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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 PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CINQUENA I ÚLTIMA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CINQUENA I ÚLTIMA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CINQUENA I ÚLTIMA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CINQUENA I ÚLTIMA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA    
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE    
DDDD''''ÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEU     """"SUDSUDSUDSUD''''EAUEAUEAUEAU----2222""""

El 19 d'octubre de 2012 el “Comitè de Programació” del programa Interreg IVB SUDOE va aprovar el 
projecte SUD'EAU-2 tal com consta en el web del programa a la llista de projectes aprovats .

L’Ajuntament de Granollers havia sol·licitat a la Comissió Europea la quantitat de 143.421 euros pel 
desenvolupament del projecte SUD'EAU-2, corresponent al 75% de l'import a justificar, i aportava una 
contrapartida nacional de 47.807 euros restants aprovada en sessió plenària de data 31 de juliol de 
2012. La quantitat total a justificar a la seva finalització per part de l'ajuntament de Granollers és de 
191.228 euros.

En data 20 de novembre de 2012 es va aprovar per Junta de Govern Local (JGL) l'acceptació de 
subvenció de l'Ajuntament de Granollers a la Comissió Europea per al projecte SUD'EAU-2 i va aplicar 
el nou ingrés a la partida d’ingrés H211.49704 - UE projecte europeu SUDEAU. 

El programa Interreg IVB SUDOE estableix les dates del 15 d'abril i el 15 d'octubre de cada exercici en 
què es desenvolupa el projecte (2013-2014) i el 15 de febrer 2015, pel darrer període de despeses, 
perquè cada soci realitzi el certificat  (Model A1) de les successives justificacions parcials del projecte . 
L'Ajuntament de Granollers, des de la seva Intervenció, ha hagut de verificar els costos assumits 
imputables al projecte en les partides de personal i les habilitades específicament per despeses del 
projecte SUD'EAU-2, partida de despeses H211.17212.22699 "Altres despeses projecte Sud'eau-2". 

En data 24 de setembre de 2013 la JGL va aprovar la justificació corresponent al primer període 
d'execució, despeses realitzades i pagades abans de 31 de març de 2013. En aquest cas, la despesa 
justificada i validada ha estat de 13.084,46 euros, dels quals el 75%, 9.813,00 € s'imputen a la 
subvenció.

En data 1 d'abril de 2014 la JGL va aprovar la justificació corresponent al segon període d'execució, 
despeses realitzades i pagades abans del 30 de setembre de 2013. En aquest cas, la despesa 
justificada i validada ha estat de 13.394,80 euros, dels quals el 75%, 10.046,10 € s'imputen a la 
subvenció.

En data 30 de setembre de 2014 la JGL va aprovar la justificació corresponent al tercer període 
d'execució, pel període d'execució de l'1 d'octubre de 2013 al 31 de març de 2014. En aquest cas, la 
despesa justificada i validada ha estat per import de 53.176,57 euros, dels quals el 75%, 39.882,43 € 
s'imputen a la subvenció.

En data 28 de novembre de 2014 la JGL va aprovar la justificació corresponent al quart període 
d'execució, pel període d'execució de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2014. En aquest cas, la despesa 
justificada i validada ha estat per import de 44.729,90 euros, dels quals el 75%, 33.547,43 € s'imputen 
a la subvenció.

En data 14 d'abril de 2015 s'ha presentat la cinquena i última justificació al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, qui l'ha validat per el període d'execució de l'1 d'octubre al 31 de desembre 
de 2014. En aquest cas, la despesa justificada i validada ha estat per import de 67.789,51 euros, dels 
quals el 75%, 50.842,13 € s'imputen a la subvenció, però al ser la darrera justificació i per tal de no 
superar la quantitat sol·licitada inicialment, la quantitat imputada a la subvenció és de 50.132,04 
euros.

Atès l'informe favorable a l'aprovació de l'esmentada justificació del tècnic del Servei de Processos 



Estratègics i Programació, de data 27 de juliol de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2222nnnn....    La resolució d'Alcaldia núm. 531 del 13 de juny de 2015, que en el seu punt primer, apartat sisè, 
lletra a) de la part dispositiva explicita que correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de 
l'acceptació de les subvencions i l 'aprovació de la seva justificació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació final de la subvenció concedida per la Comissió Europea en el marc del 
projecte d'àmbit europeu "SUD'EAU-2", corresponent al cinquè i últim període d'execució, despeses 
realitzades abans del 31 de desembre de 2014, per un import de 67.789,51 euros, dels quals el 75%, 
50.842,13 € s'imputarien a la subvenció, però al ser la darrera justificació i per tal de no superar la 
quantitat sol·licitada inicialment , la quantitat imputada és de 50.132,04 euros.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CINQUENA I ÚLTIMA JUSTIFICACIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CINQUENA I ÚLTIMA JUSTIFICACIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CINQUENA I ÚLTIMA JUSTIFICACIÓ DE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CINQUENA I ÚLTIMA JUSTIFICACIÓ DE LA    
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTESUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE    
DDDD''''ÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEU     """"GREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPS """"

En desembre de 2012 el “MED Selection Committee” del programa Interreg IVB MED va aprovar el 
projecte GREEN PARTNERSHIPS tal com consta en el web del programa a la llista de projectes 
aprovats.

L’Ajuntament de Granollers havia sol·licitat a la Comissió Europea la quantitat de  119.625,00 euros pel 
desenvolupament del projecte GREEN PARTNERSHIPS, corresponent al 75% de l'import a justificar, i 
una contrapartida nacional de 39.875,00 euros restants aprovada per la Junta de Govern Local, en 
endavant JGL, de 24 d'abril de 2012. La quantitat total a justificar a la seva finalització per part de 
l'ajuntament de Granollers és de 159.500 euros.

En data 29 de gener de 2012 es va aprovar per JGL l'acceptació de subvenció de l'Ajuntament de 
Granollers a la Comissió Europea per al projecte GREEN PARTNERSHIPS i va aplicar el nou ingrés a 
la partida H211.49705 - UE projecte Green Partnerships.

El programa Interreg IVB MED estableix dos mesos després de cada semestre (31 d'agost i 28 de 
febrer de cada exercici en què es desenvolupa el projecte) i una amb data 31 de juliol de 2015 pel 
darrer període de despeses perquè el soci realitzi el certificat de les successives justificacions parcials 
del projecte.

L'Ajuntament de Granollers, des de la seva intervenció, ha hagut de verificar els costos assumits 
imputables al projecte en les partides de personal i les habilitades específicament per despeses del 
projecte GREEN PARTNERSHIPS, partida de despeses “H211.17213.22699”.

En data 26 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació corresponent al 
primer període d'execució: despeses realitzades i pagades entre l'1 de gener i 30 de juny de 2013. En 
aquest cas, la despesa justificada i validada va ser de 12.537,48 euros, dels quals el 75%, 9.403,11 € 
s'imputen a la subvenció.

En data 1 d'abril de 2014, la JGL va aprovar la justificació corresponent al segon període d'execució: 
despeses realitzades i pagades entre l'1 de juliol i 31 de desembre de 2013. En aquest cas, la 
despesa justificada i validada va ser de 25.828,75 euros, dels quals el 75%, 19.371,56 € s'imputen a la 
subvenció.



En data 30 de setembre de 2014, la JGL va aprovar la justificació corresponent al tercer període 
d'execució: despeses realitzades i pagades entre l'1 de gener i 30 de juny de 2014. En aquest cas, la 
despesa justificada i validada va ser de 35.292,59 euros, dels quals el 75%, 26.469,44 € s'imputen a la 
subvenció.

En data 24 de febrer de 2015, la JGL va aprovar la justificació corresponent al quart període 
d'execució: despeses realitzades i pagades entre l'1 de juliol i 31 de desembre de 2014. En aquest 
cas, la despesa justificada i validada va ser de 53.806,91 euros, dels quals el 75%, 40.355,18 € 
s'imputen a la subvenció.

En l'actualitat s'ha presentat la quarta justificació al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas i aquest l'ha validat per aquest període d'execució: despeses realitzades i pagades entre l'1 
de gener i 31 de maig de 2015. En aquest cas, la despesa justificada i validada ha estat de 32.034,27 
€ , dels quals el 75%, 24.025,70 € s'imputen a la subvenció.

