANOLLERS EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ I    
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU

En data 15 d'octubre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria de 
subvencions a la producció i comercialització de productes de Palou, amb una dotació 
pressupostària de 20.000,00 euros previstos a la partida H160 24152 47900 “Subvenció Explotacions 
Agrícoles Pla de Xoc 2013” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2013.

El període de sol·licitud de les subvencions es va iniciar el dia 12 de novembre de 2013 i va finalitzar 
el 12 de febrer de 2014.

S’han rebut 5 sol·licituds de subvenció per un import total de 18.457,06 euros.

SAT agrícola de Granollers, amb NIF F60693397, ha presentat una sol·licitud de subvenció de 
4,171,62 € en data 10 de febrer de 2014 i número de registre d’entrada 2311, per realitzar les 
actuacions de següents, que tenen un pressupost total de 8.343,24  euros:

  Formació en horticultura ecològica

  Adquisició de maquinària per treballar la terra

  Adquisició i instal·lació de material de reg

  Despeses d'etiquetatge, packaging i difusió

En data 6 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a SAT agrícola de Granollers 
la subvenció de 4.171,62 €, amb càrrec a la partida H160.24152.47900 Subvenció Explotacions 
Agrícoles del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014, habilitada per acord de Ple 
de 7 d’abril de 2014 per incorporació de romanents.

Les bases de la convocatòria d’ajuts estableixen que la subvenció quedarà justificada amb :

 - La justificació de l’execució de les actuacions previstes en la memòria del projecte presentada 
en el moment de fer la sol·licitud.

 - L’aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el comprovant de 
pagament. La data de les factures haurà d’estar dintre del període comprés entre els 6 mesos 
anteriors i els 12 mesos posteriors a la data de sol·licitud de la subvenció .

 - La signatura de la “carta d’adhesió i compromís” amb la marca “Productes de Palou”, en cas de 
no haver-la signat amb anterioritat a la sol·licitud.

En data 24 de març de 2015 l’empresa ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb registre 
d’entrada número 2015005656 les següents factures i cartes de pagament que justifiquen l’activitat 
subvencionada, per import total de 2.984,16 € i el comprovant que acredita que aquestes es troben 
pagades,d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

Número de Factura 

/carta de pagament

Data Proveïdor / 

emissor

Concepte Import en € 

(IVA inclòs)

62 29/09/2014 WBP Motoaixada 550,00

16 01/04/2015 WBP Desbrossadora 475,00

3301 30/05/2014 Mail boxes etc Disseny i producció de materials 

diversos de promoció

720,77

4468 26/11/2014 Papers robert Bosses amb marca Hort de Palou 816,75



3

81665 01/10/2014 Saltoki Material de reg 421,64

TOTAL 2.984,16

En data 13 d'abril de 2015 s’ha realitzat una visita de verificació sobre el terreny i s’ha comprovat que 
s'han executat les actuacions justificades.

SAT Agrícola de Granollers va signar la carta d’adhesió i compromís amb la marca Productes de 
Palou en data 27 de març de 2013.

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

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

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

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

Vist informe tècnic favorable de data 2 de juliol de 2015.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a SAT agrícola de GranollersSAT agrícola de GranollersSAT agrícola de GranollersSAT agrícola de Granollers, per un import 
de    2222....984984984984,,,,16161616    €€€€, en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou, a tots 
els efectes, complint les condicions i destinacions aprovades a l 'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Realitzar el pagament de 1111....492492492492,,,,08080808    €€€€, corresponent al 50% de l'import justificat, a SATSATSATSAT    
agrícola de Granollersagrícola de Granollersagrícola de Granollersagrícola de Granollers (amb CIF    FFFF60693397606933976069339760693397 i domicili al carrer Sant Jaume, 36, codi postal 08401 de 
Granollers) a carregar contra l'ADO número 201400028993201400028993201400028993201400028993 , dins de la partida HHHH160 24152 47900160 24152 47900160 24152 47900160 24152 47900    
“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc    2013201320132013””””, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers 
per a l'any 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l'ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració: 0216 0642 77 06050911680216 0642 77 06050911680216 0642 77 06050911680216 0642 77 0605091168 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció i Comptabilitat i a SAT agrícola de Granollers .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE CEMENTIRIDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE CEMENTIRIDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE CEMENTIRIDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LA TAXA DE CEMENTIRI    
MUNICIPAL PER A LMUNICIPAL PER A LMUNICIPAL PER A LMUNICIPAL PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

L'Àrea de Territori i Ciutat ha confeccionat el padró fiscal de la Taxa de Cementiri Municipal, 
corresponent a l'exercici 2015, per un import de 110110110110....841841841841,,,,60606060    euroseuroseuroseuros    (cent deu mil vuit-cents quaranta-u 
amb seixanta cèntims), i amb un càrrec de 7.460 liquidacions.
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

De conformitat amb l'Ordenança Fiscal per a l'any 2015, 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, aprovada 
pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 28 d'octubre de 2014: Epígraf 4t. Drets de 
conservació.

D'acord amb l'article 37.1 de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2015, aprovat 
definitivament en el Ple de 27 de gener de 2015 (BOP 29/01/2015).

Articles 57 i 20.4.s) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 
19 d’aquest text legal.

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 .-.-.-.-    AprovarAprovarAprovarAprovar el padró fiscal de la Taxa de Cementiri MunicipalTaxa de Cementiri MunicipalTaxa de Cementiri MunicipalTaxa de Cementiri Municipal, corresponent a l'exercici 2015, 
per un import de 110110110110....841841841841,,,,60606060    euroseuroseuroseuros    (cent deu mil vuit-cents quaranta-u amb seixanta cèntims), i amb 
un càrrec de 7777....460460460460    liquidacionsliquidacionsliquidacionsliquidacions , amb aplicació a la partida pressupostària d'ingressos 
2015201520152015....HHHH311311311311....30501305013050130501....

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-     Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de consulta i reclamacions.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE BANCS PER PART DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE BANCS PER PART DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE BANCS PER PART DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE BANCS PER PART DE    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLA    """"XARXA DEXARXA DEXARXA DEXARXA DE    
GOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015    

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

2n En data 9 de desembre de  2014, el Butlletí Oficial de la Província  publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2015, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 

3r En data  7 de maig de 2015, el vicepresident delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la  
Diputació de Barcelona, va dictar decret pel qual s'aprova la cessió en propietat de bancs de l'espai 
urbà en el marc del Catàleg de serveis de serveis 2014 del Pla de Xarxa de Governs Locals 
2012-2015:

    Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL UnitatsUnitatsUnitatsUnitats         ImportImportImportImport////
unitatunitatunitatunitat

TotalTotalTotalTotal

15/Y/202988 12 155,48 € 1.865,76 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament .  Publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 9 de desembre de 2014.
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De conformitat amb el punt  6.a.) de la Resolució d'Alcaldia, número 531/2015, de 13 de juny per la 
qual es delega a la Junta de Govern Local com a òrgan competent per l'acceptació de les subvencions 
i l'aprovació de la seva justificació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.-  Acceptar la  cessió en propietat  de bancs de l'espai urbà, en el marc del Catàleg de serveis 
de serveis 2015 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015: 

    Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL UnitatsUnitatsUnitatsUnitats         ImportImportImportImport////
unitatunitatunitatunitat

TotalTotalTotalTotal

15/Y/202988 12 155,48 € 1.865,76 €

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes 
i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona i a la Secretaria de l 'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE L''''AUTORITZACIÓ DAUTORITZACIÓ DAUTORITZACIÓ DAUTORITZACIÓ D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    
DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    
1255125512551255

En data 16 d'abril de 2015 la senyora Dolores Fajardo Garreta, amb DNI 40367180H,  titular de la 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1255 - de 6 metres lineals, per a la venda de roba interior, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització a favor del seu cònjuge el senyor Jesús Miranda Castro, amb DNI 
53063738R, per cessament de l'activitat de venda ambulant.

La senyora Dolores Fajardo Garreta compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

El senyor Jesús Miranda Castro ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

De conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6è, el senyor Jesús Miranda Castro està exempt 
del pagament de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària, atès que és el 
cònjuge de la titular.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:

"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

Ordenança Fiscal 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - 
epígraf 6- Llocs de venda al mercat del dijous:
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d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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 transmissió de l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1255 - de 6 metres lineals, per a la venda de roba interior, de la 
qual és titular la senyora Dolores Fajardo Garreta - DNI 40367180H.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1255 - de 6 metres lineals, per a la venda de roba interior, al senyor Jesús Miranda 
Castro, amb DNI 53063738R pel període restant  de durada de l'autorització de venda no sedentària, 
que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Dolores Fajardo Garreta i al senyor Jesús Miranda Castro .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT 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 DEL SERVEI DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DEL SERVEI DE    
MANTENIMENT TECNOLÒGIC I CONNECTIVITAT DEL SITEMA DE GESTIÓ REMOTA SAMCLAMANTENIMENT TECNOLÒGIC I CONNECTIVITAT DEL SITEMA DE GESTIÓ REMOTA SAMCLAMANTENIMENT TECNOLÒGIC I CONNECTIVITAT DEL SITEMA DE GESTIÓ REMOTA SAMCLAMANTENIMENT TECNOLÒGIC I CONNECTIVITAT DEL SITEMA DE GESTIÓ REMOTA SAMCLA    
SMART PRO DEL REG MUNICIPAL DE GRANOLLERSSMART PRO DEL REG MUNICIPAL DE GRANOLLERSSMART PRO DEL REG MUNICIPAL DE GRANOLLERSSMART PRO DEL REG MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENT    
NEGOCIAT SENSE PUBLICITATNEGOCIAT SENSE PUBLICITATNEGOCIAT SENSE PUBLICITATNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA A UN PROVEÏDOR ÚNIC ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA A UN PROVEÏDOR ÚNIC ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA A UN PROVEÏDOR ÚNIC ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA A UN PROVEÏDOR ÚNIC I    
DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe de data 30 de juny de 2015 elaborat pel responsable del Servei de Medi Ambient i 
Espais Verds, pel qual es justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a 
l'adjudicació del contracte del servei de manteniment tecnològic i connectivitat del sistema de gestió 
remota SAMCLA ® SMART PRO del reg municipal de Granollers, amb una durada de 15 mesos i amb 
possiblitat de pròrroga de 12 mesos, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
tramitació ordinària i proveïdor únic d'acord amb l'article 170 apartat d) del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic donada la exclusivitat del sistema SAMCLA ® SMART PRO que 
garanteix la gestió remota dels equips objecte d'aquest contracte.

