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Interventor general
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ABSÈNCIES JUSTIFICADES

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

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

2222).-).-).-).-DESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIAL .... 

No n'hi ha.



 
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL SOBRE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL SOBRE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL SOBRE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL SOBRE L''''IMPOST DE BÉNSIMPOST DE BÉNSIMPOST DE BÉNSIMPOST DE BÉNS    
IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA PER LIMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA PER LIMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA PER LIMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA PER L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: El Servei de Gestió Tributària ha confeccionat el padró de l'impost de béns immobles de 
naturalesa rústica corresponent a l'exercici 2015.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret

L'Ordenança fiscal 1.1 de l'impost de béns immobles, per a l'exercici 2015, aprovada definitivament 
pel ple de l'Ajuntament en sessió del dia 28 d'octubre de 2014, estableix l'impost d'acord amb l'article 
61.1 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 disposen els articles 15 al 19 del mateix 
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 :::: Aprovar el padró fiscal de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica, per un import total 
de 5.353,07.-euros, i un total de 156 càrrecs.

SegonSegonSegonSegon:::: Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, a 
efectes de consultes i reclamacions.

TercerTercerTercerTercer :::: Contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós 
administratiu, davant l'Alcalde, en el termini d'un mes comptador des del dia següent al de la 
finalització de l'exposició pública. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
4444).-).-).-).-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    
ESTEFANIA ALEGRE MORENOESTEFANIA ALEGRE MORENOESTEFANIA ALEGRE MORENOESTEFANIA ALEGRE MORENO,,,,    EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOCEN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOCEN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOCEN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC    
DE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSDE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSDE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSDE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERS

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

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

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

En data 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a Estefania Alegre MorenoEstefania Alegre MorenoEstefania Alegre MorenoEstefania Alegre Moreno 
una subvenció de 1111....593593593593,,,,71717171    €€€€, amb càrrec a la partida H160 24110 47000 “Subvencions a 
l’autoocupació PX 2014” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

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

a) Memòria breu de l’activitat empresarial subvencionada corresponent al primer any i pla 



d'empresa validat per Granollers Mercat.
b) Relació de les altres subvencions rebudes, si escau, indicant la procedència, la quantitat i la 

finalitat
c) Relació de documents acreditatius de les activitats i de les despeses realitzades i pagades 

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

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

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

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

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

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

els 12 primers mesos consecutius de l'activitat empresarial.

En data 11113333 de julioljulioljulioljuliol     de 2015201520152015 Estefania Alegre MorenoEstefania Alegre MorenoEstefania Alegre MorenoEstefania Alegre Moreno ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb 
registre d’entrada número    2015015866201501586620150158662015015866 les següents factures i cartes de pagament que justifiquen 
l’activitat subvencionada, per import total de 3333....274274274274,,,,03030303    €€€€ i el comprovant que acredita que aquestes es 
troben pagades, d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

REBUTS QUOTES 
D'AUTÒNOMS PRIMERS 
12 MESOS D'ACTIVITAT

Factures GESTORIA PRIMERS 12 MESOS D'ACTIVITAT
* Gestoria Domínguez, SLP      Nif. B58647843

** Ma Carmen Rodríguez Sánchez  Nif. 53121412Z

mes import data número concepte

Base 
Imposable

justificant 
de pagament    

S / N

jun-14 53,07 04-06-14 14g380 * tràmits inici activitat 150,00 s

jul-14 53,07 09-06-14 14g401 * gestió tributària jun'14 50,00 s

ago-14 53,07 09-07-14 14g503 * gestió tributària jul'14 50,00 s

sep-14 53,07 26-08-14 14g618 * gestió tributària agost'14 50,00 s

oct-14 53,07 04-09-14 14g636 * gestió tributària set'14 50,00 s

nov-14 53,07 06-10-14 14g689 * gestió tributària oct'14 50,00 s

dic-14 131,36 05-11-14 14g765 * gestió tributària nov'14 50,00 s

ene-15 132,65 02-12-14 14g816 * gestió tributària des'14 50,00 s

feb-15 132,65 21-01-15 15g15 * gestió tributària gen'15 50,00 s

mar-15 132,65 31-03-15 150187 ** comptabilitat i fiscalitat feb i març'15 123,00 s

abr-15 132,65 30-04-15 150251 ** comptabilitat i fiscalitat abr'15 41,00 s

mai'15 132,65 31-05-15 150314 ** comptabilitat i fiscalitat mai'15 86,00 s

  30-06-15 150374 ** comptabilitat i fiscalitat jun'1 41,00 s



TOTAL 1.113,03
 
 TOTAL 841,00

TAXA MUNICIPAL 
D'OBRES O OBERTURA

FRA INFORME TÈCNIC PERMÍS 
OBERTURA

mes import

justificant 
de pagament    

S / N data fra

import 

Base 

Imposable

justificant de 
pagament

   S / N

13/06/2014 680,00 s 12/06/2014 640,00 s

TOTAL 680,00 TOTAL 640,00

TOTAL IMPORT JUSTIFICAT:    3.274,03

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

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

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

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

Vist informe tècnic de data 27 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    Estefania Alegre MorenoEstefania Alegre MorenoEstefania Alegre MorenoEstefania Alegre Moreno,,,,    per un import de    
3333....274274274274,,,,03030303    €€€€,,,,    en el marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades 
residents al municipi de Granollers, a tots els efectes, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament de    1111....593593593593,,,,71717171    €€€€, corresponents al 48,68% de l’import justificat, a 
Estefania Alegre MorenoEstefania Alegre MorenoEstefania Alegre MorenoEstefania Alegre Moreno (amb DNIDNIDNIDNI 53285165532851655328516553285165FFFF i domicili al C. Josep Carner, 19-23 2on. 4a., codi 
postal 08402 de Granollers), a carregar contra el DODODODO número 201400114173201400114173201400114173201400114173 , dins de la partida HHHH160160160160    
24110 4700024110 4700024110 4700024110 47000    “Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX    2014201420142014””””, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers 
per a l'any 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l’ ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració: 0081 1783 47 00010675100081 1783 47 00010675100081 1783 47 00010675100081 1783 47 0001067510 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria i a Estefania Alegre 
Moreno.

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

APROVAT PER UNANIMITAT



El Regidor Sr. Albert Camps i Giró s'absenta de la sessió en el següent punt
 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
MERITXELL MENCHERO CAMPS EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOCMERITXELL MENCHERO CAMPS EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOCMERITXELL MENCHERO CAMPS EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOCMERITXELL MENCHERO CAMPS EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC    
DE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSDE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSDE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSDE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERS

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

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

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

En data 24 de febrer de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a Meritxell MencheroMeritxell MencheroMeritxell MencheroMeritxell Menchero    
CampsCampsCampsCamps una subvenció de 649649649649,,,,00000000    €€€€, amb càrrec a la partida H160 24110 47000 “Subvencions a 
l’autoocupació PX 2014” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

els 12 primers mesos consecutius de l'activitat empresarial.