Atès l'informe favorable a l'aprovació de l'esmentada quarta justificació del tècnic del Servei de 
Processos Estratègics i Programació, de data 6 d'agost de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2222nnnn....    La resolució d'Alcaldia núm. 531 del 13 de juny de 2015, que en el seu punt primer, apartat sisè, 
lletra a) de la part dispositiva delega a la Junta de Govern Local l'aprovació de l'acceptació de les 
subvencions i de la seva justificació .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació final de la subvenció concedida per la Comissió Europea en el marc del 
projecte d'àmbit europeu "GREEN PARTNERSHIPS", corresponent al cinquè i últim període 
d'execució, comprès entre l'1 de gener i 31 de maig de 2015, per un import de 32.034,27 €, dels quals 
el 75%, 24.025,70 € s'imputen a la subvenció, partida d'ingrés H211.49705 "UE Projecte Green 
Partnerships".

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER LA INSCRIPCIÓ AL PROGRAMADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER LA INSCRIPCIÓ AL PROGRAMADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER LA INSCRIPCIÓ AL PROGRAMADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PREU PÚBLIC PER LA INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA    
COMENÇA A FER LA MITJACOMENÇA A FER LA MITJACOMENÇA A FER LA MITJACOMENÇA A FER LA MITJA ''''16161616

Ja en la seva desena edició, es preveu l’inici del programa Comença a fer la Mitja pel proper mes 
d’octubre de 2015, i l’inici de les inscripcions pel mes de setembre .

Fins el moment, aquest programa ha estat sempre gratuït pels participants, però la tendència dels dos 
últims anys és que hi ha una alta inscripció però al mateix temps un alt nivell d’abandonament ja en el 
segon mes d’haver iniciat els entrenaments.

És dons una situació en la que l’Ajuntament de Granollers assumeix tot el cost del programa però la 
fidelització dels participants no assegura una alta participació fins el final del programa .

És per això que els organitzadors (Servei d’Esports de l’Ajuntament de Granollers i el club Atletisme 



l’Aire) consideren que seria convenient establir un cost d’inscripció que cobreixi les despeses i que al 
mateix temps permeti millorar la fidelitat dels inscrits (entre altres amb l’entrega d’una samarreta 
tècnica del programa)

S’estima el cost unitari del servei tenint en compte la despesa corrent associada a la inscripció en el 
programa (contractació d’assegurança d’accidents i compra de samarreta técnica per a cada 
participant). A la despesa directa no se li afegeix cap despesa indirecta derivada de la Direcció i 
Administració de l’àrea  ni de la tecnoestructura municipal (suport informàtic, comptabilitat, recaptació, 
assessoria jurídica, gestió de personal…) al considerar que es tracta d’un programa amb un impacte 
despreciable sobre les càrregues de feina d’altres serveis .

Les despeses previstes son les següents:

Cost unitari (IVA exclòs) 

Assegurança d'accidents 6.86 €

Samarreta tècnica 3.25 €

Costos directes 10101010....11111111    €€€€

D'acord amb l'informe del cap del servei d'Esports es proposa sigui aprovat  el preu de 12 euros, 
exempt d'IVA d'acord amb el que s'estableix en l'article 20.Ú.13 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, per a la inscripció del programa Comença a fer la Mitja’16

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

I. Article 26.2 i disposició addicional setena, de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics.

II. Articles 41 al 47 i 127 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals.

III. Article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

IV. Art. 3 i 12 de les Normes reguladores de Preus Públics, aprovades per la Junta de Govern Local 
del 23 de desembre de 2014, quant a la quantia i establiment i fixació dels preus públics .

V. Acord de Ple, d'1 de juliol de 2015, per a la delegació de les funcions del Ple en la Junta de Govern, 
referent a l'aprovació dels preus públics que es meritin en la prestació de serveis i activitats .

VI. Art. 20.Ú.13  de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre Valor Afegit 

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, de conformitat amb el que disposa l'article 127, en relació amb l'article 41 del Reial 
decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
l'establiment i la fixació dels preus públics per la inscripció al programa Comença a fer la Mitja, en els 
termes següents:

Inscripció programa Comença a fer la Mitja'16 12,00 euros

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Fixar l'import d'aquesta inscripció en la quantitat de 12,00 euros, exempt d'IVA d'acord amb 
el que s'estableix en l'article 20.Ú.13 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, per la inscripció al 
programa Comença a fer la Mitja'16

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Els preus públics de què s'ha fet esment a l'apartat anterior, serà d'aplicació des del 
moment de la seva aprovació.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Publicar aquest acord per a general coneixement al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 



d'edictes de l'Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LES ALTES DE LAPROVACIÓ DE LES ALTES DE LAPROVACIÓ DE LES ALTES DE LAPROVACIÓ DE LES ALTES DE L''''IMPOST SOBRE LESIMPOST SOBRE LESIMPOST SOBRE LESIMPOST SOBRE LES    
ACTIVITATS ECONÒMIQUESACTIVITATS ECONÒMIQUESACTIVITATS ECONÒMIQUESACTIVITATS ECONÒMIQUES     ((((IAEIAEIAEIAE))))    DEL SEGON TRIMESTRE DEDEL SEGON TRIMESTRE DEDEL SEGON TRIMESTRE DEDEL SEGON TRIMESTRE DE     2015201520152015....

PrimerPrimerPrimerPrimer: D'acord amb les declaracions censals d'alta de l'Impost sobre les activitats econòmiques 
corresponents al segon trimestre de 2015, trameses per l'Agència Tributària, s'han practicat les 
liquidacions corresponents, les quals seran notificades als subjectes passius, i que es relacionen tot 
seguit:

Liquidacions Quota Municipal Recàrrec Provincial Total
23 162.458,52.-€ 20.836,61.-€ 183.295,13.-€

FonamentFonamentFonamentFonament     de dretde dretde dretde dret: 

IIII - Article 90.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de la hisendes locals (RHL) . Els subjectes passius estaran obligats a presentar les 
corresponents declaracions censals d'alta manifestant tots els elements necessaris per a la seva 
inclusió en la matrícula en els termes de l'article 90.1 d'aquesta llei i dins del termini que 
reglamentàriament s'estableixi. A continuació es practicarà per l'Administració competent la liquidació 
corresponent, la qual es notificarà al subjecte passiu, qui haurà d'efectuar l'ingrés que procedeixi.

Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d 'ordre físic, econòmic o 
jurídic que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència a l'efecte 
d'aquest impost, i les formalitzaran en els terminis i termes reglamentàriament determinats .

En particular, els subjectes passius als quals no resulti d'aplicació l'exempció prevista en el paràgraf 
c) de l'apartat 1 de l'article 82 d'aquesta llei, hauran de comunicar a l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària l'import net de la seva xifra de negocis. Així mateix, els subjectes passius hauran de 
comunicar les variacions que es produeixin en l 'import net de la seva xifra de negocis quan tal variació 
suposi la modificació de l'aplicació o no de l'exempció prevista en el paràgraf c) de l'apartat 1 de 
l'article 82 d'aquesta llei o una modificació en el tram a considerar a l'efecte de l'aplicació del 
coeficient de ponderació previst en l'article 86 d'aquesta llei. El Ministre d'Hisenda establirà els 
supòsits en què hauran de presentar-se aquestes comunicacions, el seu contingut i el seu termini i 
forma de presentació, així com els supòsits en què hauran de presentar-se per via telemàtica. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer: Aprovar les liquidacions d'alta de l'impost sobre les activitats econòmiques (IAE) 
corresponents al segon trimestre de l'exercici 2015, per un import total de 183.295,13.-euros, segons 
annex.

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

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquesta resolució als Serveis de Comptabilitat i Tresoreria .

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC))))    
UNA SUBVENCIÓ DEUNA SUBVENCIÓ DEUNA SUBVENCIÓ DEUNA SUBVENCIÓ DE    127127127127....818818818818,,,,24242424    € PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I€ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I€ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I€ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I    
FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ DFORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ DFORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ DFORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D''''ATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDAATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDAATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDAATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDA    
MÍNIMA DMÍNIMA DMÍNIMA DMÍNIMA D''''INSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓ,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER LEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER LEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER LEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER L''''ORDREORDREORDREORDRE    
EMOEMOEMOEMO////244244244244////2015201520152015,,,,    DEDEDEDE    29292929    DE JULIOLDE JULIOLDE JULIOLDE JULIOL ....