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació es fixa en la quantitat de SIS MIL 
CINC CENTS SEIXANTA TRES EUROS (6.563,00€), IVA exclòs.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida H353/17110/21000 per fer front a 
la despesa derivada d’aquesta contractació per l'exercici 2015 i 2016.

H353/17110/21000 Import IVA (21%) Total anual
Període agost-desembre 2015 3.393,00 712,53 4.105,53
Període gener-juliol 2016 2.219,00 465,99 2.684,99
Període agost-octubre 2016 951,00 199,71 1.150,71
TOTAL 6.563,00 1.378,23 7.941,23

En cas de pròrroga: 

Import IVA (21%) Total anual
Període novembre 2016- octubre 2017 5.612,00 1.178,52 6.790,52
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El valor total  estimat de la contractació és de 12.175,00 euros més 2.556,75 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un import total de 14.731,75 euros.

-Preu licitació contracte: 6.563,00€
-Pròrroga contracte: 5.612,00€

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.

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

El responsable del contracte serà el senyor Quim Comas Estany, Cap del Servei de Medi Ambient i 
Espais Verds, d'acord amb l'article 52 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

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

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

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .

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

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

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

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

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 .

Article 170 d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic, en quan als supòsits d'adjudicació mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat en aquells serveis que per raons tècniques la contractació 
només es pot encomenar a una empresa determinada, 

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 i aprovar la contractació del servei de 
manteniment tecnològic i connectivitat del sistema de gestió remota SAMCLA ® SMART PRO del reg 
municipal de Granollers, per a l'any 2015, mitjançant procediment negociat sense publicitat  per a un 
import de 6.563,00 euros més 1.378,23 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 7.941,23 
euros amb càrrec a la partida pressupostària H353/17110/21000 de l'any 2015, de conformitat amb els 
fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat del contracte del servei de manteniment tecnològic i connectivitat 
dels sistema de gestió remota SAMCLA ® SMART PRO del reg municipal de Granollers, que 
s'executarà en els exercicis 2015 i 2016 amb la següent distribució:

H353/17110/21000 Import IVA (21%) Total anual
Període agost-desembre 2015 3.393,00 712,53 4.105,53
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Període gener-juliol 2016 2.219,00 465,99 2.684,99
Període agost-octubre 2016 951,00 199,71 1.150,71
TOTAL 6.563,00 1.378,23 7.941,23

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... 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 la partida indicada en el primer punt.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Autoritzar a la Cap del Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Granollers per 
tal que faci el requeriment establert a la clàusula IV del Plec de Clàusules Administratives Particulars .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Designar com a responsable del contracte el senyor Quim Comas Estany, Cap del Servei de 
Medi Ambient i Espais Verds, d'acord amb l'article 52 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ. Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars a l'únic proveïdor facilitat pel Servei de Medi Ambient i Espais Verds, a continuació indicat: 
SAMCLA-ESIC, S.L. amb CIF: B-62975396.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.... Notificar a l'àrea econòmica. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L’AJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L’AJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L’AJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L’AJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ACTUACIÓ “INCLUSIÓ DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ACTUACIÓ “INCLUSIÓ DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ACTUACIÓ “INCLUSIÓ DE LDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ACTUACIÓ “INCLUSIÓ DE L''''ADAPTACIÓ AL CANVIADAPTACIÓ AL CANVIADAPTACIÓ AL CANVIADAPTACIÓ AL CANVI    
CLIMÀTIC A LA PLANIFICACIÓ DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSCLIMÀTIC A LA PLANIFICACIÓ DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSCLIMÀTIC A LA PLANIFICACIÓ DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSCLIMÀTIC A LA PLANIFICACIÓ DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS"""",,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEGEN EL MARC DEL CATÀLEGEN EL MARC DEL CATÀLEGEN EL MARC DEL CATÀLEG    
DE SERVEISDE SERVEISDE SERVEISDE SERVEIS    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""    

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

2n En data 9 de desembre de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2015, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 

3r En data 17 de març de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar acollir-se a l'esmentada 
convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut del següent recurs tècnics, entre altres, en el marc del 
Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" i  va trametre les 
sol·licituds per a la concertació dels recursos tècnics i materials a través del Portal de tràmits dels ens 
locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa .

SUPORTS DE RECURSOS TÈCNICSSUPORTS DE RECURSOS TÈCNICSSUPORTS DE RECURSOS TÈCNICSSUPORTS DE RECURSOS TÈCNICS ::::

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

PROGRAMA RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA

Canvi climàtic i sostenibilitat
Promoció de mesures contra el 
canvi climàtic i per a l'eficiència 

energètica 

Eines per a la integració de l'adaptació al  canvi 
climàtic en el planejament municipal
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4t En data 4 de juny de 2015, amb registre d'entrada núm. 2015012724, la Diputació de Barcelona 
comunica que per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en data 20 de maig de 2015 (ref. reg. 4804/15), es va aprovar la cessió d'ús del següent 
recurs material, consistent en la redacció de plans, projectes i informes, en el marc del règim 
regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

SUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNIC ::::
ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS 

ACTUACIÓ
Aportació de 
la Diputació

Codi XGL

Canvi climàtic i 
sostenibilitat Recurs tècnic

Inclusió de l'adaptació al canvi 
climàtic a la planificació del 
municipi de Granollers

8.050,00 15/Y/210010

Alhora va acordar disposar el següent règim de lliurament dels treballs resultants de l 'esmentat ajut:
"1. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim en el període de tres mesos  

següents a la seva entrega a la Diputació per part de l'adjudicatari.
2. A partir del lliurament definitiu, no s'atendrà cap esmena referida a l'actuació
3. L'ens beneficiari haurà de presentar el formulari C602 "Recepció de treball" degudament 

emplenat com a màxim en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de recepció per l'ens 
del lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el formulari esmentat, 
el treball s'entendrà recepcionat tàcitament.

4. La vigència de l'actuació es vincula al termini d'execució i lliurament del treball objecte de suport "

En aquest mateix Decret, a l'apartat quart de la part resolutiva, es va aprovar l'expedient de 
contractació de serveis per a la realització de l'actuació objecte de l'ajut i es va adjudicar l'esmentat 
contracte a l'empresa MCRIT, SL, per un import de 8.050,00 euros (IVA inclòs) i amb un termini 
d'execució previst a 8 d'abril de 2016.

5è En data 9 de juny de 2015, el cap de Servei de Medi Ambient i Espais Verds ha emès informe 
favorable i proposa que acceptar el suport d'ajut de recurs tècnic per a l'actuació esmentada, de 
conformitat amb els termes de la concessió i les condicions de la seva execució exposats en la 
notificació del Decret d'atorgament de l'ajut de recurs tècnics. 

6è Que el medi ambient urbà i en particular la protecció contra la contaminació acústica en les 
zones urbanes és competència pròpia del municipi a l'empara de l'article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de les bases del règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local .

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

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

D'acord amb l'apartat segon de la resolució del Decret (reg. 4804/15) de data 20 de maig de 2015, 
dictat pel Vicepresident tercer i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona, pel que fa a l'acceptació de lacceptació de lacceptació de lacceptació de l ''''ajutajutajutajut estableix que:
"s'entendrà acceptat el recurs de la Diputació per part de l'ens destinatari si en el termini d'un mes, 
comptat a partir de la recepció de la notificació l'ens no manifesta expressament la renúncia.  
L'acceptació comportarà la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució".

De conformitat amb el punt  3.) de l'acord del Ple celebrat en sessió extraordinària de 1 de juliol de 
2015, es delega a la Junta de Govern Local com a òrgan competent per sol·licitar i acceptar les 
subvencions atorgades per organismes públics.
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Acceptar el suport d'ajut de recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", 
consistent en la redacció de plans, projectes i informes per a l'actuació Inclusió de lInclusió de lInclusió de lInclusió de l ''''adaptació al canviadaptació al canviadaptació al canviadaptació al canvi    
climàtic a la planificació del municipi de Granollersclimàtic a la planificació del municipi de Granollersclimàtic a la planificació del municipi de Granollersclimàtic a la planificació del municipi de Granollers (codi XGL 15/Y/210010), inclosa a l'àmbit de 
concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals dins de l'àmbit d'actuació de 
l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, que serà executada per  l'empresa MCRIT, SL, d'acord amb els fets 
exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, així com el 
règim de lliurament dels treballs resultants de l'esmentat recurs tècnics establerts als apartats segon i 
tercer de la part resolutiva del Decret de la Vicepresidència delegada de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, de data 20 de maig de 2015 (ref. reg. 4804/15).

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona annexant el formulari C306 "Acceptació de recursos".

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT DE SERVEI DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT DE SERVEI DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT DE SERVEI DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT DE SERVEI DE    
SUPORT A LSUPORT A LSUPORT A LSUPORT A L ''''ACTIVITAT ACADÈMICA DE LACTIVITAT ACADÈMICA DE LACTIVITAT ACADÈMICA DE LACTIVITAT ACADÈMICA DE L ''''INSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALLINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALLINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALLINSTITUT ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL     ((((EMTEMTEMTEMT))))    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA ITRAMITACIÓ ORDINÀRIA I    
DECLARARDECLARARDECLARARDECLARAR----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT

L’institut Escola Municipal del Treball és un centre de formació secundària, tant de formació 
obligatòria (ESO amb joves de 12 a 16 anys) i de postobligatòria (cicles formatius de grau mitjà, cicles 
formatius de grau superior i batxillerat, a partir dels 16 anys). Actualment el centre té més de 1450 
alumnes i més de 100 persones treballant entre professorat i personal administratiu. Per a la seva 
activitat acadèmica necessita de serveis de suport com la reprografia i el subministrament de material 
d'oficina.

L'informe de la cap del servei d'Educació, justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a 
procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat d'un contracte mixt de servei 
de suport a l'activitat acadèmica de l'Institut Escola Municipal del Treball (EMT) per un període de 2 
anys amb possibilitat de pròrroga de 2 anys.