En data    3333    dededede    julioljulioljulioljuliol     dededede    2015201520152015, Meritxell Menchero CampsMeritxell Menchero CampsMeritxell Menchero CampsMeritxell Menchero Camps ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, 
amb registre d’entrada número    2015015265201501526520150152652015015265 les següents factures i cartes de pagament que 
justifiquen l’activitat subvencionada, per import total de 1111....313313313313,,,,03030303    €€€€ i el comprovant que acredita que 
aquestes es troben pagades, d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

REBUTS QUOTES 
D'AUTÒNOMS PRIMERS 
12 MESOS D'ACTIVITAT

Factures GESTORIA PRIMERS 12 MESOS D'ACTIVITAT

Activa advocats i assessors, SL   B61671655

mes import data número concepte

Base 
Imposable

justificant 
de pagament    

S / N



jun-14 53,07

jul-14 53,07 28-10-14 1069
Assessorament fiscal i comptable 

inici d'activitat. Gestions alta 200,00 s

ago-14 53,07      

set-14 53,07      

oct-14 53,07      

nov-14 53,07      

des-14 131,36      

gen-15 132,65      

feb-15 132,65      

mar-15 132,65      

abr-15 132,65      

mai-15 132,65      

TOTAL 1.113,03 TOTAL   200,00

TOTAL IMPORT JUSTIFICAT:   1.313,03

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

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

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

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

Vist informe tècnic de data 27 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    Meritxell Menchero CampsMeritxell Menchero CampsMeritxell Menchero CampsMeritxell Menchero Camps,,,,    per un import 
de    1111....313313313313,,,,03030303    €€€€,,,,    en el marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades 
residents al municipi de Granollers, a tots els efectes, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament de    649649649649,,,,00000000    €€€€, corresponents al 49,43% de l’import justificat, a MeritxellMeritxellMeritxellMeritxell     
Menchero CampsMenchero CampsMenchero CampsMenchero Camps (amb DNIDNIDNIDNI 52169343521693435216934352169343FFFF i domicili a l'Avda. Francesc Ribas, 36 4t. 2a., codi postal 



08402 de Granollers), a carregar contra el DODODODO número 201400114120140011412014001141201400114181818181, dins de la partida HHHH160 24110160 24110160 24110160 24110    
47000470004700047000    “Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX    2014201420142014””””, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a 
l'any 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l’ ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració: ESESESES79 2013 0151 61 020078748379 2013 0151 61 020078748379 2013 0151 61 020078748379 2013 0151 61 0200787483 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria i a Meritxell 
Menchero Camps.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

El Regidor Sr. Albert Camps i Giró torna a  la sessió.

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
ANNA BARRAGÁN MOMBIELAANNA BARRAGÁN MOMBIELAANNA BARRAGÁN MOMBIELAANNA BARRAGÁN MOMBIELA,,,,    EN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEEN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEEN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DEEN EL MARC DELS AJUTS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC DE    
TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADESTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADESTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADESTREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES ,,,,    RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSRESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSRESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSRESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERS

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

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

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

En data 24 de febrer de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a Anna BarragánAnna BarragánAnna BarragánAnna Barragán    
MombielaMombielaMombielaMombiela  una subvenció de 2222....403403403403,,,,00000000    €€€€, amb càrrec a la partida H160 24110 47000 “Subvencions a 
l’autoocupació PX 2014” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

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

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

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

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

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

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

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

sol·licitud de permís d'obertura de l'establiment, si escau.



· Les factures en concepte de serveis de gestoria o d'assessoria directament vinculades 
a l'administració de l'activitat empresarial, si escau.

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

En data 3333    de juny dede juny dede juny dede juny de    2015201520152015,,,,    Anna Barragán MombielaAnna Barragán MombielaAnna Barragán MombielaAnna Barragán Mombiela ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb 
registre d’entrada número 2015012595 les següents factures i cartes de pagament que justifiquen 
l’activitat subvencionada, per import total de 3333....175175175175,,,,65656565    €€€€ i el comprovant que acredita que aquestes es 
troben pagades, d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

REBUTS QUOTES D'AUTÒNOMS 
PRIMERS 12 MESOS 

D'ACTIVITAT

Factures GESTORIA PRIMERS 12 MESOS 
D'ACTIVITAT

ÀGORA, SA D'ASSESSORAMENT I SERVEIS   
Nif. A58283581

mes import data número concepte

Base 
Imposable

justificant 
de pagament    

S / N

jun-14 183,55

jul-14 183,55 22-06-14 114947

Honoraris per la 
constitució i administració 
de l'activitat empresarial 608,00 S

ago-14 183,55      

set-14 183,55      

oct-14 183,55      

nov-14 183,55      

des-14 183,55      

gen-15 185,36      

feb-15 185,36      

mar-15 185,36      

abr-15 185,36      

mai-15 185,36      

TOTAL 2.211,65 TOTAL   608,00

TAXA MUNICIPAL D'OBRES O 
OBERTURA

mes import
justificant de 

pagament    S / N

01/07/2014 150,00 S

27/06/2014 206,00 S

TOTAL 356,00



TOTAL IMPORT JUSTIFICAT:  3.175,65

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

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

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

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

Segons la base onzena d’aquesta subvenció, l’import total a atorgar no pot superar elno pot superar elno pot superar elno pot superar el    50505050%%%% de les 
despeses justificades, per tant, en aquest cas, l’import definitiu a atorgar correspon al    50505050%%%%    delsdelsdelsdels    
3333....175175175175,,,,65656565    euros justificatseuros justificatseuros justificatseuros justificats , essent la xifra resultant de 1111....587587587587,,,,83838383    €€€€....

Vist informe tècnic de data 27 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     Anna Barragán MombielaAnna Barragán MombielaAnna Barragán MombielaAnna Barragán Mombiela ,,,,    per un import de    
3333....175175175175,,,,65656565    €€€€,,,,    en el marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades 
residents al municipi de Granollers, a tots els efectes, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament de    1111....587587587587,,,,83838383    €€€€, corresponents al 50% de l’import justificat, a AnnaAnnaAnnaAnna    
Barragán MombielaBarragán MombielaBarragán MombielaBarragán Mombiela (amb DNIDNIDNIDNI 53535353120977120977120977120977QQQQ i domicili al C. Espanya, 30, codi postal 08401 de 
Granollers), a carregar contra el DODODODO número 201400114171201400114171201400114171201400114171 , dins de la partida HHHH160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000    
“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX    2014201420142014””””, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 
2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l’ ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració: ESESESES56 0081 0039 8000 0126493256 0081 0039 8000 0126493256 0081 0039 8000 0126493256 0081 0039 8000 01264932 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria i a  Anna Barragán 
Mombiela.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ,,,,    EN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERS    
MERCATMERCATMERCATMERCAT,,,,    DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA    
REALITZACIÓ DE LREALITZACIÓ DE LREALITZACIÓ DE LREALITZACIÓ DE L''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ    """"ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D''''OFERTES ATRACTIVES PER ALSOFERTES ATRACTIVES PER ALSOFERTES ATRACTIVES PER ALSOFERTES ATRACTIVES PER ALS    
CLIENTS –CLIENTS –CLIENTS –CLIENTS –    2222ª EDICIÓª EDICIÓª EDICIÓª EDICIÓ""""    INCLOSA EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DEINCLOSA EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DEINCLOSA EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DEINCLOSA EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG DE    
SERVEISSERVEISSERVEISSERVEIS    2015201520152015    DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””

1111.... La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27272727    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2014201420142014, va aprovar, en 



el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals  2012-2015”, el catàleg de serveis 2015, 
el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos .

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

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

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

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

Mes Nom de l'actuació

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

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

2 Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch

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

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

3
Crowdsourcing, seed capital, Business Angels... o quin és el finançament privat més 
adequat al meu projecte?

3 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

4 Com planificar una web d'empresa de forma efectiva

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

4 Les claus per convertir una idea en negoci

5 Solucions de comunicació per a persones emprenedores

5 Vendes per a no comercials

5 Com presentar un projecte a inversors

6 Com captar els primers clients

6 Millora la gestió per reduir despeses



6 L'economia del bé comú

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

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

Les accions corresponents als mesos de gener a junyde gener a junyde gener a junyde gener a juny    de 2015, ja han estat justificades i presentada 
la seva documentació a la Diputació de Barcelona, els passats mesos de maig i juliol de 2015.

L’acció següent, inclosa dins de la mateixa resolució d’atorgament, es realitzaràes realitzaràes realitzaràes realitzarà durant el mes de 
setembresetembresetembresetembre de 2015 i es justificarà en el seu període corresponent.

Mes Nom de l'actuació

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

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

4444.... El pagamentpagamentpagamentpagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona, es farà efectiu contra la presentació per 
part de Granollers Mercat, de la justificaciójustificaciójustificaciójustificació  de la subvenció de    435435435435,,,,00000000    euroseuroseuroseuros atorgada, d’acord amb el 
següent detall:

codi XGL NOM DE L’ACCIÓ
SUBVENCI
Ó

COST 
TOTAL 

DE 
L’ACCIÓ

15/Y/20151
1

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients – 
2ª edició 435,00 580,00

5555. Que Granollers Mercat, que ha executat l'actuació, s'ha creat a iniciativa de l'ens destinatari, amb 
una aportació majoritària, directa o indirecta de l'ens del que en depèn.

6666.... Que Granollers Mercat ha certificat el reconeixement de les obligacions recollides en aquesta 
relació de despeses, que han estat destinades a l'actuació referida.

7777.... Que les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del 
Catàleg de concertació de l'any 2015 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o 
l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

8888.... Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l'actuació, no supera el seu cost total.

9999.... Que Granollers Mercat té a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran 
conservats per un període no inferior als 6 anys.

10101010.... En els imports dels justificants consignats, tant a les despeses directes i indirectes, no s'ha inclòs 
l'IVA deduïble.

11111111.... L’actuació ha comptat, si escau, amb la corresponent identificació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, en els termes establerts en el règim regulador del Catàleg de serveis i/o la 
resolució o acord de concessió.

12121212.... L’ens destinatari està al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social



13131313.... La present relació de despeses, en relació a l'ajut de la Diputació, implica una justificació total de 
l'ajut rebut.

14141414.... Vist informe tècnic de data 28 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, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada    per la 
Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveis    2015201520152015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport a l'activitat 
empresarial” de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local i que consisteix en un ajut del 75757575%%%%    deldeldeldel    
cost total de l’acciócost total de l’acciócost total de l’acciócost total de l’acció ,,,, segons el detall de la següent activitat:

codi XGL NOM DE L’ACCIÓ
SUBVENCI
Ó

COST 
TOTAL 

DE 
L’ACCIÓ

15/Y/20151
1

Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients – 
2ª edició 435,00 580,00

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

Número 
factura

Data 
factura

Nom de 
l’empres
a 
proveïdo
ra

NIF de 
l’empresa 
proveïdor
a

Descripció 
de la factura

Impo
rt

% 
imputa
t

Import 
imputa
t

Data 
aprovaci
ó factura 
/ 
reconeixe
-
ment 
obligació

FOSI15/002
6

14/07/1
5

Fundació 
EURECA
T 

G6621034
5

Impartició 
sessió 
formativa: 
"Elaboració i 
presentació 
d'ofertes 
atractives per 
als clients"

580,0
0 100% 580,00 16/07/15

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LES    
OBLIGACIONS AMB EL CONSORCI DE DENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PELSOBLIGACIONS AMB EL CONSORCI DE DENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PELSOBLIGACIONS AMB EL CONSORCI DE DENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PELSOBLIGACIONS AMB EL CONSORCI DE DENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PELS    
TREBALLS DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER MURALLATREBALLS DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER MURALLATREBALLS DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER MURALLATREBALLS DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER MURALLA

1r. En el carrer Muralla es produïen retorns a dins els immobles d'aigües residuals a través de les 
escomeses particulars de connexió a la xarxa general de clavegueram degut a l'avançat estat de 
deteriorament i d'obstrucció que patia la claveguera central, i que en reduia la seva capacitat de 



transport, sanejament i drenatge.

Inspeccionada la xarxa clavegueram en aquest carrer es va observar l'existència de diversos punts 
amb trencament interior del col·lector que l'obstruïen parcial o totalment; a més d'un grau d'erosió i 
pèrdua de resistènica i d'impermeabilitat en general al llarg de tots els trams inspeccionats.

2n. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb data 6 de juny de 2014, va presentar  
el pressupost sol·licitat per un import total de 39.036,33 € (IVA inclòs).

3r. En data 13 de  novembre de 2014 el tècnic municipal responsable del Servei de clavegueram,  amb 
el vistiplau del regidor, comunica al Consorci la conformitat amb el pressupost presentat i n'ordena la 
seva execució, sense suficient crèdit en el pressupost (38.496,70 €) .

4t.  Entre els dies 21 de gener i el 16 de febrer de 2015 s'executen satisfactòriament els treballs de 
renovació de la claveguera deteriorada i la resta de treballs complementaris .

5è. El dia 6 de maig de 2015, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha presentat 
factura  - número 283/15 - i certificació pels treballs realitzats :

Número factura: Import IVA Total
283/15 34.141,69 € 7.165,75 € 41.311,44 €

6è. En data 2 de juny de 2015, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram informa 
favorablement a aquesta certificació i factura, atès l'existència de crèdit suficient en la partida 
pressupostària i en la qual la diferència de 2.275,11 € entre pressupost inicial i  l'import certificat és 
deguda a majors amidaments en el capítol de paviments, atès la idoneïtat d'aprofitar els treballs de 
reposició del paviment estrictament afectat per les obres de renovació de la claveguera per a 
repavimentar algunes parts força deteriorades del paviment d'aquest mateix carrer a tocar de la zona 
afectada pels treballs.  

 Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel cap del Serveis Municipals, en data 2 de juliol 
de  2015 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la tramitació de la despesa no ha 
seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

En el pressupost de l'Ajuntament no s'havia consolidat el finançament amb la contractació del crèdit 
corresponent   per a la realització d'inversions en temes de renovació de la xarxa de clavegueram, en 
les dates que es van executar els treballs de reposició i millora d'elements de la xarxa de 
clavegueram.

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades no han estat tramitades 
seguint el procediment legalment establert i per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent 
reconeixement ordinari de l'obligació.

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per l'altra banda, el mateix 
informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures 
indicades. 

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

I. De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris :

- Clàusula D.1  Obres de conservació i manteniment - Es tracta d'obres que tenen per objecte 
solucionar el deteriorament de les instal·lacions que es produeix pel pas del temps o pel seu ús 
natural, i seran aquelles reconegudes d'acord amb la classificació establerta en el ROAS

Aquestes obres hauran de disposar d'un pressupost , i si s'escau la documentació tècnica 



corresponent; i el cost màxim per a cadascuna d'aquestes obres serà inferior a 50.000 € més l'IVA 
corresponent, que seran presentats pels Tècnics del Consorci,prèvia conformitat per part del 
Responsable del Servei i validats pel Regidor Delegat  .
 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 
l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del 
volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS
-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 
El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució .

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la Junta 
de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei .

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar el reconeixement extrajudicial de l' obligació amb el  CONSORCI PER A LA 
DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B,  en la relació  els treballs de 
renovació de la xarxa de clavegueram del c. Muralla, per un import de 41.311,44 €, d'acord amb la 
delegació de competències aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 29 d'octubre de 2013.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació amb el Consorci per a la Defensa de la conca del 
riu Besòs,    amb càrrec a la  partida 2015 H311.16120.61904, per import de 41.311,44 € - operació 
comptable ADO-2015000047387.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord al Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE LES    
OBLIGACIONS AMB EL CONSORCI DE DENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PELSOBLIGACIONS AMB EL CONSORCI DE DENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PELSOBLIGACIONS AMB EL CONSORCI DE DENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PELSOBLIGACIONS AMB EL CONSORCI DE DENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS PELS    
TREBALLS PER ANUL·LAR LA REIXA DE DRENATGE EXISTENT EN LA INTERSECCIÓ DEL CTREBALLS PER ANUL·LAR LA REIXA DE DRENATGE EXISTENT EN LA INTERSECCIÓ DEL CTREBALLS PER ANUL·LAR LA REIXA DE DRENATGE EXISTENT EN LA INTERSECCIÓ DEL CTREBALLS PER ANUL·LAR LA REIXA DE DRENATGE EXISTENT EN LA INTERSECCIÓ DEL C....    
SABADELL AMB EL CSABADELL AMB EL CSABADELL AMB EL CSABADELL AMB EL C ....    JOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELL

1r. Atès  la perillositat que suposava per als ciclistes l'existència d'una reixa de drenatge amb 
l'embarrat d'aquesta disposat longitudinalment en el mateix sentit de circulació que el de les bicicletes 
que circulaven pel c. Joanot Martoell, en sentit nord, a l'alçada de la intersecció amb el c. Sabadell; es 



va considerat del tot necessari l'anul·lació d'aquesta reixa, més quan just al costat d'aquesta ja n'hi 
havia una altra de dimensions similars i que no representava cap tipus de perill per a la circulació .

2n. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb data 30 de gener de 2015, va 
presentar  el pressupost sol·licitat per un import total de 1.805,82 € (IVA inclòs).

3r. En data  9 de febrer de 2015 el tècnic municipal responsable del Servei de clavegueram,  amb el 
vistiplau del regidor, comunica al Consorci la conformitat amb el pressupost presentat i n'ordena la 
seva execució, sense que en el pressupost s'hagués consolidat el finançament de la partida 
corresponent per a l'existència de crèdit. 

4t. Entre els dies 3 i 18 de març de 2015, s'executen satisfactòriament els treballs d'anul·lació de la 
reixa assenyalada.

5è. El dia 6 de maig de 2015 el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha presentat 
factura  - número de registre 9243 - i certificació pels treballs realitzats :

Número factura: Import IVA Total
282/15 1.492,41 € 313,41 € 1.805,82 €

6è. En data 2 de juny de 2015, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram informa 
favorablement a aquesta certificació i factura, atès l'existència de crèdit suficient en la partida 
pressupostària.

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel cap del Serveis Municipals, en data 2 de juliol 
de  2015 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la tramitació de la despesa no ha 
seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

En el pressupost de l'Ajuntament no s'havia consolidat el finançament amb la contractació del crèdit 
corresponent   per a la realització d'inversions en temes de renovació de la xarxa de clavegueram, en 
les dates que es van executar els treballs de reposició i millora d'elements de la xarxa de 
clavegueram.

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades no han estat tramitades 
seguint el procediment legalment establert i per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent 
reconeixement ordinari de l'obligació.

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per l'altra banda, el mateix 
informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures 
indicades. 

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

I. De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris :

- Clàusula D.1  Obres de conservació i manteniment - Es tracta d'obres que tenen per objecte 
solucionar el deteriorament de les instal·lacions que es produeix pel pas del temps o pel seu ús 
natural, i seran aquelles reconegudes d'acord amb la classificació establerta en el ROAS

Aquestes obres hauran de disposar d'un pressupost , i si s'escau la documentació tècnica 
corresponent; i el cost màxim per a cadascuna d'aquestes obres serà inferior a 50.000 € més l'IVA 
corresponent, que seran presentats pels Tècnics del Consorci,prèvia conformitat per part del 
Responsable del Servei i validats pel Regidor Delegat  .
 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 
l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del 



volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS
-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 
El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució .

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la Junta 
de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei .

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar el reconeixement extrajudicial de l' obligació amb el  CONSORCI PER A LA 
DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B,  en la relació  dels treballs d'anul·lar 
la reixa de drenatge existent en la intersecció del c. Sabadell amb el c. Joanot Martorel, per un import 
de 1.805,82 €, d'acord amb la delegació de competències aprovada pel Ple de l 'Ajuntament en data 29 
d'octubre de 2013.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació amb el Consorci per a la Defensa de la conca del 
riu Besòs,    amb càrrec a la  partida 2015 H311.16120.61904, per import de 1.805,82 € - operació 
comptable ADO-2015000047392.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord al Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS A    
FAVOR DE LA SENYORA  FRANCISCA SOLA TRUJILLOFAVOR DE LA SENYORA  FRANCISCA SOLA TRUJILLOFAVOR DE LA SENYORA  FRANCISCA SOLA TRUJILLOFAVOR DE LA SENYORA  FRANCISCA SOLA TRUJILLO

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu la transmissió preceptiva de la 
titularitat dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc 
anys de la defunció del titular.