1111.... El 6666    dddd''''agost deagost deagost deagost de    2015201520152015 es publicà al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////244/2015244/2015244/2015244/2015,,,,    dededede    29292929    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció 
destinades a administracions locals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

2222.... D'acord amb les Bases reguladoresBases reguladoresBases reguladoresBases reguladores    2222    iiii    3333 de la convocatòria, l'Ajuntament de Granollers compleix 
amb els requisits per a ser beneficiària dels ajuts que es deriven del Programa i, a més, pot 
presentar sol·licitud per a realitzar el projecte per si mateix .

3333.... El Programa Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i FormacióPrograma Treball i Formació     adreçat a perceptors de la RMI    estableix dos tipus d'accions: 

- Accions dAccions dAccions dAccions d''''experiència laboralexperiència laboralexperiència laboralexperiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral dels participants al 
Programa mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social de 
competència municipal, i que comporta la contractació dels treballadors a jornada completacontractació dels treballadors a jornada completacontractació dels treballadors a jornada completacontractació dels treballadors a jornada completa    
durantdurantdurantdurant    6666    mesosmesosmesosmesos. 
- Accions formativesAccions formativesAccions formativesAccions formatives, adreçades al desenvolupament d'una activitat formativa ocupacional 
transversal per part dels participants als projectes d'experiència laboral, a determinar un cop 
seleccionades les persones beneficiàries . Aquesta formació ha de tenir una durada ddurada ddurada ddurada d ''''entreentreentreentre    20202020    iiii    30303030    
horeshoreshoreshores, i ha de ser realitzada durant el contracte de treball dins l 'horari laboral.

4444.... Pel que fa a les quanties subvencionadesquanties subvencionadesquanties subvencionadesquanties subvencionades , d'acord amb la Base 7 de la convocatòria:

- Per a les accions dddd''''experiència professionalexperiència professionalexperiència professionalexperiència professional el SOC finançarà, per cada treballador contractat, 
un import màxim deimport màxim deimport màxim deimport màxim de    850850850850,,,,00000000    € mensuals més l€ mensuals més l€ mensuals més l€ mensuals més l''''import corresponent a dues pagues extres i lesimport corresponent a dues pagues extres i lesimport corresponent a dues pagues extres i lesimport corresponent a dues pagues extres i les    
despeses de cotització empresarial a la Seguretat Socialdespeses de cotització empresarial a la Seguretat Socialdespeses de cotització empresarial a la Seguretat Socialdespeses de cotització empresarial a la Seguretat Social....    No són subvencionables les 
indemnitzacions de cessament o acabament de contracte, ni conceptes tals com el vestuari, les 
hores extres, les dietes i els desplaçaments.
- Pel que fa a les accions formativesaccions formativesaccions formativesaccions formatives, la subvenció cobreix un cost màxim decost màxim decost màxim decost màxim de    3333    € per hora i€ per hora i€ per hora i€ per hora i    
participantparticipantparticipantparticipant .

5555.... El Programa planteja una distribució econòmica dels recursos que intenta garantir un equilibri 
territorial arreu de Catalunya. Així, el SOC ha elaborat una taula    ((((AnnexAnnexAnnexAnnex    6666    de lde lde lde l''''OrdreOrdreOrdreOrdre    
EMOEMOEMOEMO////244244244244////2015201520152015)))) on es relacionen el nombre de contractes de treball preassignats a cada municipi, 
el qual està directament relacionat amb el nombre de persones inscrites a l'oficina de treball com 
a demandants d'ocupació no ocupades i que perceben actualment la renda mínima d'inserció. En 
el cas del municipi de Granollers ,    el nombre de places preassignades enguany és deel nombre de places preassignades enguany és deel nombre de places preassignades enguany és deel nombre de places preassignades enguany és de     16161616....

6666.... El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 18181818    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2015201520152015, d'acord amb 
l'article 4 de l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////244244244244////2015201520152015,,,,    dededede    29292929    de juliolde juliolde juliolde juliol ....

7777.... D'acord amb l'ArticleArticleArticleArticle     5555 de l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////244/2015244/2015244/2015244/2015, els contractes de treball corresponents a les 
accions d'experiència laboral s'hauran d'iniciar, com a molt tard, el 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2015201520152015    i 
hauran de finalitzar, com a màxim, el 29292929    de juny dede juny dede juny dede juny de     2016201620162016. El Programa, no obstant, es considerarà 
iniciat en el moment en que es registri d'entrada a l'Oficina de Treball l'oferta de feina per la qual 
se'ns derivaran els currículums dels candidats i candidates a ocupar els llocs de treball. D'acord 
amb llll''''ArticleArticleArticleArticle     7777 de l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////244244244244////2015201520152015, cal iniciar el Programa com a molt tard en data 30303030    dededede    
novembre denovembre denovembre denovembre de     2015201520152015. 

8888.... Ateses les propostes de projectes elaborats per part dels responsables dels diferents Serveis de 
l'Ajuntament de Granollers, i tenint en compte les característiques del col·lectiu objecte d'aquesta 
convocatòria, es considera oportú aprovar els projectes següents:

- Conservació dConservació dConservació dConservació d''''espais verds i altres infraestructures de parcs i jardinsespais verds i altres infraestructures de parcs i jardinsespais verds i altres infraestructures de parcs i jardinsespais verds i altres infraestructures de parcs i jardins, pel qual es necessiten 2 
persones amb perfil de peó de jardineria.
- Suport al manteniment de lSuport al manteniment de lSuport al manteniment de lSuport al manteniment de l''''equipament públic de residusequipament públic de residusequipament públic de residusequipament públic de residus,,,, pel qual es requereixen 4 persones 
amb perfil de peó neteja industrial.
- Suport al manteniment dSuport al manteniment dSuport al manteniment dSuport al manteniment d ''''equipaments municipalsequipaments municipalsequipaments municipalsequipaments municipals , pel qual faran falta 10 persones amb perfil de 
peó de manteniment. 

9999.... L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006 estableix, en el seu article 84, que es “garanteix 



als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats 
amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat”. Al respecte, al 
assenyalar que els tres projectes esmentats a l'anterior paràgraf tenen a veure amb competències 
municipals.

10101010.... LLLL''''Ajuntament de Granollers preveurà en els pressupostos dels exercicisAjuntament de Granollers preveurà en els pressupostos dels exercicisAjuntament de Granollers preveurà en els pressupostos dels exercicisAjuntament de Granollers preveurà en els pressupostos dels exercicis    2015201520152015    iiii    2016201620162016    crèditcrèditcrèditcrèdit     
suficient i necessarisuficient i necessarisuficient i necessarisuficient i necessari    per a finançar la despesa no subvencionable que es pugui generar durant el 
desenvolupament del Programa. Això inclou, entre altres, la formació en prevenció de riscos 
laborals, la despesa de roba de treball per als perfils laborals que així ho requereixin i les 
indemnitzacions de cessament o acabament dels contractes de treball .

11111111.... Vist l'informe, amb data 7777    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa sol·licitar al SOC una subvenció de 127127127127....908908908908,,,,24242424    €€€€    
per a la realització del Programa Treball i Formació PRMI  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 presentació    al Servei d'Ocupació de Catalunya de la sol·licitud dsol·licitud dsol·licitud dsol·licitud d''''una subvencióuna subvencióuna subvencióuna subvenció    
per a la realització del Programa Treball i Formacióper a la realització del Programa Treball i Formacióper a la realització del Programa Treball i Formacióper a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la 
renda mínima d'inserció, en el marc de la convocatòria regulada per llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////244244244244////2015201520152015,,,,    dededede    29292929    dededede    
julioljulioljulioljuliol , per un import total de    127127127127....818818818818,,,,24242424    €€€€....

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la contractacióAprovar la contractacióAprovar la contractacióAprovar la contractació,,,,    durant 6 mesos i a jornada completa,    dededede    16161616    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades del 
municipi perceptores de la renda mínima d'inserció per a realitzar els projectes d'experienciació 
laboral que es detallen a la sol·licitud, i que suposa un cost subvencionable de 126126126126....378378378378,,,,24242424    €€€€....    