El pressupost tipus màxim de la contractació és de 29.586,78 € més 6.213,22 € en concepte d'IVA 
(21%) que fa un total de 35.800,00 €, amb la distribució següent:

Impremta H419.32410.22605
Any BI IVA total
2015 3.373,68 € 708,48 € 4.082,16 €
2016 8.434,21 € 1.771,19 € 10.205,40 €
2017 5.060,53 € 1.062,71 € 6.123,24 €
Total 16.868,42 € 3.542,38 € 20.410,80 €

 Material d'oficina no inventariable H419.32410.22000
Any BI IVA total

2015 1.400,50 € 294,10 € 1.694,60 €
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2016 6.359,18 € 1.335,42 € 7.694,60 €
2017 4.958,68 € 1.041,32 € 6.000,00 €
Total 12.718,36 € 2.670,84 € 15.389,20 €

El valor estimat total del contracte és de 59.173,56  euros,  segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte (2 anys): 29.586,78 euros.

- Pròrroga contracte (2 anys): 29.586,78 euros.

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

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària als codis d'aplicació H419.32410.22605 i H
419.32410.22000 per a fer front a la despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter 
plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

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

El responsable del contracte serà l'administrador de l'Institut Escola Municipal del Treball, el senyor 
Carles Borrell.

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

- Article 12 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació del contracte mixt .

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei de suport a l'activitat acadèmica 
de l'Institut Escola Municipal del Treball  (EMT), per un període de  2 anys (amb possibilitat de pròrroga 
de 24 mesos més), mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, d'acord 
amb els fets i fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat  i autoritzar la despesa del contracte mixt de servei de suport a 
l'activitat acadèmica de l'Institut Escola Municipal del Treball (EMT), mitjançant procediment negociat 
sense publicitat que s'executarà entre els exercicis 2015 al 2017, per un import màxim de  29.586,78 € 
més 6.213,22 € en concepte d'IVA (21%) que fa un total de 35.800,00 €, amb aplicació als codis 
pressupostaris i la  distribució econòmica següent :

Impremta H419.32410.22605
Any BI IVA total
2015 3.373,68 € 708,48 € 4.082,16 €



12

2016 8.434,21 € 1.771,19 € 10.205,40 €
2017 5.060,53 € 1.062,71 € 6.123,24 €
Total 16.868,42 € 3.542,38 € 20.410,80 €

 Material d'oficina no inventariable H419.32410.22000
Any Import IVA total

2015 1.400,50 € 294,10 € 1.694,60 €
2016 6.359,18 € 1.335,42 € 7.694,60 €
2017 4.958,68 € 1.041,32 € 6.000,00 €
Total 12.718,36 € 2.670,84 € 15.389,20 €

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb aplicació als codis pressupostaris 
H419.32210.22605 i H419.32410.22000

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Designar com a responsable del contracte a l'administrador de l'Institut Escola Municipal del 
Treball, el senyor Carles Borrell, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei d'Educació.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ. Notificar a l'àrea econòmica. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L''''ENTITAT AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS PERENTITAT AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS PERENTITAT AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS PERENTITAT AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS PER    
A L’ORGANITZACIÓ D’UN CASAL D’ESTIU EL MES DE JULIOL DEA L’ORGANITZACIÓ D’UN CASAL D’ESTIU EL MES DE JULIOL DEA L’ORGANITZACIÓ D’UN CASAL D’ESTIU EL MES DE JULIOL DEA L’ORGANITZACIÓ D’UN CASAL D’ESTIU EL MES DE JULIOL DE     2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS, per un import de 
7.000,00 € destinada a l’organització d’un casal d’estiu el mes de juliol de  2015.

En data 9 de juny de 2015 amb número de registre d’entrada 2015013077 el senyor Eudald Oliver 
Corbacho, com a representant de l’entitat Agrupament Escola i Guia Sant Esteve de Granollers ha 
presentat 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 8.487,59 €.
• Certificat de compliment de les obligacions legals i tributàries de l 'entitat juvenil.
• Fitxa de sol·licitud d'ajuts a projectes educatius de l'any 2015.

L’informe emès en data 25 de juny de 2015 per  la cap del Servei d'Educació indica que s’ha valorat la 
documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització d'aquesta subvenció atès que aquesta 
activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de les activitats de tipus lúdic i d'educació 
en el lleure, 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: 
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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 favor de l'entitat AGRUPAMENT 
ESCOLTA I GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS amb NIF G08931974, per un import de 
3.298,00€, destinada a l’organització d’un casal d’estiu el mes de juliol de 2015 amb un pressupost de 
despesa de 8.487,58 €, el que representa un finançament del 38,85 % del cost de l’activitat, d'acord 
amb les condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer::::    Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
L'objecte de la subvenció es regular les condicions de l'activitat: “CASAL ESCOLTA”“CASAL ESCOLTA”“CASAL ESCOLTA”“CASAL ESCOLTA”,,,,    que es realitzarà del 
29 de juny al 24 de juliol. de 2015

SegonSegonSegonSegon::::    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en el Pressupost Municipal de 2015 per a l'organització d'un casal 
d'estiu amb el nom “CASAL ESCOLTA”“CASAL ESCOLTA”“CASAL ESCOLTA”“CASAL ESCOLTA”....    El projecte presentat en data 9 de juny de 2015 amb registre núm. 
2015013077 explica de manera general l'organització d'un Casal d'Estiu entre el 29 de juny i el 24 de juliol 
de 2015 amb una oferta inicial de 70 places per a infants d'entre 6 i 12 anys de les quals finalment se n'han 
cobert només 35.
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TercerTercerTercerTercer :::: Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 8888....487487487487,,,,59595959    €€€€, corresponent als  conceptes següents :
 Materials :295,99 €
 Personal:  8.191,60 €
La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució.
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials .

QuartQuartQuartQuart ::::        Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari
La subvenció  atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la realització d'un casal d'estiu amb el 
nom """"CASAL ESCOLTACASAL ESCOLTACASAL ESCOLTACASAL ESCOLTA """" amb una oferta inicial prevista de 70 places per a nenes i nens d'entre 3 i 12 anys 
a celebrar entre el 29 de juny i el 24 de juliol de 2015 i que finalment ha estat de només 35 inscripcions 
formalitzades, és de 3333....298298298298    €€€€        amb un pressupost de despesa de 8888....487487487487,,,,58585858    €€€€,,,, la qual cosa representa un 
finançament del 38383838,,,,85858585 %%%% del cost de l'activitat
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat que li 
serà facilitat per l'Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè::::    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitatentitatentitatentitat
L'entitat té l'obligació d'organitzar el casal d'Estiu en els termes que recull la programació presentada. Són, 
també, obligacions de l’entitat beneficiària les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Granollers i en concret:
 Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .
 Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat que 
determinen la concessió de la subvenció .
 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors .
 Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la finalitat 
de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts , inclosos els documents electrònics , ja 
que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
 Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.
 Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social.
 Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers .
 El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a 
l’entitat pel servei municipal corresponent .
 Complir la normativa aplicable a l’organització d’activitats infantils i juvenils per a menors de 18 anys i en 
concret la Resolució 137/2003 de 10 de juny de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya .

SisèSisèSisèSisè::::    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers
• Incloure l'activitat del CASAL ESCOLTA en la campanya de difusió del Fes -te l'Estiu 2015
• Facilitar l'ús de es instal·lacions dels equipaments on es desenvolupen les activitats, en concret l'escola 
Mestres Montaña.
• Gestionar l'ús de les piscines municipals un dia a la setmana pels participants en els casals .

SetèSetèSetèSetè::::    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers i 
atesa la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament 
de l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès 
públic que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l'import del 100%, que es farà 
efectiva a finals del mes de juliol de 2015.
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 
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facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l'Ajuntament de 
Granollers per un import de 3333....298298298298    €€€€....

VuitèVuitèVuitèVuitè:::: Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat AGRUPAMENT ESCOLTAAGRUPAMENT ESCOLTAAGRUPAMENT ESCOLTAAGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERSI GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERSI GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERSI GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS haurà de justificar la 
subvenció a finals del mes de setembre de 2015 i l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació:

· Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada.
·Comptes de l'entitat ( balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha 
efectuat) corresponent a l'exercici 2015.
· Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les 
despeses i inversions derivades de la realització de l'activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.
·    Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació 
de l'import i procedència.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

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

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

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

DesèDesèDesèDesè::::        Renúncia de la subvencióRenúncia de la subvencióRenúncia de la subvencióRenúncia de la subvenció
L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu 
de la seva concessió i perdrà el dret d’exigir -la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia 
està degudament justificada.

OnzèOnzèOnzèOnzè::::        Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció
Es podrà procedir el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que són els següents:
 a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles 
que ho haguessin impedit.
 b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció .
 c)  Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d 'aquest conveni.
 d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment 
de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la 
impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat 
subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.
 f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
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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.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 3.298,00 € amb càrrec a 
la partida H414.33711.48203 del vigent Pressupost. 

TERCER. Indicar a l’entitat  Agrupament Escola i Guia Sant Esteve de Granollers que el servei gestor 
de la subvenció atorgada serà el Servei d'Educació i en concret, la persona responsable del 
seguiment i compliment de les clàusules de la subvenció.de col·laboració.

QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a l'entitat Agrupament Escola i Guia Sant Esteve 
de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L''''ENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DE GRANOLLERS PER AENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DE GRANOLLERS PER AENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DE GRANOLLERS PER AENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DE GRANOLLERS PER A    
L’ORGANITZACIÓ D’UN CASAL D’ESTIU EL MES DE JULIOL DEL’ORGANITZACIÓ D’UN CASAL D’ESTIU EL MES DE JULIOL DEL’ORGANITZACIÓ D’UN CASAL D’ESTIU EL MES DE JULIOL DEL’ORGANITZACIÓ D’UN CASAL D’ESTIU EL MES DE JULIOL DE     2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DE GRANOLLERS, per un import de 7.000,00 € 
destinada a l’organització d’un casal d’estiu el mes de juliol de  2015.