Per aquest motiu, la següent interessada ha sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
06370 58 2a 17 1r Angelina Trujillo Merlos Francisca Sola Trujillo 77075082N Filla

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



D'acord amb allò que disposa el Reglament del Cementiri Municipal, article 11, punt 1: "En el termini 
de cinc anys de la mort del titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells a qui 
correspongui per herència hauran de sol·licitar a l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió 
del dret funerari prèvia presentació del títol corresponent i els documents justificatius de la seva 
pretensió". 

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r 
grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. L'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos. I l'epígraf 4t. Drets de 
conservació.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar la transmissió de la concessió dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
06370 58 2a 17 1r Angelina Trujillo Merlos Francisca Sola Trujillo 77075082N Filla

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar les següents liquidacions de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions i l 'epígraf 6è. per l'expedició del títol:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
77075082N Francisca Sola Trujillo 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici (la taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 2a i 3a), la unitat fiscal 
detallada en el punt primer de la part dispositiva d'aquest acord. 

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Francisca Sola Trujillo .

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

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

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



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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RECTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A RECTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A RECTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A RECTIFICACIÓ DE L''''APORTACIÓ PER LAPORTACIÓ PER LAPORTACIÓ PER LAPORTACIÓ PER L''''ACTUALITZACIÓ DEL PLAACTUALITZACIÓ DEL PLAACTUALITZACIÓ DEL PLAACTUALITZACIÓ DEL PLA    
DE MOBILITAT URBANADE MOBILITAT URBANADE MOBILITAT URBANADE MOBILITAT URBANA,,,,    DDDD''''ACORD AMB LES CONDICIONS DE COFINANÇAMENTACORD AMB LES CONDICIONS DE COFINANÇAMENTACORD AMB LES CONDICIONS DE COFINANÇAMENTACORD AMB LES CONDICIONS DE COFINANÇAMENT    
ESTABLERTES A LESTABLERTES A LESTABLERTES A LESTABLERTES A L ''''AJUT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAJUT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAJUT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAJUT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

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

2n. En data 5 de febrer de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2014, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 

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

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

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

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

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ 

Accessibilitat i 
Mobilitat

Estudis i plans de 
Mobilitat Urbana

Actualització Pla Mobilitat 
Urbana

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

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

Aportació Diputació XGL 30.000,00 € 

Aportació Ajuntament 30.000,00 €

7è. En data 20 d'abril de 2015, amb registre d'entrada 7313, la Diputació de Barcelona presenta 



liquidació número 2015/04542 per import de 30.000,00 € corresponent a l'aportació de l'Ajuntament.

8e. Per acord de Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2015, s'aprova l'aportació de 30.000,00 
€ per l'actualització del Pla de Mobilitat Urbana i en data 29 de maig de 2015 es realitza el seu 
pagament mitjançant transferència bancària al c/c de la Diputació de Barcelona.

9a. La Diputació de Barcelona comunica l'anul·lació de la liquidació presentada en data 20 d'abril i 
reintegra el pagament efectuat en data 18 de juny de 2015.

10a. En data   22 de juliol de 2015, amb registre d'entrada 16536, la Diputació de Barcelona presenta 
liquidació número 2015/10209 per import de 29.306,20 € corresponent a l'aportació de l'Ajuntament i 
que rectifica la primera liquidació presentada.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     

Acord de Junta de Govern de data 12 de maig de 2015, pel qual s'aprovava l'aportació ha  realitzar per 
l'Ajuntament de Granollers per a l'elaboració de l'Actualització del Pla de Mobilitat Urbana.

D'acord amb l'article 21 de les bases d'execució del Pressupost General per al 2015 de l'Ajuntament 
de Granollers aprovat pel Ple en sessió de data 23/12/2014 i publicada l'aprovació inicial al BOP de 
29/12/2014

De conformitat amb l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú "Las Administraciones públicas podrán, 
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos."

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 .-.-.-.-  Deixar sense efectes el punt. primer de  l'acord de Junta de Govern de data 12 de maig de 
2015, pel qual s'aprovava l'aportació  de 30.000,00 € que havia de  realitzar per l'Ajuntament de 
Granollers per a l'elaboració de l'Actualització del Pla de Mobilitat Urbana, per rectificació de la 
liquidació presentada per la Diputació de Barcelona:

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aplicar el reintegre  de pagament  de l'autorització i disposició pagada, anul·lant  els 
assentaments comptables corresponents augmentant el crèdit de la partida pressupostària 
H315.13300.46100 - Diputació Pla de Mobilitat Urbana.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Autoritzar, disposar, reconèixer l'obligació i aprovar el pagament de 29.306,20 € en concepte 
de l'aportació corresponent de l'Ajuntament de Granollers a l'actualització del Pla de Mobilitat Urbana, 
d'acord amb les condicions de confinançament establertes a  l'ajut atorgat per  la Diputació de 
Barcelona.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Que sigui notificat el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per a la 
corresponent tramitació posterior.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-  Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRAMETRE LES DADES A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRESDICTAMEN RELATIU A TRAMETRE LES DADES A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRESDICTAMEN RELATIU A TRAMETRE LES DADES A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRESDICTAMEN RELATIU A TRAMETRE LES DADES A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES    



PÚBLICS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPÚBLICS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPÚBLICS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPÚBLICS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    PERPERPERPER    
AL CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ DEL CURSAL CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ DEL CURSAL CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ DEL CURSAL CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ DEL CURS    2014201420142014////15151515    DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICADE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICADE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICADE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA    
JOSEP MJOSEP MJOSEP MJOSEP M....    RUERA DE GRANOLLERSRUERA DE GRANOLLERSRUERA DE GRANOLLERSRUERA DE GRANOLLERS

Amb data 22 de juliol de 2015 i a través de correu electrònic, l'Ajuntament de Granollers ha rebut l’ofici 
del senyor Antoni Llobet Mercadé, Director general de Centres Públics, on informa que amb motiu de 
la Resolució 323/X, aprovada en data dos d'octubre de 2014, per la qual el Parlament insta al Govern 
a estudiar en el marc de la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament i Entitats Municipalistes la 
situació i el sosteniment de les escoles de música; i d’acord amb la Llei 2/2015, de l’11 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, que estableix que el Departament, en el 
març del grup de treball de la Comissió Mixta, ha d’acordar una proposta organitzativa i de suport de 
les escoles de música municipals per al 2015 que en faciliti l’accés i la sostenibilitat, durant aquests 
últims mesos representants de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya han estat treballant i han presentat una proposta de criteris a tenir en compte en 
l’assignació dels ajuts econòmics que atorgarà el Departament d’Ensenyament per al funcionament de 
les Escoles de Música Municipals.