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    AcollirAcollirAcollirAcollir ----se a lse a lse a lse a l''''AcordAcordAcordAcord, encara vigent, relatiu a la contractació de persones aturades inscritesrelatiu a la contractació de persones aturades inscritesrelatiu a la contractació de persones aturades inscritesrelatiu a la contractació de persones aturades inscrites    
com a demandants dcom a demandants dcom a demandants dcom a demandants d''''ocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen laocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen laocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen laocupació no ocupades en el marc dels programes que combinen la    
contractació i la formació promoguts pel SOCcontractació i la formació promoguts pel SOCcontractació i la formació promoguts pel SOCcontractació i la formació promoguts pel SOC,,,, signat en data 25252525    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2013201320132013 per la Federació 
de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya, la Unió General de Treballadors de Catalunya i el Departament d'Empresa i Ocupació, 
prorrogat en data 12121212    de maig dede maig dede maig dede maig de    2014201420142014, i que estableix uns salaris homogenis per a les accions 
d'experiència laboral incloses dins la convocatòria. Concretament, es fixa una retribució brutabrutabrutabruta    
mensual demensual demensual demensual de     850850850850,,,,00000000    € per persona€ per persona€ per persona€ per persona ,,,,    més lmés lmés lmés l ''''import corresponent a les pagues extraordinàriesimport corresponent a les pagues extraordinàriesimport corresponent a les pagues extraordinàriesimport corresponent a les pagues extraordinàries ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la realització dAprovar la realització dAprovar la realització dAprovar la realització d''''accions formatives ocupacionals transversalsaccions formatives ocupacionals transversalsaccions formatives ocupacionals transversalsaccions formatives ocupacionals transversals    per a les 16 persones 
participants al Programa, que es determinarà una vegada finalitzat el procés de selecció d'aquestes, i 
que suposen un cost de 1111....440440440440,,,,00000000    €€€€,,,,    corresponents a 30303030    hores de formacióhores de formacióhores de formacióhores de formació ....    

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Realitzar les operacions comptables ARealitzar les operacions comptables ARealitzar les operacions comptables ARealitzar les operacions comptables A,,,,    per import deper import deper import deper import de    3333....000000000000,,,,00000000    €€€€,,,,    i AFUTi AFUTi AFUTi AFUT,,,,    per import deper import deper import deper import de    
3333....500500500500,,,,00000000    €€€€,,,,contra la partida    HHHH160160160160....2436243624362436....22699226992269922699    Altres despeses RMI Treball i FormacióAltres despeses RMI Treball i FormacióAltres despeses RMI Treball i FormacióAltres despeses RMI Treball i Formació    15151515----16161616,,,,    per tal 
de preveure el crèdit necessari i suficient per fer front a les despeses no subvencionables que es 
derivin de l'execució del programa. Això inclou: la despesa de roba de treball per als perfils laborals 
que així ho requereixin, l'assegurança obligatòria a contractar per a les accions formatives incloses al 
Programa, despeses en material divers necessari per al desenvolupament de les accions i les 
indemnitzacions de cessament o acabament dels contractes de treball de les 16 persones participants 
del Programa.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ    
DDDD''''ACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ D''''OFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONESOFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONESOFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONESOFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES    
TREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DTREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DTREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DTREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015,,,,    DDDD''''ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO////260260260260////2015201520152015,,,,    DEDEDEDE    17171717    
DDDD''''AGOSTAGOSTAGOSTAGOST



1111.... En data 24242424 dddd''''agost deagost deagost deagost de    2015201520152015 es publica al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////260/2015260/2015260/2015260/2015,,,,    dededede    17171717    dddd''''agostagostagostagost,,,, per la 
qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de 
formació dformació dformació dformació d''''oferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupadesoferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupadesoferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupadesoferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades    que promou 
el Servei d'Ocupació de Catalunya i s'obre la convocatòria per a l'any 2015  (FOAP 2015).

2222.... L'Ajuntament de Granollers reuneix tots els requisits necessaris per a sol·licitar dita subvenció, 
els quals s'indiquen a la    Base 3 de l'Ordre  EMO/260/2015.

3333.... L'article 4.1 de l'Ordre EMO/260/2015 fixa el termini per a la presentació de sol·licitudstermini per a la presentació de sol·licitudstermini per a la presentació de sol·licitudstermini per a la presentació de sol·licituds, que 
finalitza el    22222222    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2015201520152015....

4444....    Les actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitatsLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitatsLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitatsLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitats    
vinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunyavinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunyavinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunyavinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya    que figuren en 
l’annex 6 de l'esmentada Ordre. S’hi inclouen accions formatives adreçades a l’obtenció de 
certificats de professionalitat, i altres especialitats formatives no adreçades a l’obtenció de 
certificats de professionalitat.

5555....    Les accions formatives es podran sol·licitar amb caràcter general per un nombre de places 
d’alumnes entre 10 i 15, essent la subvenció màxima persubvenció màxima persubvenció màxima persubvenció màxima per     15151515    alumnesalumnesalumnesalumnes....

6666....    La quantia a concedir per a cada acció formativaLa quantia a concedir per a cada acció formativaLa quantia a concedir per a cada acció formativaLa quantia a concedir per a cada acció formativa    es determinarà de la manera següent: Preu 
acció formativa = hores  x Nombre de places d’alumnes atorgat (màxim 15) x Import mòdul 
econòmic de l’especialitat de l’acció.

7777....    D'acord amb l'article 6 de l'Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost, almenys una de les accions 
formatives s'haurà d' iniciar com a molt tard el 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2015201520152015    i la data màxima de 
finalització serà el 30303030    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2016201620162016....

8888....Atès el llistat d'especialitats formatives i certificats de professionalitat dels quals l'Ajuntament de 
Granollers disposa d'homologació per a portar a terme en l'actualitat, ateses les especialitats a les 
quals l'Ordre EMO/260/2015 dóna especial prioritat en l'atorgament dels ajuts, i tenint en compte 
l'anàlisi de necessitats formatives al territori realitzat pel Servei de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de Granollers es considera convenient realitzar els següents cursos : 

REFERÈNCIA GIA CODI ESPECIALITAT NOM ACCIÓ DURADA 
TOTAL

15/FOAP/248/XXXXXX/001 SSCS0208-CEN Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials

370

SSCS0208-MP0029 Mòdul pràctiques: atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials

80

SSCS0208-2012-FCO Formació complementària institucions 20

ADGI01-4 Anglès: Atenció al Públic 220

ADGI03-4 Alemany: Atenció al Públic 220

HOTG0108 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments 670

HOTI0108 Promoció turística local i promoció al visitant 690

2270

9999.  Vist l'informe, amb data 7777    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2015201520152015, de la tècnica de formació de l'Ajuntament de 
Granollers, Sra. Montserrat Andrés Gall.

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 .-.-.-.-    Sol·licitar al SOC una subvenció deSol·licitar al SOC una subvenció deSol·licitar al SOC una subvenció deSol·licitar al SOC una subvenció de     158158158158....340340340340''''00000000    €€€€    per la realització de les accions formatives 
adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades que es detallen a continuació:

REFERÈNCIA GIA CODI 
ESPECIALITAT

NOM ACCIÓ DURAD
A 

TOTAL

Nº 
ALUMNE
S

PREU/HORA 
SUBVENCIÓ

SUBVENCIÓ 
ATORGADA

15/FOAP/XXX/XXX/001 SSCS0208-C Atenció sociosanitària a persones 370 15 4,95 27.472,50 €



EN dependents en institucions socials

SSCS0208-M
P0029

Mòdul pràctiques: atenció sociosanitària a 
persones dependents en institucions 

socials

80 15 1,5 1.800,00 €

SSCS0208-2
012-FCO

Formació complementària institucions 20 15 4,95 1.485,00 €

ADGI01-4 Anglès: Atenció al Públic 220 15 4,26 14.058,00 €

ADGI03-4 Alemany: Atenció al Públic 220 15 4,26 14.058,00 €

HOTG0108 Creació i gestió de viatges combinats i 
esdeveniments

670 15 4,82 48.441,00 €

HOTI0108 Promoció turística local i promoció al 
visitant

690 15 4,93 51.025,50 €

2270 105 158.340,00 €

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

RETIRAT DE LRETIRAT DE LRETIRAT DE LRETIRAT DE L ''''ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA

La Secretària explica que l'expedient es treu de l'ordre del dia per no estar disponible l'aplicació 
informàtica del SOC, i que això impossibilita saber l 'import exacte i les prestacions a demanar.

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE,,,,    CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DECORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DECORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DECORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE    2015201520152015,,,,    QUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
SOREA SASOREA SASOREA SASOREA SA

Per acord de Ple de data 27 de desembre de 1969 s'adjudicava definitivament el contracte per 
l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb el cabdal 
procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament a l'empresa SOREA SA, per un termini de 50 anys, a partir de la data d'atorgament del 
contracte d'adjudicació.