En data 19 de juny de 2015 amb número de registre d’entrada 2015000833 el senyor Oriol Padró 
Cirera, com a representant de l’entitat Societat Coral Amics de la Unió de Granollers ha presentat 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 19.112,40  €.
• Certificat de compliment de les obligacions legals i tributàries de l 'entitat juvenil.
• Fitxa de sol·licitud d'ajuts a projectes educatius de l'any 2015.

L’informe emès en data 25 de juny de 2015 per  la cap del Servei d'Educació indica que s’ha valorat la 
documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització d'aquesta subvenció atès que aquesta 
activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de les activitats de tipus lúdic i d'educació 
en el lleure, 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 
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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 favor de l'entitat SOCIETAT CORAL 
AMICS DE LA UNIÓ DE GRANOLLERS amb NIF G58327438, per un import de 6.485,00€, destinada 
a l’organització d’un casal d’estiu el mes de juliol de 2015 amb un pressupost de despesa de 
18.518,00 €, el que representa un finançament del 35,01 % del cost de l’activitat, d'acord amb les 
condicions següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer::::    Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
L'objecte de la subvenció es regular les condicions de l'activitat: Casal d'Estiu ESTADES MUSICALSESTADES MUSICALSESTADES MUSICALSESTADES MUSICALS     que 
es realitzarà del 29 de juny al 24 de juliol. de 2015

SegonSegonSegonSegon::::    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en el Pressupost Municipal de 2015 per a l'organització d'un casal 
d'estiu amb el nom “ESTADES MUSICALS”“ESTADES MUSICALS”“ESTADES MUSICALS”“ESTADES MUSICALS”....    El projecte presentat en data 19 de juny de 2015 amb registre 
núm. 2015000833 explica de manera general l'organització d'un Casal d'Estiu entre el 29 de juny i 24 de 
juliol de 2015 amb una oferta de 120 places per a infants d'entre 3 i 12 anys

TercerTercerTercerTercer :::: Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 18.518 €, corresponent als  conceptes següents :

Materials :905,60 €
Personal 16.714,98 €
Gestoria 199,65 €
Assegurança: 697,77 €

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

QuartQuartQuartQuart ::::        Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari
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La subvenció  atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la realització d'un casal d'estiu amb el 
nom """"ESTADES MUSICALSESTADES MUSICALSESTADES MUSICALSESTADES MUSICALS """" amb una oferta de 120 places per a nenes i nens d'entre 3 i 12 anys a celebrar 
entre el 29 de juny i el 24 de juliol de 2015, és de 6.485 €€€€        amb un pressupost de despesa de 18181818....518518518518    €€€€,,,, el 
que representa un finançament del  35,01%%%% del cost de l'activitat
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat que li 
serà facilitat per l'Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè::::    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitatentitatentitatentitat
L'entitat té l'obligació d'organitzar el casal d'Estiu en els termes que recull la programació presentada. Són, 
també, obligacions de l’entitat beneficiària les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers 
i en concret:
 Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .
 Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat que 
determinen la concessió de la subvenció .
 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors .
 Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la finalitat 
de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, ja 
que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
 Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.
 Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social.
 Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers .
 El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a 
l’entitat pel servei municipal corresponent .
 Complir la normativa aplicable a l’organització d’activitats infantils i juvenils per a menors de 18 anys i en 
concret la Resolució 137/2003 de 10 de juny de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya .

SisèSisèSisèSisè::::    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers
 • Incloure l'activitat del casal Estades Musicals en la campanya de difusió del Fes -te l'Estiu 2015
 • Facilitar l'ús de es instal·lacions dels equipaments on es desenvolupen les activitats, en concret l'escola 
Pereanton i la Casa de Cultura Sant Francesc .
 • Gestionar l'ús de les piscines municipals un dia a la setmana pels participants en els casals .
 • Realitzar les preinscripcions i les matrícules de les famílies que sol·licitin una plaça a l'activitat de les 
Estades Musicals a través de l 'aplicatiu informàtic genèric del programa Fes-te l'Estiu 2015

SetèSetèSetèSetè::::    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del 100%, que es farà efectiva 
a finals del mes de juliol de 2015.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l'Ajuntament de 
Granollers per un import de 5.500 €.

VuitèVuitèVuitèVuitè:::: Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓSOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓSOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓSOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ haurà de justificar la subvenció a finals del mes de 
setembre de 2015 l'aplicació de la subvenció a l 'activitat subvencionada adjuntant la següent documentació :

· Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada.
·Comptes de l'entitat ( balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha 
efectuat) corresponent a l'exercici 2015.
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·Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les 
despeses i inversions derivades de la realització de l 'activitat subvencionada degudament desglossades 
i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import 
igual al cost de l'activitat subvencionada.
·Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació 
de l'import i procedència.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

NovèNovèNovèNovè::::    Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció
L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que 
legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en relació a 
l'import de la subvenció mitjançant l 'adopció del corresponent acord per part de la Junta de Govern Local , en 
els següents supòsits:
a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol 
origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament de Granollers superin el cost total de de 
l’activitat subvencionada o el percentatge que s’ha indicat en el pacte quart d 'aquest conveni.
Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi instat per la pròpia 
entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent.

DesèDesèDesèDesè....        Renúncia de la subvencióRenúncia de la subvencióRenúncia de la subvencióRenúncia de la subvenció
L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de 
la seva concessió i perdrà el dret d’exigir -la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada.

Onzè:  Reintegrament de la subvenció
Es podrà procedir el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que són els següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles 
que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció .
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d 'aquest conveni.
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment 
de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la 
impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat 
subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonament la 
concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals.

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

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 6.485,00 € amb càrrec a 
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la partida H414.33711.48323 del vigent Pressupost. 

TERCER. Indicar a l’entitat Societat Coral Amics de la Unió que el servei gestor de la subvenció 
atorgada serà el Servei d'Educació i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
de les clàusules de la subvenció.de col·laboració.

QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a l'entitat Societat Coral Amics de la Unió.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
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 NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L''''ENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAIENTITAT ESPLAI GUAI    !!!!    DE PALOU PER A L’ORGANITZACIÓ D’UN CASALDE PALOU PER A L’ORGANITZACIÓ D’UN CASALDE PALOU PER A L’ORGANITZACIÓ D’UN CASALDE PALOU PER A L’ORGANITZACIÓ D’UN CASAL    
D’ESTIU EL MES DE JULIOL DED’ESTIU EL MES DE JULIOL DED’ESTIU EL MES DE JULIOL DED’ESTIU EL MES DE JULIOL DE     2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat ESPLAI GUAI ! DE PALOU, per un import de 5.500,00 € destinada a l’organització d’un casal 
d’estiu el mes de juliol de 2015.

En data 13 de març de 2015 amb número de registre d’entrada 2015004880 la senyora Meritxell Roura 
Gutierrez, com a representant de l’entitat Esplai Guai! de Palou ha presentat 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 10.700 €.
• Certificat de compliment de les obligacions legals i tributàries de l 'entitat juvenil.
• Fitxa de sol·licitud d'ajuts a projectes educatius de l'any 2015.

L’informe emès en data 25 de juny de 2015 per  la cap del Servei d'Educació indica que s’ha valorat la 
documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització d'aquesta subvenció atès que aquesta 
activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de les activitats de tipus lúdic i d'educació 
en el lleure, 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 
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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 favor de l'entitat ESPLAI GUAI! DE 
PALAU amb NIF G61354031, per un import de 5.500,00€, destinada a l’organització d’un casal d’estiu 
el mes de juliol de 2015 "AVENTURA'T I BELLUGAT" amb un pressupost de despesa de 10.700,00 €, 
el que representa un finançament del 51,40 % del cost de l’activitat, d'acord amb les condicions 
següents;

PrimerPrimerPrimerPrimer::::    Objecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvencióObjecte de la subvenció
L'objecte de la subvenció es regular les condicions de l'activitat: Casal d'Estiu AVENTURAAVENTURAAVENTURAAVENTURA''''T I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGA''''TTTT,,,,    
que es realitzarà del 25 de juny al 17 de juliol. de 2015

SegonSegonSegonSegon::::    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en el Pressupost Municipal de 2015 per a l'organització d'un casal 
d'estiu amb el nom “AVENTURA“AVENTURA“AVENTURA“AVENTURA ''''T I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGA''''T”T”T”T”....    El projecte presentat en data 13 de març de 2015 amb 
registre núm. 2015004880 explica de manera general l'organització d'un Casal d'Estiu entre
el 25 de juny i 17 de juliol de 2015 amb una oferta de 60 places per a infants d'entre 5 i 13 anys

TercerTercerTercerTercer :::: Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 10.700 €, corresponent als  conceptes següents :
 Materials :900 €
 Personal 9.109,73€
 Altres 690,27 €
La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució.
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials .

QuartQuartQuartQuart ::::        Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiariImport de la subvenció i acceptació per part del beneficiari
La subvenció  atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a la realització d'un casal d'estiu amb el 
nom """"AVENTURAAVENTURAAVENTURAAVENTURA''''T I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGAT I BELLUGA''''TTTT"""" amb una oferta de 60 places per a nenes i nens d'entre 5 i 13 anys a 
celebrar entre el 25 de juny i el 17 de juliol de 2015, és de 5555....500500500500€€€€        amb un pressupost de despesa de 
10101010....700700700700    €€€€,,,, el que representa un finançament del  51515151,,,,40404040    %%%% 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 
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serà facilitat per l'Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè::::    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitatentitatentitatentitat
L'entitat té l'obligació d'organitzar el casal d'Estiu en els termes que recull la programació presentada. Són, 
també, obligacions de l’entitat beneficiària les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers 
i en concret:
 Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .
 Justificar davant de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers la realització de l’activitat que 
determinen la concessió de la subvenció .
 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Granollers així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans 
de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors .
 Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l’entitat amb la finalitat 
de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, ja 
que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
 Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.
 Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social.
 Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament de Granollers .
 El logotip de l’Ajuntament de Granollers s’ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats a 
l’entitat pel servei municipal corresponent .
 Complir la normativa aplicable a l’organització d’activitats infantils i juvenils per a menors de 18 anys i en 
concret la Resolució 137/2003 de 10 de juny de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya .

SisèSisèSisèSisè::::    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers
 • Incloure l'activitat del casal Aventura't i Belluga't en la campanya de difusió del Fes-te l'Estiu 2015
 • Facilitar l'ús de es instal·lacions dels equipaments on es desenvolupen les activitats, en concret el Centre 
Cívic i les escoles de Palou.
 • Gestionar l'ús de les piscines municipals un dia a la setmana pels participants en els casals .