Per tal d’iniciar els tràmits necessaris per al repartiment dels ajuts, cal trametre les dades necessàries 
per al càlcul de la subvenció emplenant els documents annexos a l’escrit i enviar-ho tot signat abans 
del 15 de setembre de 2015, per correu postal a la Direcció General de Centres Públics (Via Augusta, 
202-226, 08021 Barcelona).

Vist l'informe emès per la cap d'oficina dels centres educatius municipals .

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. Trametre complimentats i signats els documents annexats a l'acord, a la Direcció General 
de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Via Augusta, 
202-226, 08021 Barcelona), per tal que realitzin els càlculs necessaris per determinar la subvenció 
corresponent al curs 2014/15 de l’Escola Municipal de Música JM Ruera de Granollers .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    
EN EL MARC DEL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓEN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓEN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓEN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ    ((((PFIPFIPFIPFI)))),,,,    EN LAEN LAEN LAEN LA    
MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLMODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLMODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLMODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL     ((((PTTPTTPTTPTT))))    ANYANYANYANY    2014201420142014

1. El passat 28 d'octubre de 2014, la Junta de Govern local va aprovar la signatura del conveni 
específic 14/Y/110839 amb la Diputació de Barcelona per realitzar Programes de Formació i Inserció 
(PFI) en la modalitat de Programes de Transició al Treball (PTT), que té per objectiu proporcionar 
formació professional elemental a joves majors de 16 anys i menors de 21 que no tinguin el graduat 
escolar en ESO, i concretament en l'àmbit de la fabricació mecànica, en l'hoteleria i en auxiliar de 
vendes.

2. Entre altres, en aquest conveni específic, la Diputació de Barcelona es comprometia a aportar a 
l'Ajuntament de Granollers 25.000,00€ entre el període 1 de setembre de 2014 i 30 de juny de 2015, 
d'acord amb l'actuació següent:

Actuació a realitzar Programa de Qualificació Professional Inicial
(PQPI), en la modalitat de Pla de Transició al
Treball (PTT).

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



3.    Segons lSegons lSegons lSegons l ''''apartatapartatapartatapartat     4444....    Execució i justificació del conveniExecució i justificació del conveniExecució i justificació del conveniExecució i justificació del conveni ;;;;
4.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d'execució de l'ajut, establert en el 
període comprès entre l'1 de setembre de 2014 i el 30 de juny de 2015.
4.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització del termini 
d'execució establert per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions objecte d 'ajut.

4. S'estableix un sol pagament avançat per l'import total de la subvenció atorgada, és a dir, vint-i-cinc 
mil euros (25.000,00 €) que es farà efectiu un cop signat el conveni per ambdues parts. Al tractar-se 
d'una mesura adreçada a lluitar contra la crisi, per tal d'endegar aquesta mesura els ens locals 
necessiten l'avançament de la subvenció, amb el següent detall;

Tipus de recursTipus de recursTipus de recursTipus de recurs Classe de recursClasse de recursClasse de recursClasse de recurs Aportació de la DiputacióAportació de la DiputacióAportació de la DiputacióAportació de la Diputació     Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària
Recurs econòmic Ajut econòmic 25.000,00 € G/60500/323A0/46252

5. Que l'ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, que 
han estat destinades a l'actuació referida.

6. Que les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del 
Catàleg de concertació de l'any 2014 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o 
l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

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

8. Que aquest ens té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides en el present faig constar, així com dels ingressos que 
financen l'actuació i seran conservats per un període no inferior als  6 anys.

9. Els imports dels justificants consignats, tant a les despeses directes com a les indirectes, no s'ha 
inclòs l'IVA deduïble.

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

11. La Llei Catalana d'Educació en el seu article 159, apartat 9 diu que és competència de 
l'administració local el desenvolupament de programes de qualificació professional inicial, ara 
Programes de Formació i Inserció. A més l'interès específic de l'ens es palesa en la clàusula general 
d'habilitació que conté al seu favor l'article 4 de la Carta Europea d'Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals .

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. Aprovar la justificació de la Diputació de Barcelona, en el marc del conveni específic entre 
l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona, en el Programa de Formació i Insercióió 
Professional Inicial (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) i que consisteix en un 
ajut del 24,76% del cost total de l'acció;

Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL NOM DE LNOM DE LNOM DE LNOM DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ COST TOTAL DE LCOST TOTAL DE LCOST TOTAL DE LCOST TOTAL DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ
14/Y/110839 PFI-PTT Granollers 25.000,00€ 98.619,40€

SEGON. Aprovar i trametre a la Diputació de Barcelona el formulari  "C401" de justificació de despeses 
del Programa de Formació i Inserció (PFI), segons la relació següent i la memòria tècnica i l'Informe 
final pedagògic;





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 ACCEPTAR EL RECURS IMPLEMENTACIÓ DE LES ACCIONSDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL RECURS IMPLEMENTACIÓ DE LES ACCIONSDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL RECURS IMPLEMENTACIÓ DE LES ACCIONSDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL RECURS IMPLEMENTACIÓ DE LES ACCIONS    
DDDD''''ORIENTACIÓ DEL PROJECTE “ LA MALETA DE LES FAMÍLIES”ORIENTACIÓ DEL PROJECTE “ LA MALETA DE LES FAMÍLIES”ORIENTACIÓ DEL PROJECTE “ LA MALETA DE LES FAMÍLIES”ORIENTACIÓ DEL PROJECTE “ LA MALETA DE LES FAMÍLIES”,,,,    NO CATALOGAT I NONO CATALOGAT I NONO CATALOGAT I NONO CATALOGAT I NO    
SUSCEPTIBLE DSUSCEPTIBLE DSUSCEPTIBLE DSUSCEPTIBLE D''''INSTRUMENTARINSTRUMENTARINSTRUMENTARINSTRUMENTAR ----SE PER VIA DE LES MESES DE CONCERTACIÓSE PER VIA DE LES MESES DE CONCERTACIÓSE PER VIA DE LES MESES DE CONCERTACIÓSE PER VIA DE LES MESES DE CONCERTACIÓ,,,,    EN ELEN ELEN ELEN EL    
MARC DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSMARC DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSMARC DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSMARC DEL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol 
general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla.

En el marc de l’esmentat Protocol, l'Ajuntament de Granollers va sol·licitar a la Diputació un recurs per 
a la realització de la implementació de les accions d'orientació en el marc de La Maleta de les 
Famílies; aquest és un projecte adreçat a les famílies dels joves que es preveu que tindran dificultats 
per a graduar-se en la ESO. L'objectiu d'aquestes actuacions d'orientació és ajudar a les famílies a 
acompanyar els seus fills en el procés de selecció de l'itinerari formatiu en l'etapa postobligatòria per 
tal que aquesta tria s'ajusti millor a les seves motivacions però també a les seves possibilitats d'accés 
i èxit. Amb això, es pretén reduir el nombre de joves que abandonen el sistema educatiu 
prematurament. Es tracta d'un projecte experimental.