La clàusula 4a del contracte (atorgament notarial de 27/10/1971), estableix el cànon que ha de satisfer 
el concessionari a l'Ajuntament, s'ha de liquidar en  €/m3 d'aigua facturada.

El Ple de data 31 de juliol de 2012,  aprovava la modificació del contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers, mitjançant la incorporació d'una addenda per 
mantenir l'equilibri concessional per l 'aplicació del nou règim tarifari i el nou quadre de preus d'inversió 
.

En el punt 5è de la part dispositiva de l'acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, acordava l'aplicació 
del cànon de la concessió per un valor de 0,0627 €/m3.

En data 7 d'agost de 2012, l'Ajuntament va rebre notificació en la que es comunicava un augment del 
70% respecte al preu de venda d'aigua en base a l'acord del Consell d'Administració d'ATLL de la 
reunió del 25 de juliol en la que s'aprovava la modificació del pressuposts d'ingressos, de despeses i 
d'inversió per a l'exercici 2012 i la proposta per al 2013.

En data 5 de novembre de 2012,  la Comissió de Preus de Catalunya autoritza la modificació de les 



tarifes d'aigua potable,   aplicable a partir d'1 de novembre de 2012, segons la mateixa Resolució 
(Exp. A-250/12): cànon de 0,0782 €/m3.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2012 es va donar per assabentat de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable, en un 26,61 %, amb motiu de l'increment del preu de l'aigua en 
alta aprovat per Aigües Ter Llobregat, aplicable a partir de l'1 de novembre de 2012.

D'altra banda el cànon  per al finançament de la construcció del dipòsit del Puig de les Forques, ja es 
va deixar d'aplicar en el darrer trimestre de 2012 per haver-se finalitzat el període de finançament 
establert.

En data 17 de juliol de 2015, l'empresa SOREA SA concessionària del servei d'abastament d'aigua 
potable a la ciutat de Granollers, va presentar la liquidació del cànon de subministrament d'aigua 
corresponent al segon trimestre de 2015 (de març a maig de 2015).

En data 21 de juliol de 2015, l'enginyer tècnic de Serveis ha emès informe favorable a la liquidació 
presentada:

facturació        � 51.336,58 €
factures grans �

consums         19.301,25 €
anul·lacions i creació �

de rebuts    
- 15,80 €

CÀNON 70.622,03 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. Contracte per l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb 
el cabdal procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament.

2. Acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, pel qual es modificava el contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers.

3. Acord de Ple de data 18 de desembre de 2012, pel qual l'ajuntament es donava per assabentat de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable.

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 liquidació presentada per SOREA del cànon de la concessió del 
subministrament d'aigua potable, corresponent al segon trimestre de 2015 (de març a maig de 2015),  
per import de 70.622,03 €.

SEGONSEGONSEGONSEGON -  Aplicar aquest ingrés en la partida pressupostària 2015.H311.55004 - Concessió per 
proveïment d'aigua.

TERCERTERCERTERCERTERCER - Notificar aquest acord a SOREA i al Servei de Comptabilitat .

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 CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    50505050    
ANYSANYSANYSANYS,,,,    ACTUALMENT CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUER A RAFAEL SALA GARCIAACTUALMENT CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUER A RAFAEL SALA GARCIAACTUALMENT CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUER A RAFAEL SALA GARCIAACTUALMENT CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUER A RAFAEL SALA GARCIA



El senyor Rafael Sala Garcia, amb NIF 52147458H i domicili al carrer de Gabriel Ferrater, 2 04 02 de 
Granollers, ha sol·licitat amb data 6 de juliol de 2015 i núm. de registre d'entrada 2015015423, la 
concessió dels drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, del nínxol del Cementiri Municipal de 
Granollers núm. 26, classe 3, quarter 2, pis 3 i referència 00474, atès que actualment el tenen 
concedit en règim de lloguer per un termini de 2 anys.

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

1111rrrr....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

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

Article 8. Terminis. Punt 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

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

2222nnnn....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

3333rrrr....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

4444tttt....    Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 1r. Concessió de drets funeraris fins a 
un màxim de 50 anys, i l'epígraf 6è. Punt 1. Expedició de títols i de permisos.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada 
fins a un màxim de 50 anys, a favor del senyor Rafael Sala Garcia, amb NIF 52147458H:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
26 3a 2n 3r 00474

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal següent, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 1r. Concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys,    i 
l'epígraf 6è, apartat 1r. Expedició de títols i permisos:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import concessióImport concessióImport concessióImport concessió Import títolImport títolImport títolImport títol TotalTotalTotalTotal
52147458H RAFAEL SALA GARCIA 1.051,00 31,35 1111....082082082082,,,,35353535    €€€€

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 proper 
exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 



QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar a l'interessada que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebrà pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podrà    
recollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou 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 al senyor Rafael Sala Garcia.

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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ    
EN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMEN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMEN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMEN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚM....    68686868    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER    09090909A REFERÈNCIAA REFERÈNCIAA REFERÈNCIAA REFERÈNCIA    03303033030330303303    DELDELDELDEL    
CEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPAL

El senyor Rafael Vazquez Ortega, amb NIF 47706410V i domicili al carrer Urgell , 5 03 04 de 
Granollers, ha sol·licitat en data 17 de juliol de 2015 i amb núm. de registre d'entrada 2015016204, la 
primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la 
següent sepultura:

TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
Rafael Vazquez Ortega 68 3a 9A 3r 03303 05/06/2015

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

D'acord amb allò que disposa l'article 8.3. del Reglament del Cementiri Municipal que diu: "3r....- Per 
lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per lloguer s'atorgarà per un període 
de 2 anys. L’Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una durada de 2 anys cadascuna 
d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de qualsevol persona vinculada 
amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de les quals siguin inhumades en 
la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les restes hauran de ser 
traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa comuna o mitjançant la 
incineració als columbaris especials .

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

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



Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de 3a. Punt 2. Primera pròrroga (2 anys).

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar la primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, 
dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada :

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef.... Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió     1111ª Prorrogaª Prorrogaª Prorrogaª Prorroga
47706410V Rafael Vazquez Ortega 68 3a 9A 3r 03303 05/06/2017

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 2n. a nom del senyor Rafael Vazquez Ortega, amb NIF 47706410V, d'import 212212212212,,,,15151515
euroseuroseuroseuros....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar a l'interessat que exhaurit el termini inicial i les successives pròrrogues que s'hagin 
subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el que ocupen.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària mitjançant el rebut 
que rebran pròximament en el seu domicili.
                                                                        
CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Rafael Vazquez Ortega.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''ATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LAATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LAATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LAATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LA    
CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMCONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMCONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMCONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚM....    132132132132    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER    16161616    REFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIA     
06279062790627906279    DEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Rosa Vivas Vargas, amb NIF 08670794R i domicili al Passeig Muntanya, 137 02 F de 
Granollers, ha sol·licitat en data 23 de juliol de 2015 i amb núm. de registre d'entrada 2015016578, la 
primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la 
següent sepultura:

TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
Rosa Vivas Vargas 132 3a 16 5è 06279 24/04/2014



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

D'acord amb allò que disposa l'article 8.3. del Reglament del Cementiri Municipal que diu: "3r....- Per 
lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per lloguer s'atorgarà per un període 
de 2 anys. L’Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una durada de 2 anys cadascuna 
d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de qualsevol persona vinculada 
amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de les quals siguin inhumades en 
la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les restes hauran de ser 
traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa comuna o mitjançant la 
incineració als columbaris especials .

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

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

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de 3a. Punt 3. Segona pròrroga (2 anys).

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar la primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, 
dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada :

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió     

Primera PròrrogaPrimera PròrrogaPrimera PròrrogaPrimera Pròrroga
08670794R Rosa Vivas Vargas 132 3a 16 5è 06279 24/04/2016

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 2n. a nom de la senyora Rosa Vivas Vargas, amb NIF 08670794R, d'import 212212212212,,,,15151515
euroseuroseuroseuros....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar a l'interessat que exhaurit el termini inicial i les successives pròrrogues que s'hagin 
subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el que ocupen.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària mitjançant el rebut 
que rebran pròximament en el seu domicili.
                                                                        
CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Rosa Vivas Vargas.