SetèSetèSetèSetè::::    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del 100%, que es farà efectiva 
a finals del mes de juliol de 2015.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per l'Ajuntament de 
Granollers per un import de 5.500 €.

VuitèVuitèVuitèVuitè:::: Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat ESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAIESPLAI GUAI!!!!    DE PALOUDE PALOUDE PALOUDE PALOU haurà de justificar la subvenció a finals del mes de setembre de 2015 
l'aplicació de la subvenció a l 'activitat subvencionada adjuntant la següent documentació :
· Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada.
· Comptes de l'entitat ( balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha 
efectuat) corresponent a l'exercici 2015.
· Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les despeses 
i inversions derivades de la realització de l'activitat subvencionada degudament desglossades i detallades 
acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost de 
l'activitat subvencionada.
· Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, indicació 
expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i 
procedència.
Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
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motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

NovèNovèNovèNovè::::    Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció
L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que 
legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en relació a 
l'import de la subvenció mitjançant l 'adopció del corresponent acord per part de la Junta de Govern Local , en 
els següents supòsits:
a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol 
origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament de Granollers superin el cost total de de 
l’activitat subvencionada o el percentatge que s’ha indicat en el pacte quart d 'aquest conveni.
Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi instat per la pròpia 
entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent.

DesèDesèDesèDesè::::        Renúncia de la subvencióRenúncia de la subvencióRenúncia de la subvencióRenúncia de la subvenció
L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l’afectació que s’hagués imposat amb motiu de 
la seva concessió i perdrà el dret d’exigir -la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l’interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada.

OnzèOnzèOnzèOnzè::::        Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció
Es podrà procedir el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que són els següents:
 a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles 
que ho haguessin impedit.
 b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció .
 c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d 'aquest conveni.
 d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment 
de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la 
impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat 
subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.
 f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonament la 
concessió de la subvenció.
 g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals.
En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es preveu 
en aquesta mateixa normativa.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l 'obligació per import de 5.500,00 € amb càrrec a 
la partida H414.33711.48202 del vigent Pressupost. 

TERCER. Indicar a l’entitat Esplai Guai! de Palou que el servei gestor de la subvenció atorgada serà 
el Servei d'Educació i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment de les clàusules 
de la subvenció de col·laboració.

QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a l'entitat Esplai Guai! de Palou.

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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13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT    
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DESTINADA A MINORAR EL COSTD’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DESTINADA A MINORAR EL COSTD’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DESTINADA A MINORAR EL COSTD’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DESTINADA A MINORAR EL COST    
DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DELS INFANTS DE LES LLARS D’INFANTS DEDEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DELS INFANTS DE LES LLARS D’INFANTS DEDEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DELS INFANTS DE LES LLARS D’INFANTS DEDEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DELS INFANTS DE LES LLARS D’INFANTS DE    
TITULARITAT DELS AJUNTAMENTS PEL CURSTITULARITAT DELS AJUNTAMENTS PEL CURSTITULARITAT DELS AJUNTAMENTS PEL CURSTITULARITAT DELS AJUNTAMENTS PEL CURS     2015201520152015----16161616

El 17 de juny el Departament d'Ensenyament aprova l’ordre ENS/188/2015 pel qual s’aproven les 
bases reguladores per atorgar subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants, i s’obre la 
convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2015-2016.

En aquest ordre es regula que:

Les sol·licituds es presentaran mitjançant formulari electrònic, degudament signat a partir de �

l’endemà de la publicació d’aquest ordre al DOGC (26/06) i fins al 15 de juliol de 2015.

L’objecte de la convocatòria és donar suport a l’escolarització i afrontar les possibles situacions �

de dificultat alimentària dels infants de zero a tres anys escolaritzats en les llars d’infants de 
titularitat municipal durant el curs 2015-2016, establint un assignació econòmica que permeti 
minorar el cost que representa la prestació del servei de menjador, per a les famílies que es 
trobin en situacions de vulnerabilitat .

Les subvencions atorgades es destinaran integrament a minorar la quota del servei de �

menjador escolar a càrrec d’aquelles famílies. 

Poden acollir-se els ajuntaments que tinguin escolaritzats infants que es trobin en alguna de les �

situacions següents:
- El pare, la mare o tutor legal rep l’ajut de la renda mínima d’inserció.
- Està inclòs en un pla d’intervenció dels serveis socials . 
- Té algun germà/na que curs ensenyaments obligatoris i és beneficiari d’un ajut o beca de 
menjador escolar atorgat pel consell comarcal.

La dotació pressupostària disponible de 2.300.000,00 € es distribueix proporcionalment entre �

tots es ajuntaments que hi tinguin dret. Per al càlcul de l’import que correspon a cada 
ajuntament en concepte de subvenció, es tenen en compte les variables següents: el nombre 
d’alumnes per als quals s’ha demanat la subvenció, el cost del menjador i el nombre de dies 
que es presta el servei. 

Aquesta subvenció és compatible amb d’altres rebudes per a la mateixa finalitat, però en cap �

cas l’import concedit no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb d’altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost del servei de menjador. 

La justificació s’haurà de fer no més tard del 30 de juliol de 2016.  �

Pel curs 2015/16 els dies totals amb servei de dinar des del 8 de setembre al 8 de juliol són 192.

Les ordenances fiscals de l’Ajuntament per l’any 2015 el preu diari del servei de dinar són 7,99 €.

Durant el curs 2014/2015 la mitjana d’infants que fan ús del servei de dinar són a l’Escola Bressol 
Tortuga:19, a l’Escola Bressol El Teler:36 i a l’Escola Bressol Giravoltes:16.

Vist els registres de Serveis Socials els infants que compleixen amb els requisits per obtenir aquest 
ajut de menjador són:

ESCOLA BRESSOLESCOLA BRESSOLESCOLA BRESSOLESCOLA BRESSOL PIRMIPIRMIPIRMIPIRMI SEGUIMENTSEGUIMENTSEGUIMENTSEGUIMENT
    SSSS....SOCIALSSOCIALSSOCIALSSOCIALS

GERMÀGERMÀGERMÀGERMÀ////NA AMBNA AMBNA AMBNA AMB    
BECABECABECABECA

TOTALTOTALTOTALTOTAL

TORTUGATORTUGATORTUGATORTUGA 1 4 (1 que tb PIRMI) 0 5
EL TELEREL TELEREL TELEREL TELER 0 12 (4 que tb tenen s.s) 12
GIRAVOLTESGIRAVOLTESGIRAVOLTESGIRAVOLTES 0 12 2 (+2 que tb tenen 

s.s)
14

TOTALTOTALTOTALTOTAL 31
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El 14 d’abril la Junta de Govern Local va acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per un 
import 14.168 € destinada a donar suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals . 

L’Ajuntament de Granollers està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat, i 
de les obligacions amb la Seguretat Social.

L’Ajuntament de Granollers no incorre en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser beneficiari de la 
subvenció.

La corporació local compleix amb les obligacions que estableixen els articles 32, 33 i 36 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

La corporació local està al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions .

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

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

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

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

PRIMER. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 
47.556,48 € destinada a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants de les escoles 
bressol titulars dels Ajuntaments matriculats durant el curs 2015-2016, per un total de 31 infants, amb 
una quota diària de dinar de 7,99 € per 192 dies de servei de menjador. 

SEGON. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 
mitjà telemàtic.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA    
PARTICIPACIÓ “PROJECTE DE SUPORT A LA COMPETÈNCIA EMPRENEDORAPARTICIPACIÓ “PROJECTE DE SUPORT A LA COMPETÈNCIA EMPRENEDORAPARTICIPACIÓ “PROJECTE DE SUPORT A LA COMPETÈNCIA EMPRENEDORAPARTICIPACIÓ “PROJECTE DE SUPORT A LA COMPETÈNCIA EMPRENEDORA....    CULTURACULTURACULTURACULTURA    
EMPRENEDORA A LEMPRENEDORA A LEMPRENEDORA A LEMPRENEDORA A L''''ESCOLA ”ESCOLA ”ESCOLA ”ESCOLA ”,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLA “XARXA DEEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLA “XARXA DEEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLA “XARXA DEEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL PLA “XARXA DE    
GOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015

El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla de Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015, així com el seu Protocol general, que té com finalitat establir el marc general i el 
procediment d'implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de 
referència.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers del dia 17 de juliol de 2012 va acordar 
adherir-se al Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

El servei d'Educació, porta des del curs 2011/12 dins un projecte pilot, impulsat per la Diputació de 
Barcelona, per tal de fomentar la cultura emprenedora als  centres d'educació primària. Una vegada 
finalitzada la fase pilot i, per tal de continuar amb el projecte, s'ha de fer la sol·licitud a la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis i Activitats 2015 Pla de Xarxa de Governs Locals 
2012-2015 concretament en la següent actuació:

"Projecte de suport a la competència emprenedora. Cultura Emprenedora a l'Escola".
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Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació.

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

PRIMER. Sol·licitar l'activitat “Projecte de suport a la competència emprenedora. Cultura Emprenedora 
a l'Escola”, inclosa dins l'apartat “Projectes d'acompanyament a l'escolaritat”, en el marc del catàleg 
de serveis i activitats locals 2015 dins el “Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d'acord amb el 
model de sol·licitud C1-013.

SEGON. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona per mitjà telemàtic .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ATENEU DE GRANOLLERSATENEU DE GRANOLLERSATENEU DE GRANOLLERSATENEU DE GRANOLLERS     2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
l’entitat Ateneu de Granollers, per un import de 1.200€ destinada a l'organització d'activitats durant 
l'any 2015.

En data 11 de març de 2015 amb número de registre d’entrada 2015004703 el senyor Frederic Malàs 
Iglesias, de l'Ateneu de Granollers presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament de la 
subvenció prevista al Pressupost municipal :

- Sol·licitud per a la subvenció  
- Fotocòpia del NIF de l'entitat o societat. 
- Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI . 
- Projecte de l'actuació a subvencionar. 
- Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos 
   previstos. 
- Declaració de les subvencions obtingudes per la mateixa finalitat i compromís de comunicar a  
   l'Ajuntament  les que s'obtinguin en un futur, si s'escau.
-Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits . 
-Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la 
 subvenció. 
-Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social
- Proposta de programació i pressupost d'activitats 2015.