En data 27 de març de 2015 la Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció a les 
Persones ha aprovat un decret (2433/15) el qual aprova la implementació de les accions d'orientació 
del projecte “La Maleta de les Famílies” en set municipis de la demarcació, un d'ells el municipi de 
Granollers.

Vist l'informe emès pel cap del servei de Formació Professional .

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret ::::

L'apartat 8è de l'article 159.3 de la Llei d'Educació de Catalunya, estableix que és competència 
municipal la d'establir programes o altres fórmules de col·laboració per donar suport a les famílies en 
el compromís amb el procés educatiu dels fills. I l'apartat 4rt esmenta que són els ens locals qui 
fomentaran la implicació de tots els agents pel compromís educatiu de tota la societat. A més l'interès 
específic de l'ens es palesa en la clàusula general d'habilitació que conté al seu favor l'article 4 de la 
Carta Europea d'Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals .

En aquest sentit i tal i com es recull en la clàusula 12.3.c) del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, interpretada de conformitat amb els articles 22.2.c) de la Llei 38/2003 de 
17 de novembre, General de Subvenvions, 67.1 del seu Reglament de desenvolupament, aprovat per 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 11.1 i 15.1.c) de l'Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, vigent a partir del 16 de gener de 2009, en la mesura que preveu que per 
concessió directa podran atorgar-se recursos respecte dels quals a l'acte de concessió, s'acreditin 
raons d'interès públic, social, econòmic o d'altres degudament justificades, que dificultin la concessió 
per concurrència competitiva.

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

PRIMER. Acceptar el recurs d'implementació de les accions d'orientació del projecte “La Maleta de les 
Famílies” no catalogat i no susceptible d'instrumentar-se per via de les Meses de concertació, en el 
marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".



SEGON. Notificar aquest acord a l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONSAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS    
CONCEDIDES A LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL EN EL MARC DE LESCONCEDIDES A LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL EN EL MARC DE LESCONCEDIDES A LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL EN EL MARC DE LESCONCEDIDES A LES ENTITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL EN EL MARC DE LES    
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI  DE JOVENTUT PER A LCONVOCATÒRIA DEL SERVEI  DE JOVENTUT PER A LCONVOCATÒRIA DEL SERVEI  DE JOVENTUT PER A LCONVOCATÒRIA DEL SERVEI  DE JOVENTUT PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014....

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

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    
subvencisubvencisubvencisubvenci

onatonatonatonat

Parròquia St. Esteve- Pardals R0800659E Funcionament ordinari 10.134,20 € 1.876,00 € 18,51%

Escoltes i Guies St Jordi de 
Catalunya- Agrupament Escota St. 
Esteve

G08931974 Funcionament ordinari 27.695,00 € 2.464,00 € 8,89%

Esplai Guai! de Palou G61354031 Funcionament ordinari 6.800,00 € 2.464,00 € 36,23%

Colònies St. Esteve R0800659E Funcionament ordinari 17.170,00 € 2.196,00 € 12,78 %

TOTAL 9.000,00 €

En sessió de data 21 d'abril de 2015 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es va aprovar la 
modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2014 pel qual es va aprovar 
l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de la convocatòria del Servei de 
Joventut per a projectes de Lleure Infantil i Juvenil de Granollers per a l'any 2014, en el sentit de modificar 
l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona corresponent a l'entitat 
parròquia Sant Esteve- PARDALS, que passa a tenir un cost de 5.106,56€ i no de 10.134,20€, així com del 
percentatge final de finançament de la subvenció , sense modificar l'import concedit.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    
subvencisubvencisubvencisubvenci

onatonatonatonat
Parròquia Sant Esteve- PARDALS R0800659E  Funcionament ordinari 5.106,56 € 1.876,00 € 36,74%

La base 18 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada amb data límit el dia 2 de març de 2015.

En les dates i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest 
acord totes les entitats beneficiàries de les subvencions indicades han presentat la justificació requerida , 

Vist l'informe emès en data de 7 de maig de 2015, per Albert Soler i Fuentes, que justifica la procedència 
d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè s'ha verificat que el contingut 
de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada i  acredita la correcta 
execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a les bases de la 
convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són obligacions del 
beneficiari, entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la 



concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions , així com la realització de l'activitat 
i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la subvenció .  

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

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

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

- Article 18 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2014, 
aprovades per acord de la Junta de Govern Local, amb data 4 de març de 2014, pel que fa al termini i forma de 
justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER.- Aprovar la justificació de les subvencions atorgades per acord de la Junta de Govern Local de data 29 
de juliol de 2014 i per la modificació d'aquest acord, de la Junta de Govern Local de data 21 d'abril de 2015 per 
a l'entitat Parròquia St. Esteve- Pardals, en el marc de la convocatòria del Servei Joventut per a la concessió de 
subvencions per a  entitats de Lleure infantil i juvenil per a l'any 2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació     

subvencionsubvencionsubvencionsubvencion
adaadaadaada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

%%%%    
subvencsubvencsubvencsubvenc

ionationationationat

27/02/15
2015003813

Parròquia St 
Esteve - Pardals R0800659E

Funcionament 
ordinari

5.106,56 € 1.876,00 € 5.106,56 € 36,74%

27/02/15
2015003841

Escoltes St 
Esteve G08931974

Funcionament 
ordinari 27.695,00 € 2.464,00 € 27.754,09 € 8,89%

25/02/15
2015003564

Esplai Guai! de 
Palou G61354031

Funcionament 
ordinari 6.800,00 € 2.464,00 € 7.063,23 € 36,23%

20/02/15
2015003108

Parròquia St 
Esteve -Colonies R0800659E

Funcionament 
ordinari 17.170,00 € 2.196,00 € 17.369,55 € 12,78 %

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9.000,00 €

SEGON.- Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat beneficiària. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
CONCEDIDES A LES INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONES ICONCEDIDES A LES INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONES ICONCEDIDES A LES INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONES ICONCEDIDES A LES INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONES I////OOOO    
ENTITATS JUVENILS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE JOVENTUT PERENTITATS JUVENILS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE JOVENTUT PERENTITATS JUVENILS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE JOVENTUT PERENTITATS JUVENILS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE JOVENTUT PER    
LLLL''''ANYANYANYANY    2014201420142014....