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

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

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



APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR D''''ESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUDESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUDESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUDESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUD    
DE LLICÈNCIA DDE LLICÈNCIA DDE LLICÈNCIA DDE LLICÈNCIA D''''OBRES SOL·LICITADA PEL DEPARTAMENT DOBRES SOL·LICITADA PEL DEPARTAMENT DOBRES SOL·LICITADA PEL DEPARTAMENT DOBRES SOL·LICITADA PEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT     ----    SERVEISSERVEISSERVEISSERVEIS    
TERRITORIALS AL MARESMETERRITORIALS AL MARESMETERRITORIALS AL MARESMETERRITORIALS AL MARESME    ----    VALLÈS ORIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAVALLÈS ORIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAVALLÈS ORIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAVALLÈS ORIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    
PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DELS CELS RASOS DE LA PLANTA PRIMERA IPER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DELS CELS RASOS DE LA PLANTA PRIMERA IPER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DELS CELS RASOS DE LA PLANTA PRIMERA IPER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DELS CELS RASOS DE LA PLANTA PRIMERA I    
IMPERMEABILITZACIÓ DIMPERMEABILITZACIÓ DIMPERMEABILITZACIÓ DIMPERMEABILITZACIÓ D''''UNA PART DE LA COBERTA DE LUNA PART DE LA COBERTA DE LUNA PART DE LA COBERTA DE LUNA PART DE LA COBERTA DE L''''INSTITUT ANTONI CUMELLAINSTITUT ANTONI CUMELLAINSTITUT ANTONI CUMELLAINSTITUT ANTONI CUMELLA,,,,    
SITUADA AL CARRER ROGER DE FLORSITUADA AL CARRER ROGER DE FLORSITUADA AL CARRER ROGER DE FLORSITUADA AL CARRER ROGER DE FLOR ,,,,    64646464,,,,    DDDD''''AQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTAT ,,,,    EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    2015201520152015----OMEOMEOMEOME----714714714714

PrimerPrimerPrimerPrimer .... El 28 de juliol de 2015 (registre d'entrada núm. 2015016921), el senyor Josep-Vicent Garcia i 
Caurín, en representació del Departament d'Ensenyament - Serveis Territorials al Maresme - Vallès 
Oriental de la Generalitat de Catalunya, sol.licita llicència d'obres per a la substitució de fals sostre i 
impermeabilització de la coberta del centre educatiu Institut Antoni Cumella de Granollers (Exp. 
2015-OME-714), i amb la mateixa, sol.licita que l'Ajuntament declari la referida obra com d'especial 
interès i utilitat municipal i per tant, s'apliqui la bonificació del 95 % de l'Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres, i estableixi l'exempció de les taxes acreditatives per l'atorgament de llicències.

SegonSegonSegonSegon....    El dia 24 d'agost de 2015, l'arquitecte municipal va emetre el següent informe:
– Pel que fa a la taxa per serveis urbanístics, la qual es liquida per la prestació del servei o activitat 
municipal tècnica i administrativa que comporta la tramitació d'una llicència urbanística, l'article 6 de 
l'Ordenança Fiscal 2.2 vigent el 2015, estableix que no es concedirà cap exempció ni bonificació en 
l'exacció de la taxa.
– Pel que fa a la quota de l'impost (ICIO) sobre construccions, instal.lacions i obres,
L'article 12 de l'Ordenança Fiscal 1.3 vigent, estableix que, de conformitat amb l'article 103.2 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, gaudiran de bonificació les construccions, instal.lacions i obres següents:
a) Bonificació fins a un 95% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal.lacions o 
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històriques o de foment del treball. En aquests casos s'haurà de complir alguna de 
les condicions següents:

- Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament .
- Que s'executi per entitats sense ànim de lucre o per iniciativa privada previ conveni de 

col.laboració signat amb l'Ajuntament.
S'estableix igualment que es delegarà a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial 
interès o utilitat municipal, i la graduació de la bonificació entre el 0 i el 95%. Per a l'aplicació del 
percentatge a bonificar, es realitzarà una valoració concreta de les circumstàncies socials, culturals, 
històrico-artístiques o de foment de l'ocupació, tenint en compte l'oportunitat i els interessos de la 
ciutat i de la població. En qualsevol cas, aquesta graduació tindrà en compte el volum de població que 
es beneficiï de l'obra o instal.lació que es tracti, així com qualsevol altre criteri d'interès municipal 
específic que hi concorri i es vulgui aplicar en aquell cas concret . 
En el cas de les obres emparades per la llicència atorgada a l'expedient núm. 2015-OME-714, hi 
concorren les següents circumstàncies:
Les obres s'executen per Infrastructures.cat, han estat acordades amb els responsables de l'institut i 
en base a les necessitats del centre de millorar les condicions d'impermeabilització d'una part de la 
coberta que presenta patologies de manca d'estanqueïtat per l'envelliment dels materials, de reparar 
un baixant de coberta del cos oest, i procedir a la substitució de fals sostres de planta primera i 
execució de nous fals sostre en àmbits en què no n'hi havien
Conclusió
D'acord amb el que s'ha exposat, es constata el següent:
– en les obres emparades per la llicència de substitució de fals sostre i impermeabilització de la 
coberta del centre educatiu Institut Antoni Cumella de Granollers, al carrer Roger de Flor, 64 de la 
ciutat (Exp. 2015-OME-714) hi concorren circumstàncies de caràcter social que permeten 
considerar-les d'especial interès en base al que es disposa en l 'article 12 de l'Ordenança Fiscal 1.3.
– les obres de referència es situen en terrenys qualificats urbanísticament com a sistema 
d'equipaments educatiu dels que n'és titular l'Ajuntament de Granollers, i les promou una 
administració pública.
– i que atenent a la naturalesa de l'obra, es proposa declarar les obres de substitució de fals sostre 
i impermeabilització de la coberta del centre educatiu Institut Antoni Cumella de Granollers, al carrer 



Roger de Flor, 64 de la ciutat (Exp. 2015-OME-714), d'especial interès, i aplicar-los, d'acord amb el 
que s'ha exposat, una bonificació del 95% de la quota de l'impost, la qual resultaria de 165,07 euros.

PEM de projecte: 95.663,68 euros
Quota inicial ICIO (3,451% del PEM)..............................  3.301,35 euros
Bonificació del 95%............. -3.136,28 euros
Quota resultant ..........................        165,07 euros

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

L'article 12.1 de    l'Ordenança fiscal núm. 1.3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió plenària de dia 28 d'octubre de 2014, per l'exercici 
2015, estableix que de conformitat amb l'article 103.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran de bonificació les 
construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Bonificació fins a un 95% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històriques o de foment del treball. En aquests casos s'haurà de complir alguna de 
les condicions següents:
- Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament . 
- Que s'executi per entitats sense ànim de lucre o per iniciativa privada previ conveni de col·laboració 
signat amb l'Ajuntament.
- Delegar a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal i la 
graduació de la bonificació entre el 0% i el 95%.
- Per aquesta graduació de la bonificació es valorarà les circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l'ocupació i, l'oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. 
En qualsevol cas es tindrà en compte el volum de població  que es beneficiï de l 'obra i de la instal·lació 
de què es tracti, així com qualsevol altre interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui 
aplicar en aquell cas concret. 
Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar per instància, aportant els informes corresponents que 
justifiquin el percentatge de bonificació sol·licitat, i que hauran d'ajustar-se als que preveu aquesta 
ordenança. La bonificació s'haurà de sol·licitar, en qualsevol cas, abans de la finalització de l'obra. Si 
la sol·licitud s'efectua en un moment posterior, a l'inici de l'obra, és a dir, quan s'hagi acreditat la 
liquidació provisional de l'impost, no s'interromprà el procediment de recaptació de la liquidació i el 
subjecte passiu tindrà dret, si s'escau, a la devolució d'ingressos indeguts.

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'especial interès les obres de substitució dels cels rasos de la planta primera i 
impermeabilització d'una part de la coberta de l'Institut Antoni Cumella, situada al carrer Roger de 
Flor, 64, d'aquesta ciutat (2015-OME-714), sol·licitada pel senyor Josep-Vicent Garcia i Caurín, en 
representació del Departament d'Ensenyament - Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental de la 
Generalitat de Catalunya, amb NIF número S0811001G i domicili fiscal al carrer Churruca, 90 de 
Mataró, ja que les obres s’executen en terrenys qualificats urbanísticament com a sistema 
d'equipaments educatiu dels que n'és titular l'Ajuntament de Granollers, i les promou una 
administració pública i que concorren circumstàncies de caràcter social, d'acord amb l'informe 
transcrit a la part expositiva.