L’informe emès en data 19 de març de 2015, per la responsable del servei de Cultura indica que s’ha 
valorat la documentació presentada per l’entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l’entitat té per objecte la promoció de la 
cultura tradicional, concretament el foment de les  ballades de sardanes 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: Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, el dia 
28 de febrer de 2006, i modificada en virtut de l'acord Plenari de data 26 d'octubre dde 2010.
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- Article 11 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i 
bestretes, així com el règim de garanties que, en els seu cas, hauran d’aportar els beneficiaris. 

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’associació Ateneu de Granollers, amb NIF 
G59446955, per un import de 1.200€ destinada a la realització de les organització d'activitats durant 
l'any 2015 amb un pressupost de despesa de 3.110,00 €, el que representa un finançament del 38,58 
% del cost de l’activitat. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-  Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 1.200€ amb càrrec a 
la partida 15/H431/33430/ 48305 del vigent Pressupost. 

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

REUNITS

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

De l'altra part, FREDERIC MALÀS IGLESIAS amb DNI núm. 36448000-S, de l'Ateneu de Granollers, 
que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF G59446955 facultat pels  estatuts que regeixen 
l’entitat per a la formalització d’aquest acte.

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

MANIFESTEN

Primer. Que l'entitat Ateneu de Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat del 
municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus cultural  a 
Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme els 
projectes debats, dia del cinema, Sant Jordi-lectura de poemes, Festa del Vi de l'any 2015 presentada 
al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 11 de març de 2015 amb una despesa 
prevista per a l’exercici 2015 de 3.110,00 €. 

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

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

PACTEN

Primer.  Objecte del conveni

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

Segon. Activitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en el projecte debats, dia del cinema, Sant Jordi-lectura de 
poemes, Festa del Vi de l'any 2015 presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en 
data de març de 2015.

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

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 3.110,00 € corresponents:

PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE::::    DEBATSDEBATSDEBATSDEBATS
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DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Compra materials: 150,00 €Quotes socis/es: 300,00 €
Catxets: Subvencions públiques:
Producció (lloguers de 
material tècnic...)

Subvenció Ajuntament: 200,00 €

Personal: Venda materials:
Publicitat: 350,00 €Publicitat i patrocinis:
Altres: Altres:

TOTALTOTALTOTALTOTAL 500500500500,,,,00000000    €€€€ TOTALTOTALTOTALTOTAL 500500500500,,,,00000000    €€€€

PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE::::    DIA DEL CINEMADIA DEL CINEMADIA DEL CINEMADIA DEL CINEMA

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Compra materials: Quotes socis/es: 250,00 €
Catxets: Subvencions públiques:
Producció (lloguers de 
material tècnic...)

Subvenció Ajuntament: 100,00 €

Personal: Venda materials:
Publicitat: 350,00 €Publicitat i patrocinis:
Altres: Altres:

TOTALTOTALTOTALTOTAL 350350350350,,,,00000000    €€€€ TOTALTOTALTOTALTOTAL 350350350350,,,,00000000    €€€€

PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE::::    SANT JORDISANT JORDISANT JORDISANT JORDI ----LECTURADE POEMESLECTURADE POEMESLECTURADE POEMESLECTURADE POEMES

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Compra materials: Quotes socis/es: 260,00 €
Catxets: Subvencions públiques:
Producció (lloguers de 
material tècnic...)

100,00 €Subvenció Ajuntament: 200,00 €

Personal: Venda materials:
Publicitat: 360,00 €Publicitat i patrocinis:
Altres: Altres:

TOTALTOTALTOTALTOTAL 460460460460,,,,00000000    €€€€ TOTALTOTALTOTALTOTAL 460460460460,,,,00000000    €€€€

PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE::::    FESTA DEL VIFESTA DEL VIFESTA DEL VIFESTA DEL VI

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Compra materials: 900,00 €Quotes socis/es: 900,00 €
Catxets: Subvencions públiques:
Producció (lloguers de 
material tècnic...)

100,00 €Subvenció Ajuntament: 900,00 €

Personal: Venda materials:
Publicitat: 800,00 €Publicitat i patrocinis:
Altres: Altres:

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1800180018001800,,,,00000000    €€€€ TOTALTOTALTOTALTOTAL 1800180018001800,,,,00000000    €€€€

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

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

Quart. Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiari
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La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del Projecte és de 
1.200,00 €, el que representa un finançament de 38,58 % del cost de l’activitat.

Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions públiques o entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals, sempre que l’import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament 
el cost total de l’activitat  subvencionada.

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

Cinquè. Obligacions de l’entitat beneficiària

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sisè. Pagament de la subvenció

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

No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat 
en la seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors 
subvencions a aquesta entitat. 
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El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que 
sigui facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers per un import de 1.200 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

Setè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans 
del dia 29 de febrer de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

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

- Comptes de l'activitat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers en l'exercici 2015.

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

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

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat 
beneficiària podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.

Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista 
dels motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d'ampliació.

Vuitè.  Modificació de la subvenció    

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

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

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

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

Novè. Renúncia a la subvenció

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

La renúncia produïda una vegada iniciada l’activitat subvencionadora, o, si s’escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
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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.

Desè. Reintegrament de la subvenció.    

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

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

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

Onzè. Vigència

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

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment . 

Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable . 

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'entitat beneficiaria i al servei de Tresoreria .
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SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 

16161616).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DELATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I DEL    
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ENTITAT DRAC DE GRANOLLERS PER A LENTITAT DRAC DE GRANOLLERS PER A LENTITAT DRAC DE GRANOLLERS PER A LENTITAT DRAC DE GRANOLLERS PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

Al Pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa a 
Drac de Granollers, per un import de 2.8000,00 € destinada a l'organització d'activitats durant l'any 
2015.

En data 16 de març de 2015 amb número de registre d’entrada 2015005024 la senyora Susana 
Coronado Molinero, de Drac de Granollers presenta la següent documentació i sol·licita l’atorgament 
de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

.- Sol·licitud per a la subvenció  

.- Fotocòpia del NIF de l'entitat o societat. 

.- Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI . 

.- Projecte de l'actuació a subvencionar. 

.- Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos 
previstos. 
.- Declaració de les subvencions obtingudes per la mateixa finalitat i compromís de comunicar a 
l'Ajuntament les que s'obtinguin en un futur, si s'escau.
.-Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits . 
.-Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la 
subvenció. 
.-Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social
- Proposta de programació i pressupost d'activitats 2015.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

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

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

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

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

2. En l’Administració general de l’Estat, en les entitats locals i en els organismes públics  
vinculats o depenents d’ambdues, serà d’aplicació a aquestes subvencions, en defecte de 
normativa específica que reguli la seva concessió , el que disposa la Llei general de subvencions i 
aquest reglament, llevat en el que afecti a l’aplicació dels principis de  publicitat i concurrència.  
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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 els eu cas, hauran d’aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que es va  
concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts . 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar l’atorgament d’una subvenció a Drac de Granollers, amb NIF G60877495, per un 
import de 2.800,00 € destinada a la realització de les organització d 'activitats durant l'any 2015 amb un 
pressupost de despesa de 3.300,00 €, el que representa un finançament del 84,84 % del cost de 
l’activitat. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 2.800,00€ amb càrrec 
a la partida 15/H431/33430/ 48317 del vigent Pressupost. 

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

                                                                                        REUNITS

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

De l'altra part, SUSANA CORONADO MOLINERO amb DNI núm. 47707617-M, de Drac de Granollers, 
que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF G60877495 facultat pels  estatuts que regeixen 
l’entitat per a la formalització d’aquest acte.

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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

Primer. Que l'entitat Drac de Granollers en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat del municipi 
que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus cultural  a 
Granollers.

Segon. Que l’entitat beneficiària dins de l’àmbit de la seva activitat ordinària, vol  dur a terme les 
activitats de Foment de la Cultura Popular i Tradicional i la Festa Major de Blancs i Blaus  de l'any 
2015 presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data 16 de març de 2015 amb 
una despesa prevista per a l’exercici 2015 de 3.300,00 €. 

Tercer. Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació 



35

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

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

PACTENPACTENPACTENPACTEN

Primer.  Objecte del conveni

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

Segon. Activitat subvencionada

L'activitat subvencionada és la prevista en activitats de Foment de la Cultura Popular i Tradicional i la 
Festa Major de Blancs i Blaus presentada al registre general de l’Ajuntament de Granollers en data de 
16 març de 2015.

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

Tercer. Despesa subvencionable

El cost de l’activitat subvencionada és de 3.300,00 € corresponents:

Foment de la Cultura Populat i Tradicional
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS

Compra materials: 300,00 €Quotes socis/es:
Catxets: Subvencions públiques:
Producció (lloguers de material 
tècnic...)

Subvenció Ajuntament: 900,00 €

Personal: Venda materials:
Publicitat: Publicitat i patrocinis:
Altres: 600.00 €Altres:

TOTALTOTALTOTALTOTAL 900900900900,,,,00000000    €€€€ TOTALTOTALTOTALTOTAL 900900900900,,,,00000000    €€€€

• Els 600 € corresponents a l'apartat de despeses “Altres” son en concepte d'Assegurança de 
l'exercici 2015.

Festa Major de Blancs i Blaus
DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS

Compra materials: 2.400,00 €Quotes socis/es:
Catxets: Subvencions públiques:
Producció (lloguers de material 
tècnic...)

Subvenció Ajuntament: 1.900,00 €

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

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2222....400400400400,,,,00000000    €€€€ TOTALTOTALTOTALTOTAL 2222....400400400400,,,,00000000    €€€€

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

Quart. Import de la subvenció i acceptació per part del beneficiari

La subvenció atorgada per l’Ajuntament de Granollers destinada a la realització del Projecte és de 
2.800,00 €, el que representa un finançament de 84,84 % 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 .

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 . 

Cinquè. Obligacions de l’entitat beneficiària

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que 
sigui facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que li serà facilitat per 
l’Ajuntament de Granollers per un import de 2.800 €, segons disponibilitat de Tresoreria.