En sessió de data 14 d'octubre de 2014  la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es van atorgar 
les subvencions a les entitats que s 'indiquen a continuació:



Entitat/Associació NIF Actuació subvencionada Import 
actuació 

subvencionada

Import 
concedit

% 
subve
ncion

at

Acció Cultural de Joves de 
Granollers

G63852271 IN_CULT! La Cultura a debat 2.930,00 € 2.100,00 €
71,67

%

Esplai Guai! de Palou G61354031 Campaments d'Estiu 2014 4.851,00 € 2.371,00 €
48,87

%

Associació Musical Juvenil 
Elements Entertainment

G66291675 Ghost El Musical 3.750,00 € 1.000,00 €
26,66

%

TOTAL 5555....471471471471,,,,00000000    €€€€

La base 18 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada amb data límit el dia 2 de març de 2015.

En les dates i amb el número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest 
acord totes les entitats beneficiàries de les subvencions indicades han presentat la justificació requerida .

Vist l'informe emès en data 7 de maig de 2015 per Albert Soler i Fuentes, Cap de l'Àrea de Serveis a la Persona 
que justifica la procedència d'aprovar la justificació de les actuacions subvencionades que s'han indicat perquè 
s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions 
previstes a les bases de la convocatòria , tal i com consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

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

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

- Article 18 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2014, 
aprovades per acord de la Junta de Govern Local, el 4 de març de 2014, pel que fa al termini i forma de 
justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER.- Aprovar la justificació de les subvencions atorgades per acord de la Junta de Govern Local de data 14 
d'octubre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei de Joventut per a la concessió de subvencions per a  
Iniciatives Juvenils realitzades per grups de persones joves o entitats juvenils per a l'any 2014 en els termes que 
s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació     

subvencionasubvencionasubvencionasubvenciona
dadadada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

%%%%    
subvencsubvencsubvencsubvenc

ionationationationat

02/03/15 Acció Cultural de Joves de 
G63852271

IN_CULT! La 
2.930,00 € 2.100,00 € 2.952,07 € 71,67%



2015003980 Granollers Cultura a debat
25/02/15
2015003562

Esplai Guai! de Palou G61354031
Campaments 
d'Estiu 2014

4.851,00 € 2.371,00 € 4.862,12 € 48,87%

02/03/15
2015003959

Associació Musical Juvenil 
Elements Entertainment

G66291675 Ghost El Musical 3.750,00 € 1.000,00 € 4.155,72 € 26,66%

TOTAL 5555....471471471471,,,,00000000    €€€€

SEGON.- Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat beneficiària . 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    3333    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU D''''AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    
FASEFASEFASEFASE    1111,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONER ,,,,    SASASASA

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

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

2n En data 27 de juliol de 2015, amb registre d'entrada número 2015016810, l'empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, ha presentat la certificació número 3 corresponent a les 
obres executades en el mes de juny  de 2015, per un import total de 154.001,15 euros (IVA inclòs), 
relativa a les obres del Projecte  executiu dProjecte  executiu dProjecte  executiu dProjecte  executiu d''''ampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollers....    FaseFaseFaseFase    1111 
(obra 74/14 [772-ED-14]), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons 
l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que en data 29 de juliol de 2015, amb registre número 12015006453, de la plataforma e.Fact, 
l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, ha presentat la factura electrònica número 
0002-0000015119 de data 27 de juliol de 2015 per un import total de 154.001,15 euros (inclòs el 21% 
d'IVA) corresponent a les obres executades de la certificació d 'obra tercera, del mes de juny, relativa a 
les obres de l'esmentat Projecte d'obres local (obra 74/14).

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

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

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

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



De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 531/2015 del 13 de 
juny, quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

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

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

SegonSegonSegonSegon. Aprovar la certificació número 3, de juny de 2015, per un import total de 154.001,15 euros 
(cent cinquanta-quatre mil un euros amb quinze cèntims d'euro), amb càrrec al pressupost de l'exercici 
2015 H311.16410.62201 (número d'operació comptable O-1215000052979), presentada per l'empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, amb NIF A58467622, relativa a l'execució de les obres del 
Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''ampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollers....    FaseFaseFaseFase    1111 (obra 74/14 
[772-ED-14]), d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L’AJUT DE SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L’AJUT DE SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L’AJUT DE SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L’AJUT DE SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’EXPOSICIÓ “ADÉU SOROLLDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’EXPOSICIÓ “ADÉU SOROLLDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’EXPOSICIÓ “ADÉU SOROLLDIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’EXPOSICIÓ “ADÉU SOROLL    !"!"!"!",,,,    EN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DEL    
CATÀLEG DE SERVEISCATÀLEG DE SERVEISCATÀLEG DE SERVEISCATÀLEG DE 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 febrer 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 material  d'exposició """"Adéu sorollAdéu sorollAdéu sorollAdéu soroll"""" 
pel període comprès des del 17 d'abril fins al 14 de juny de 2015, dins de la campanya de 
sensibilització sobre soroll  "Granollers so)))na bé", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" i  va trametre la sol·licitud per a la concertació dels recursos 
materials a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica 
Corporativa.

4t En data 29 de juliol de 2015, amb registre d'entrada núm. 2015017024, la Diputació de Barcelona 
comunica que per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, en data 13 de juliol de 2015 (ref. reg. 7228/15), 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 MATERIALSUPORT RECURS MATERIALSUPORT RECURS MATERIALSUPORT RECURS MATERIAL ::::



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

ÀMBIT DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL 
RECURS 

ACTUACIÓ
Aportació 

de la 
Diputació

Codi XGL

Garantia de la prestació 
adequada de serveis 

públics locals

Exposicions 
d'educació 
ambiental

Adéu Soroll ! 1.439,90 15/Y/212374

En aquest mateix Decret, a l'apartat tercer de la part resolutiva, es va aprovar l'expedient de 
contractació de serveis per a organitzar la itinerància de les exposicions en matèria de Medi Ambient 
en els ajuntaments de la província, servei que inclou el muntatge i el desmuntatge de les exposicions, 
trasllat i supervisió de desperfectes  i es va adjudicar l'esmentat contracte a l'empresa International 
Storage and Removals, SL.

5è En data 10 d'agost de 2015, la tècnica de Servei de Medi Ambient i Espais Verds ha emès 
informe favorable i proposa formalitzar l'acceptació del suport d'ajut de recurs material per a 
l'exposició """"Adéu SorollAdéu SorollAdéu SorollAdéu Soroll    !"!"!"!" en el marc de la campanya de sensibilització sobre soroll "Granollers 
so)))na bé", que va estar exposada en el Museu de Ciències Naturals de Granollers des del dimecres 
22 d'abril fins al diumenge 14 de juny de 2015.

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. 7728/15) de data 13 de juliol 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.

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

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

SegonSegonSegonSegon.... Acceptar el suport d'ajut de recurs material 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 l'exposició itinerant Adéu SorollAdéu SorollAdéu SorollAdéu Soroll    !!!! (codi XGL 15/Y/212374), 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 ha estat exposada en el municipi de Granollers des del 22 d'abril 
fins al 14 de juny de 2015, dins de la campanya de sensibilització sobre soroll "Granollers so)))na bé", 
d'acord amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats. 

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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