SegonSegonSegonSegon....    Establir una bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la 
sol·licitud de llicència d'obres sol·licitada el dia  28 de juliol de 2015, de substitució dels cels rasos de 
la planta primera i impermeabilització d'una part de la coberta de l'Institut Antoni Cumella, situada al 
carrer Roger de Flor, 64, d'aquesta ciutat (2015-OME-714), d'acord amb l'informe transcrit a la part 
expositiva.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATA    16161616    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LUNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LUNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LUNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L''''ESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LAESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LAESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LAESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES AEDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES AEDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES AEDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A    
CENTRES EDUCATIUS PER AL CURSCENTRES EDUCATIUS PER AL CURSCENTRES EDUCATIUS PER AL CURSCENTRES EDUCATIUS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

En sessió de 16 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Escola Fàtima en el marc de 
la convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions extraordinàries a centres 
educatius per al curs 2014-2015 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost actuacióCost actuacióCost actuacióCost actuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola Fàtima Q5855792G
Colònies a l'escola/Pla 
lector

9.286,94 € 1.446,19 € 15,57

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

L'Escola Fàtima ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 29 de juny de 2015 i 
amb número de registre d'entrada 14671, que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut un 
estalvi de 2.732,92€ motivat per una menor despesa en la compra de llibresde la que s'havia previst 
inicialment i en la despesa de la casa de colònies, per la qual cosa sol·licita modificar el pressupost 
del projecte subvencionat en el sentit següent:

Que, inicialment, el cost total de la despesa era de 9.286,94€ i finalment ha estat de �

6.554,02€.

S'ha valorat la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de 
desembre de 2014, pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en el marc de la convocatòria 
del Servei d'Educació subvencions extraordinàries a centres educatius per al curs 2014-2015  en el 
sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat “Colònies a 
l'escola/Pla lector” corresponent  a l' Escola Fàtima que passa a tenir un cost de 6.554,02€ € i no de 
9.286,94€, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 
1.446,19 €, que representa finalment un finançament del 21,60% del cost del projecte.

Es manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació. 

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

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

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



3. L'article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions extraordinaries 
corresponent a l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 7 d'octubre de 2014  
en concordança amb l'article 22.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers, aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment 
modificada per acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la modificació de 
l'acord d'atorgament de les subvencions, els quals preveuen que l'alteració de les condicions que 
varen determinar la concessió de la subvenció, així com la no justificació adequada de la totalitat de 
l'import de les despeses de l'actuació a que el beneficiari estigui obligat a justificar, pot donar lloc a la 
modificació de la resolució d'atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé 
sigui en relació amb l'import de la subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions extraordinàries en el marc de la convocatòria  
del Servei d'Educació a centres educatius pel curs 2014-2015 en el sentit de modificar l'import del 
pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona corresponent a l'Escola 
Fàtima que passa a tenir un cost de 6.554,02€ i no de 9.286,94€, així com del percentatge final de 
finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord amb els fets i els fonaments 
de dret invocats.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola Fàtima Q5855792G
Colònies a 
l'escola/Pla lector

6.554,02 € 1.446,19 € 21,60

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Escola Fàtima.

QUART.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 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATA    16161616    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LUNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LUNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LUNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L''''ESCOLA PEREANTON EN EL MARC DE LAESCOLA PEREANTON EN EL MARC DE LAESCOLA PEREANTON EN EL MARC DE LAESCOLA PEREANTON EN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES AEDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES AEDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES AEDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A    
CENTRES EDUCATIUS PER AL CURSCENTRES EDUCATIUS PER AL CURSCENTRES EDUCATIUS PER AL CURSCENTRES EDUCATIUS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

En sessió de 16 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Escola Pereanton en el marc 
de la convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions extraordinàries a 
centres educatius per al curs 2014-2015 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost actuacióCost actuacióCost actuacióCost actuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola 
Pereanton

Q5855908I Cohesió social 7.539,90 € 1.546,19 € 20,5

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

L'Escola Pereanton ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 30/6/15 amb 
número de registre d'entrada 14893 que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut un estalvi de 
60,60€ motivat per una menor despesa motivat per canvis en els imports de preus de les activitats. de 
la que s'havia previst inicialment, per la qual cosa sol·licita modificar el pressupost del projecte 



subvencionat en el sentit següent:

Que, inicialment, el cost total de la despesa era de7.539,90€ i finalment ha estat de 7.479,30€.�

S'ha valorat la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de 
desembre de 2014, pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en el marc de la convocatòria 
del Servei d'Educació subvencions extraordinàries a centres educatius per al curs 2014-2015 en el 
sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat “Cohesió social”  
corresponent  a l'Escola Pereanton  que passa a tenir un cost de 7.479,30€ € i no de 7.539,90€, sense 
modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 1.546,19 €, que 
representa finalment un finançament del 20,67% del cost del projecte.

Es manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació. 

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

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

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

3. L'article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions extraordinàries 
corresponent a l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 7 d'octubre de 2014  
en concordança amb l'article 22.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers, aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment 
modificada per acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la modificació de 
l'acord d'atorgament de les subvencions, els quals preveuen que l'alteració de les condicions que 
varen determinar la concessió de la subvenció, així com la no justificació adequada de la totalitat de 
l'import de les despeses de l'actuació a que el beneficiari estigui obligat a justificar, pot donar lloc a la 
modificació de la resolució d'atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé 
sigui en relació amb l'import de la subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions extraordinàries en el marc de la convocatòria  
del Servei d'Educació a centres educatius pel curs 2014-2015 en el sentit de modificar l'import del 
pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona corresponent a l'Escola 
Pereanton  que passa a tenir un cost de 7.479,30€ i no de 7.539,90€, així com del percentatge final de 
finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord amb els fets i els fonaments 
de dret invocats.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola 
Pereanton

Q5855908I Cohesió social 7.470,30 € 1.546,19 € 20,67

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .



TERCER. Notificar aquest acord a l'Escola Pereanton.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DEACORD DE LA JUNTA DE    
GOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATAGOVERN LOCAL DE DATA    16161616    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENTATORGAMENT     
DDDD''''UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LUNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LUNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A LUNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L''''ESCOLA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LAESCOLA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LAESCOLA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LAESCOLA SALVADOR ESPRIU EN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI DCONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES AEDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES AEDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES AEDUCACIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A    
CENTRES EDUCATIUS PER AL CURSCENTRES EDUCATIUS PER AL CURSCENTRES EDUCATIUS PER AL CURSCENTRES EDUCATIUS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

En sessió de 16 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar, entre d'altres, l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Escola Salvador Espriu en el 
marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a la concessions de subvencions extraordinàries a 
centres educatius per al curs 2014-2015 de conformitat amb el detall següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost actuacióCost actuacióCost actuacióCost actuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola Salvador 
Espriu

Q5856066E
Accés material i 
sortides

81.624,00 € 1.372,38 € 1,68

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

L'Escola Salvador Espriu ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 7 de juliol 
de 2015 amb número de registre d'entrada 15469 que en el desenvolupament del projecte hi ha hagut 
un estalvi de 12.220,00€ motivat per una menor despesa en material didàctic i sortides  de la que 
s'havia previst inicialment, per la qual cosa sol·licita modificar el pressupost del projecte subvencionat 
en el sentit següent:

Que, inicialment, el cost total de la despesa era de 81.624€ i finalment ha estat de 69.403,57€

S'ha valorat la sol·licitud presentada per l'entitat beneficiària, i conforme el que preveu l'article 19 de 
les bases específiques de la convocatòria que contempla la modificació de l'acte d'atorgament de les 
subvencions, es considera procedent modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de 
desembre de 2014, pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions en el marc de la convocatòria 
del Servei d'Educació subvencions extraordinàries a centres educatius per al curs 2014-2015 en el 
sentit de modificar l'import del pressupost de despesa del projecte subvencionat “Accés material i 
sortides” corresponent a l' Escola Salvador Espriu que passa a tenir un cost de 69.403,57€ € i no de 
81.624€, sense modificar l'import concedit, per la qual cosa l'Ajuntament de Granollers aporta 
1.372,38 €, que representa finalment un finançament del 85,02% del cost del projecte.