Setè. Justificació de la subvenció

L'entitat beneficiària ha de presentar a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers abans 
del dia 29 de febrer de 2016 la justificació de l'aplicació de la subvenció a l'activitat subvencionada 
adjuntant la següent documentació: 

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

- Comptes de l'activitat subvencionada per l'Ajuntament de Granollers en l'exercici 2015.

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

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

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat 
beneficiària podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.

Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista 
dels motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d'ampliació.

Vuitè.  Modificació de la subvenció    

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

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

b) Per l’obtenció concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de de l’activitat subvencionada o el percentatge que s’ha indicat en el pacte quart d'aquest 
conveni.
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Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no hagi instat per la pròpia 
entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent. 

Novè. Renúncia a la subvenció

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

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

Desè. Reintegrament de la subvenció. 

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

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

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

Onzè. Vigència

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

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment . 

Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable . 

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

17171717).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEIPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI    
DE CULTURA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS PERDE CULTURA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS PERDE CULTURA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS PERDE CULTURA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS PER    
A LA LA LA L''''ANYANYANYANY    2015201520152015    

En sessió de data 17 de febrer de 2015 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
van aprovar les Bases específiques del Servei de Cultura quer regeixen la convocatòria de l 'any 2015 
per a la concessió de subvencions, i l'obertura del termini per a la presentació de projectes, fins el 2 
de març de 2015, període durant el qual les diferents entitats i associacions de Granollers han  
sol·licitat el suport municipal per ales seves activitats i programes , a través de les respectives 
sol·licituds.

Dins el termini establert a tal efecte, un total de 10 entitats i/o associacions han presentat una 
sol·licitud de subvenció per a projectes subvencionables .

L'òrgan avaluador de la convocatòria es  va reunir el dia 30 d'abril d'enguany a la seu de regidoria del 
carrer Portalet, 4 5

a
 planta, integrat per la regidora delegada de Cultura i Comunicació, l'Alba Barnusell 

i Ortuño, que actua com a presidenta; la responsable del Servei de Cultura, la Dolors Portero Trujillo, 
el responsable de festes, Josep Llobet Mas i la funcionària adscrita al Servei de Cultura , l'Esther 
Trabal Plana, qua actua com a secretària.

Un cop examinades i avaluades conjuntament les sol·licituds de subvencions presentades , el resultat 
de la valoració de l'òrgan avaluador és el que s'especifica a continuació, on també hi figuren els 
imports de les subvencions que els hi correspon d'acord amb les respectives puntuacions obtingudes.

En general  l'import de la subvenció no supera el límit de l  50% de l'import del projecte, d'acord amb 
les bases que regulen la convocatòria.

El resultat de la valoració ha estat la següent:

Entitat Projecte
(Prj)

Impor
t 

Prj

Petició 
subv

Criteris de valoració Total
Punts

Import 
subv.

€ € 1a 1b 1c 2 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 6c € €

1 Ass. Amics Ciutat 
de Granollers

“Cívitas cívium” 7.362 736 10 0 10 0 5 0 0 5 0 0 20 0 0 50 736

2 Llançadora Actes celebració 
10 anys

2.000 1430 10 0 10 0 5 0 0 0 0 5 20 5 0 55 1.100

3 Amics  Pastorets On és el nen 
Jesús?

560 460 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 5 5 50 300

4 Associació 
fotogràfica Jaume 

Entitats a la 
Tèrmica

650 300 0 5 10 0 5 5 0 0 0 0 20 5 5 55 300
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Oller
5 Art Nou Foment cant 

coral en la CPT  
de Gr.

1.750 700 10 0 10 0 5 0 0 0 0 0 20 0 0 45 700

6 C.C Andaluz de 
Granollers

Difusió cultura 
popular 
andalusa

2500 800 10 0 10 0 0 0 5 0 0 0 20 5 0 50 800

7 Hogar Extremeño 
Canovelles

Difusió festes 
setembre

4.380 600 10 0 10 0 0 0 5 5 0 0 20 5 5 60 600

8 Ass. Amics Òpera  
VO

Difusió cultura 
lírica i musical

2.020 2.020 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 30 600

9 Coral Albada -Frozen la 
música del gel
-35è aniv. Coral 
Albada

3.091 1.500 10 10 10 0 5 5 0 0 10 0 20 5 5 80 1500

10 Casa Castilla y 
León

Verbena Sant 
Joan

1.250 500 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 375

Totes aquestes puntuacions són d'acord amb els criteris de valoració fixats a les pròpies bases  
específiques que regeixen la present convocatòria, i la dotació econòmica total aportada ascendeix a 
un import total de 7.011,00 €, distribuïda entre les entitats i/o associacions i persona física participants  
mitjançant el repartiment proporcional d'acord amb les puntuacions obtingudes.

Existeix crèdit suficient per atendre aquesta despesa (A-2015000001828), amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 15/H431/33430/48300. “Subvencions a E.S.F.L. Culturals”.

Degut a la naturalesa d'aquestes entitats i/o associacions, i a la manca de recursos per al seu 
finançament, es fa difícil el desenvolupament de les activitats programades sense un suport econòmic  
previ i suficient, per la qual cosa es necessari l 'atorgament d'una bestreta per import del 100 % de les 
subvencions atorgades.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

Les Bases específiques del Servei  de Cultura que regeixen la convocatòria de l'any 2014 per a la 
concessió de subvencions per a projectes, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 25  de 
febrer de 2014.

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 concessió de les següents subvencions, en el marc de la convocatòria del Servei 
de Cultura per a la concessió de subvencions per a projectes culturals per a l'any 2015,de conformitat 
amb el detall següent:

Num Entitat NIF Actuació Cost actuació Import 
concedit

% subvencionat

1 Associació Amics Ciutat de 
Granollers

G65114787 “Civitas cívium” 7.362,00 € 736,00 € 9,99 %

2 La Llançadora G63891584 Actes celebració 
10 anys

2.000,00 € 1.100,00 € 55 %

3 Amics Pastorets G59946228 On és el nen 
Jesús?

560,00 € 300,00 € 53,57 %
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4 Associacaió fotografica jaume 
Oller

G63107833 Entitats a la 
Tèrmica

650,00 € 300,00 € 46,15 %

5 Art 9 G61216933 Fomemnt cant 
coral en la CPT de 
Granollers

1.750,00 € 700,00 € 40 %

6 Centro Cultural Andaluz V61087920 Difusió cultura 
popular andalusa

2.500,00 € 800,00 € 32 %

7 Hogar Extremeño Canovelles G58417254 Difusió festes 
setembre

4380,00 € 600,00 € 13,70 %

8 Associació Amics de l'Òpera G64479728 Difusió cultura 
lírica i musical

2.020,00 € 600,00 € 29,70 %

9 Coral Albada G59847822 Frozen lamúisca 
del gel / 35è aniv. 
Coral Albada

3.091,00 € 1.500,00 € 48,53 %

10 Casa Castilla y león G60819166 Verbena Sant Jona 1.250,00 € 375,00 € 30 %

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Disposar de la despesa i a reconèixer l 'obligació a favor de cada entitat i/o associació, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 15/H431/33430/48300. “Subvencions a E.S.F.L. Culturals”.
(A2015000001828).

TercerTercerTercerTercer ....----    Disposar que, per a l'efectivitat de la subvenció, caldrà l'acceptació expressa i sense reserves 
per part de l'entitat i/o associació beneficiària, tant de la subvenció com de les condicions i càrregues 
amb les quals s'ha concedit, en el termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament, mitjançant la 
presentació del document normalitzat que li serà facilitat per l 'Ajuntament de Granollers.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la concessió d'una bestreta per import del 100%  de la subvenció atorgada a cada 
entitat i/o associació beneficiària, segons disponibilitat de tresoreria, i un cop acceptada formalment la 
subvenció, degut a que la naturalesa d'aquestes entitats i/o associacions fa difícil el desenvolupament  
de les seves activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient , considerant també la 
finalitat social d'alt interès que satisfan, i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres 
esmentades, i en no existir desconfiança respecte del compliment d 'aquestes entitats en les seves 
finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Establir que l'entitat i/o associació beneficiària resta obli¡gada a presentar la justificació de  
l'aplicació de la subvenció a l 'actuació subvencionada, dins el termini i amb la forma que assenyalen 
les bases específiques, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers.

SisèSisèSisèSisè,,,,----    Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat i /o associació beneficiària, i al 
Servei de Comptabilitat municipal. 

SetèSetèSetèSetè,,,,----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 LES JUSTIFICACIÓN ATORGADES A ENTITATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIÓN ATORGADES A ENTITATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIÓN ATORGADES A ENTITATSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIÓN ATORGADES A ENTITATS    
CULTURALSCULTURALSCULTURALSCULTURALS,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURAEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CULTURA,,,,    PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA    
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En la sessió de data 29 de juliol de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
van atorgar les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:

Núm Entitat NIF Actuació Import 
concedit

1 Centro Cultural Andaluz de 
Granollers

V61087920 Difusió cultura popular andalusa 800,00 €

2 Associació d'Amics de 
l'Òpera del VO

G64479728 Difusió cultura lírica i musical 700,00 €
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3 Coral Art-9 G61216933 Difusió del cant coral i la música popular i  
tradicional catalana

700,00 €

4 Coral Albada G59847822 Trobada de corals Pueri Cantoris             500,00€

5 Dani Bernabé 52154055Z Pre-estrena pel·licula Anima 600,00 €

6 Ateneu de Granollers G59446955 Festa del vi, debats, cinema i lectura de 
poemes del món

1.200,00 €

7 Drac de Granollers G60877495 Mostra bestiari 900,00 €

8 Associació Fotogràfica 
Jaume Oller

G63107833 Promoció de l'art de la fotografia 300,00 €

9 Amics dels Pastorets de 
Granollers

G59946228 On és el nen Jesús? 700,00 €

10 Granollers Tango 
Associació

G65950255 Difusió del ball del tango 300,00 €

11 Diables de Granollers V59308601 Celebració revetlla de St. Joan 1.400,00 €

12 Associació Amics de 
Granollers

G65114787 Vespre cançó catalana, Jazz, 1714. 600,00 €

TOTAL 8.700,00 €

L'Article 18. "Justificació de la subvenció" 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 les dates i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat de conclusions d'aquest 
informe totes les entitats beneficiàries de les subvencions indicades han presentat la justificació 
requerida.