Es manté el mateix import de la subvenció, ja que els objectius, indicadors i resultats són els 
mateixos.

El percentatge final de finançament de la subvenció s'ajusta al contingut de les bases específiques de 
la convocatòria, les quals preveuen que l'import de la subvenció pot arribar fins al 100% del cost de 
l'actuació. 

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

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

2. L'article 17.3 l) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i l'article 64 del 



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

3. L'article 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions extraordinàries 
corresponent a l'any 2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 7 d'octubre de 2014  
en concordança amb l'article 22.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers, aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment 
modificada per acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la modificació de 
l'acord d'atorgament de les subvencions, els quals preveuen que l'alteració de les condicions que 
varen determinar la concessió de la subvenció, així com la no justificació adequada de la totalitat de 
l'import de les despeses de l'actuació a que el beneficiari estigui obligat a justificar, pot donar lloc a la 
modificació de la resolució d'atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé 
sigui en relació amb l'import de la subvenció.

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

PRIMER. Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 
2014 pel qual es va aprovar l'atorgament de subvencions extraordinàries en el marc de la convocatòria  
del Servei d'Educació a centres educatius pel curs 2014-2015 en el sentit de modificar l'import del 
pressupost de despesa del projecte subvencionat que tot seguit es relaciona corresponent a l'Escola 
Salvador Espriu que passa a tenir un cost de 69.403,57€ i no de 81.624€, així com del percentatge 
final de finançament de la subvenció, sense modificar l'import concedit, d'acord amb els fets i els 
fonaments de dret invocats.

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF
ActuacióActuacióActuacióActuació     

subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada
Cost finalCost finalCost finalCost final     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

%%%%    finalfinalfinalfinal     
subvencionatsubvencionatsubvencionatsubvencionat

Escola Salvador 
Espriu

Q5856066E
Accés material i 
sortides

69.403,57 € 1.372,38 € 1,97

SEGON. Mantenir inalterables la resta de disposicions del citat acord .

TERCER. Notificar aquest acord a l'Escola Salvador Espriu.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS DEL “PROGRAMADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS DEL “PROGRAMADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS DEL “PROGRAMADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DELS AJUTS DEL “PROGRAMA    
COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALCOMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALCOMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPALCOMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL    
PER AL CURSPER AL CURSPER AL CURSPER AL CURS    2014201420142014----2015201520152015” DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS” DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS” DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS” DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015” DE LA” DE LA” DE LA” DE LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA

En data 5 de maig de 2015 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va aprovar 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona el suport de finançament de les llars d’infants de titularitat 
municipal dins el "Programa  complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat 
municipal" per al curs 2012-2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

El 25 de juny de 2015 la Junta de Govern en funcions de la Diputació de Barcelona va acordar aprovar 
la relació individualitzada dels ajuts a concedir en el marc del Programa complementari de 
finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2012-2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”.

Atenent el nombre de sol·licituds rebudes concedeixen un ajut de 494,28 euros per alumne matriculat, 
sempre i quan no superi la capacitat autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

Vist la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Granollers l’abril del 2015 i aprovada per la Junta de 



Govern Local de l'Ajuntament de Granollers en data 5 de maig de 2015,  per un total de 216 alumnes 
amb la distribució següent, es concedeix un total de 106106106106....764764764764,,,,48484848    €€€€    per el finançament de las llars 
d’infants per al curs 2014-2015:

EBM Giravoltes: 62
EBM Tortuga:57
EBM El Teler: 97

Vist l'informe de data 25 d'agost de 2015 emès per la tècnica 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. Acceptar la quantitat de 106106106106....764764764764,,,,48484848    €€€€    concedida per la Diputació de Barcelona    corresponent 
al “Programa complementari de finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 
2014-2015” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

SEGON. Imputar aquesta quantitat distribuïda a les següents partides:

H416 43134 DIPUTACIÓ EB GIRAVOLTES: 30.645,36 €
H416 43135 DIPUTACIÓ EB TORTUGA: 28.173,96 €
H416 46136 DIPUTACIÓ EB EL TELER: 47.945,10 €

106.764,48 €

TERCER. Notificar aquest acord a comptabilitat i a la Diputació de Barcelona .

QUART....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 LES ACTUACIONS “ACTIVITATS DE SUPORT A LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES ACTUACIONS “ACTIVITATS DE SUPORT A LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES ACTUACIONS “ACTIVITATS DE SUPORT A LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES ACTUACIONS “ACTIVITATS DE SUPORT A LA    
FUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES” EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISFUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES” EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISFUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES” EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISFUNCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES” EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2015201520152015    DELDELDELDEL    
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En data 23 de març de 2015 per Resolució d’Alcaldia núm. 240/2015 es va aprovar sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona tres activitats del Catàleg d’activitats de suport a la funció educativa de les 
famílies per l’any 2015 i que en data 14 d'abril de 2015 se'n va donar compte a la Junta de Govern 
Local.

El 18 de juny de 2015 la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones en funcions aprova els decrets 6103/15, 6122/15 i 6113/15 on adjudica, a l’Ajuntament de 
Granollers, entre altres ens locals, les activitats “Acompanyar als nostres fills i filles adolescents en la 
presa de decisions”, “Xerrada-taller El viatge de primària a secundària” o el “Taller Com parlem, 
escoltem i sentim a casa? I fora de casa?.

L’activitat “Acompanyar als nostres fills i filles adolescents en la presa de decisions” es concreta �

en tres sessions de 120 minuts on es treballa amb pares i mares per a que puguin acompanyar el 
procés maduratiu i emocional dels seus adolescents per prendre decisions. S’haurà de realitzar 
abans del 15 de juliol de 20016.

La Xerrada-Taller “El viatge de Primària a secundària” combina una part explicativa, en suport �

paper i una part visual, en suport powerpoint. Vol informar a les famílies dels aspectes més 
rellevants en la transició de l’etapa educativa de Primària a Secundària: els canvis, les 
característiques principals de l’ESO, aspectes de mobilitat i autonomia. S’haurà de realitzar de 
gener a juny de 2016.

El taller “Com parlem, escoltem i sentim a casa? I fora de casa? Es desenvoluparà en dues �

sessions de 90 minuts. Proposa treballar la comunicació i la resolució de conflictes de les 
famílies, a partir de dinàmiques de participació de grup, reflexions i comentaris de l’experiència 
personal, complementat amb aportacions teòriques i de dramatització de grup. S’haurà de 



realitzar de setembre a desembre de 2015.

Vist l'informe de data 22 de juliol de 2015 emès per la tècnica del Servei d'Educació.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. L’article 27.Suport formatiu a les famílies de la llei 12/2009 del 10 de juliol, d’Educació diu que  “El 
Govern ha de promoure l’intercanvi d’experiències sobre les estratègies amb què les famílies eduquen 
llurs fills. Aquests programes s’han de promoure tant des de l’àmbit de l’escola i les associacions de 
mares i pares d’alumnes com des dels ens locals i altres àmbits i institucions socials” .

2. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, a l’article 12. Respecte i 
suport a les responsabilitats parentals regula que:

Els pares i les mares tenen responsabilitats comunes en l’educació i el desenvolupament dels fills 
menors d’edat. Les polítiques d’atenció i protecció dels infants i els adolescents han d’incloure les 
actuacions necessàries per a l’efectivitat de llurs drets, tenint en compte que el benestar dels 
infants i els adolescents està íntimament relacionat amb el de llurs famílies .
Els poders públics han de proporcionar la protecció i l’assistència necessàries a les famílies 
perquè puguin assumir plenament llurs responsabilitats .

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 les tres activitats de suport a la funció educativa de les famílies, així com els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució, en el marc del règim regulador del 
Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona:

Acompanyar als nostres fills i filles adolescents en la presa de decisions .
Xerrada-taller El viatge de primària a secundària.
Taller Com parlem, escoltem i sentim a casa? I fora de casa?

SEGON. Notificar aquest acord a 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
 

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


		2015-09-25T12:29:23+0200
	CPISR-1 NÚRIA BLANCHAR CAZORLA


		2015-09-25T12:58:44+0200
	CPISR-1 JOSEP MAYORAL ANTIGAS