Vistos els informes emesos per la responsable del Servei de Cultura que justifiquen la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades perquè s'ha verificat  que el contingut de la 
documentació s'ajusta a la finalitat  i import de les actuacions subvencionades  de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria , en el termes  que s'indiquen a continuació:

Data/
núm RGE

Entitat NIF Actuació Import 
concedit

Import 
justificat

02/03/15
/3916

Centro Cultural Andaluz de 
Granollers

V61087920 Difusió cultura popular 
andalusa

800,00 €   2.119,99€

31/12/14/
25233

Associació d'Amics de l'Òpera 
del VO

G-64479728 Difusió cultura lírica i musical 700,00 € 2.500,00€

02/03/15/
3965

Coral Art-9 G-61216933 Difusió del cant coral i la música 
popular i tradicional catalana

700,00 € 1.887,11€

26/02/15/
3744

Coral Albada G-59847822 Trobada de corals Pueri 
Cantoris

       500,00€ 1.694,46€

16/03/201
5/4964

Dani Bernabé 52154055-Z Pre-estrena pel·licula Ànima 600,00 € 1.204,93€

11/03/15/
4705

Ateneu de Granollers G-59446955 Festa del vi, debats, cinema i 
lectura de poemes del món

1.200,00 € 3.213,32€

2/03/15/
3977

Drac de Granollers G60877495 Mostra bestiari 900,00 € 2.394,21€

26/02/15/
3712

Associació Fotogràfica Jaume 
Oller

G63107833 Promoció de l'art de la fotografia 300,00 € 2.000,60€

03/03/15/ Amics dels Pastorets de G59946228 On és el nen Jesús? 700,00 € 1.310,91€
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294 Granollers

12/03/15/
4733

Granollers Tango Associació G65950255 Difusió del ball del tango 300,00 € 2.335,00€

2/03/2015
/ 3979

Diables de Granollers V-59308601 Celebració revetlla de St. Joan 1.400,00 € 5.583,05€

05/03/15/
4226

Associació Amics de la ciutat 
de Granollers

G-65114787 Vespre cançó catalana, Jazz, 
1714.

600,00 € 1.422,64€

TOTAL 8.700,00 € 27.666,22€

- 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.-.-.-.- Aprovar la justificació de les subvencions atorgades per acord de la Junta de Govern Local 
amb data de 29 de juliol de 2014 en el marc de la convocatòria del servei de Cultura per a la 
concessió de subvencions per a projectes culturals a desenvolupar per a l'any 2014 en els termes que 
s'indiquen a continuació:

Data/
núm RGE

Entitat NIF Actuació Import 
concedit

Import 
justificat

02/03/15
/3916

Centro Cultural Andaluz de 
Granollers

V61087920 Difusió cultura popular 
andalusa

800,00 €   2.119,99€

31/12/14/
25233

Associació d'Amics de l'Òpera 
del VO

G-64479728 Difusió cultura lírica i musical 700,00 € 2.500,00€

02/03/15/
3965

Coral Art-9 G-61216933 Difusió del cant coral i la música 
popular i tradicional catalana

700,00 € 1.887,11€

26/02/15/
3744

Coral Albada G-59847822 Trobada de corals Pueri Cantoris        500,00€ 1.694,46 €

16/03/201
5/4964

Dani Bernabé 52154055-Z Pre-estrena pel·licula Anima 600,00 € 1.204,93€

11/03/15/
4705

Ateneu de Granollers G-59446955 Festa del vi, debats, cinema i 
lectura de poemes del món

1.200,00 € 3.213,32 €

2/03/15/
3977

Drac de Granollers G60877495 Mostra bestiari 900,00 € 2.394,21€

26/02/15/
3712

Associació Fotogràfica Jaume 
Oller

G63107833 Promoció de l'art de la fotografia 300,00 € 2.000,60€
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03/03/15/
294

Amics dels Pastorets de 
Granollers

G59946228 On és el nen Jesús? 700,00 € 1.310,91 €

12/03/15/
4733

Granollers Tango Associació G65950255 Difusió del ball del tango 300,00 € 2.335,00 €

2/03/2015
/ 3979

Diables de Granollers V-59308601 Celebració revetlla de St. Joan 1.400,00 € 5.583,05€

05/03/15/
4226

Associació Amics de la ciutat 
de Granollers

G-65114787 Vespre cançó catalana, Jazz, 
1714.

600,00 € 1.422,64€

TOTAL 8.700,00 € 27.666,22€

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE    90909090    
ARMILLES INTERIORS ANTIBALES PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSARMILLES INTERIORS ANTIBALES PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSARMILLES INTERIORS ANTIBALES PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERSARMILLES INTERIORS ANTIBALES PER A LA POLICIA LOCAL DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  I TRAMITACIÓ ORDINARIAPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  I TRAMITACIÓ ORDINARIAPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  I TRAMITACIÓ ORDINARIAPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  I TRAMITACIÓ ORDINARIA....

Mitjançant  dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 9 de juny de 
2015, es  va iniciar l'expedient licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària,  es va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de 90 
armilles interiors antibales per a la Policia Local de Granollers per a 12 mesos per un import màxim  
de licitació de 40.500,00  euros més 8.505,00 euros d'IVA 21%, el que fa un total de 49.005,00 euros i 
un preu unitari màxim de sortida de 450,00 euros/u + IVA amb aplicació al codi pressupostari 
H321.13210.22104 i la distribució anual següent:

ANY Període BI IVA 21% TOTAL

2015 Juliol-desembre 29.586,78 6.213,22 35.800,00
2016 gener-juny 10.913,22 2.291,78 13.205,00

Amb data  12 de juny de 2015  s'han convidat a les empreses següents:

-  ARMERIA RAVELL,SL CIF: B08073264
-  FABRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES, SA (FECSA) CIF: A28030062
-  FEDUR,SA CIF: A50096940

L'empresa FECSA ha declinat la invitació mitjançant correu electrònic que consta en l'expedient. 
L'empresa FEDUR,SA ha confirmat la invitació però finalment no s'ha presentat. Únicament s'ha 
presentat l'empresa ARMERIA RAVELL,SL

Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (Proposta econòmica i tècnica avaluable 
automàticament),  l'inspector en cap de la Policia Local de Granollers ha emès l'informe tècnic en el 
qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per l'empresa ARMERIA 
RAVELL,SL  amb un import de 38.140,20 euros més 8.009,44 euros en concepte d'IVA, el que fa un 
total de 46.149,64 euros i un preu unitari de 423,78 més IVA i un termini de lliurament de 55 dies, per a 
l'adjudicació del contracte de subministrament  de 90 armilles interiors antibales per a la Policia Local 
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de Granollers, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA1111.-.-.-.-    Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica  ( fins a 95 punts)
Plica 1: ARMERIA RAVELL,SL. Oferta un preu unitari de 423,78 euros + IVA
S'avalua amb la màxima puntuació (95 punts) donat que es la única oferta presentada, d'acord amb la 
fórmula matemàtica establerta en el plec de clàusules administratives particulars .

AAAA2222.-.-.-.-    Millor termini de lliuramentMillor termini de lliuramentMillor termini de lliuramentMillor termini de lliurament  ( fins a 5 punts)
Plica 1: ARMERIA RAVELL, SL. Oferta un termini de lliurament de 55 dies.
S'avalua amb la màxima puntuació (5 punts) donat que es la única oferta presentada.

En data 29 de juny de 2015  s'ha requerit electrònicament a l'empresa ARMERIA RAVELL,SL.  amb 
CIF B08073264 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte, la qual ha acceptat el 
mateix dia.

Amb data 9 de juliol de 2015 l'empresa ARMERIA RAVELL, 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 les  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic  de data 26 de juny de 2015 es proposa l'adjudicació del contracte de 
subministrament de 90 armilles interiors antibales per a la Policia Local de Granollers que s'executarà 
en els exercicis 2015 i 2016 a l'empresa ARMERIA RAVELL,SL amb CIF B0873264 per un import de 
38.140,20 euros més 8.009,44 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 46.149,64 euros 
amb un preu unitari de 423,78 euros + IVA, el que representa una baixa del 6,18% respecte al 
pressupost de licitació, amb un termini de lliurament de 55 dies per a un període d'execució de 12 
mesos amb la següent distribució d'imports i anualitats:

A càrrec de l'exercici 2015 la quantitat de 27.545,70 euros més 5.784,60 euros d'IVA, el que fa un �

total de 33.330,30 euros.
A càrrec de l'exercici 2016 la quantitat de 10.594,50 euros més 2.224,84 euros d'IVA, el que fa un �

total de 12.819,34 euros.

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

Article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la notificació 
de l'adjudicació.

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa ARMERIA RAVELLARMERIA RAVELLARMERIA RAVELLARMERIA RAVELL,,,,SLSLSLSL amb CIF BCIF BCIF BCIF B08073264080732640807326408073264, el  contracte de 
subministrament de 90 armilles interiors antibales per a la Policia Local de Granollers que s'executarà 
l'any 2015 i 2016 per un import   de 38.140,20 euros més 8.009,44 euros d'IVA(21%) el que fa un total 
de 46.149,64 euros,  el que representa una baixa del 6,18% respecte al pressupost de licitació, amb 
un  amb un preu unitari de 423,78 euros més IVA i un termini de lliurament de 55 dies, 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 de dret invocats i la següent 
distribució d'imports per anualitats:

A càrrec de l'exercici 2015 la quantitat de 27.545,70 euros més 5.784,60 euros d'IVA, el que fa un �

total de 33.330,30 euros.
A càrrec de l'exercici 2016 la quantitat de 10.594,50 euros més 2.224,84 euros d'IVA, el que fa un �

total de 12.819,34 euros.
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SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies  hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.2 apartat 
g)

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

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

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

SISÊSISÊSISÊSISÊ....    . Notificar a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que es confeccionin els 
documents comptables AD i ADFUT amb càrrec a la partida pressupostària H321.13210.22104 amb 
els imports i anualitats indicades en el primer punt d'aquest acord i alliberar el crèdit no disposat  del 
document comptable A32360 per import de 2.469,7 euros i del document comptable AFUT32539 per 
import de 385,66 euros.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    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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