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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 ....

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

– Sentencia  número 53/2014 de 13/02/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 13  de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs de procediment abreviat 76/13-A presentat per  
ELENA ROMERO HORRILLO. 



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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DEL    
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINESCONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINESCONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINESCONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS EDIFICIS DESTINATS A OFICINES    
PÚBLIQUES MUNICIPALS DE LPÚBLIQUES MUNICIPALS DE LPÚBLIQUES MUNICIPALS DE LPÚBLIQUES MUNICIPALS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    ((((LOTLOTLOTLOT1111,,,,    LOTLOTLOTLOT    2222    I LOTI LOTI LOTI LOT    3333))))    AAAA    
PARTIR DE LPARTIR DE LPARTIR DE LPARTIR DE L''''1111    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE    2014201420142014    FINS ELFINS ELFINS ELFINS EL    31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2014201420142014    FORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMBFORMALITZAT AMB    
LLLL''''EMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECE ,,,,SASASASA

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 
d'octubre de 2011, es va adjudicar a l'empresa CLECE,SA amb CIF A80364243 el contracte de 
serveis plurianual per a la prestació del servei de neteja dels edificis destinats a oficines públiques 
municipals de l'Ajuntament (Lot 1, Lot 2 i Lot 3) per a 23 mesos, amb efectes des de l'1 de març de 
2012 al 31 de gener de 2014 per import de 339.385,47 euros més 61.089,38 euros en concepte d'IVA 
(18%), que fa un total de 400.474,85 euros, amb la distribució d'imports per a cada lot a continuació 
indicat:

LOT 1: Import de 133.427,37 euros més 24.016,93 euros en concepte d'IVA (18%), el que fa un total 
de 157.444,30 euros.
LOT 2:  Import de 117.428,80 euros més 21.137,18 euros en concepte d'IVA (18%), el que fa un total 
de 138.565,98 euros.
LOT 3: Import de 88.529,30 euros més 15.935,27 euros en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 
104.464,57 euros.
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .

2.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 31 de juliol 
de 2012, es va aprovar la modificació per ampliació del contracte de serveis per a la prestació del 
servei de neteja dels edificis destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament de Granollers 
LOT 2, adjudicat a l'empresa CLECE,SA amb CIF A80364243 des de l'1 d'agost de 2012 fins el 31 de 
gener de 2014 en el sentit d'ampliar les dependències per un import de 5.003,46 euros més 1.042,36 
euros en concepte d'IVA del Lot 2, el que fa un total de 6.045,83 euros, que suposa un 4,26% 
d'ampliació de l'import primitiu. Aquesta ampliació es facturarà 50% a nom de l'Ajuntament de 
Granollers i 50% a nom de l'empresa municipal GRANOLLERS PROMOCIONS,SA.

3.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 29 
d'octubre de 2013, es va aprovar la revisió de preus  sol·licitada per l 'empresa CLECE,SA amb efectes 
des de l'1 de març de 2013 del contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de neteja 
dels edificis destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament (Lot 1, Lot 2 i Lot 3) per un 
import total de 3.935,87 euros més 826,53 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 4.762,40 euros.

4.- El contracte núm. 86/2012,  formalitzat amb data 29 de febrer de 2012,  es vigent des de l'1 de 
març de 2012 fins el 31 de gener de 2014.

5.- D'acord amb la clàusula cinquena del contracte i la clàusula IX.3 del Plec de clàusules 
administratives particulars, aquest contracte pot ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, 
per a 12 mesos més, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir 
de 35 mesos, sempre que les seves característiques continuïn inalterables .

6.- L'empresa CLECE,SA ha presentat un escrit  de data 27 de gener de 2014 amb  registre d'entrada 
núm. 2555 de data 12 de febrer de 2014, indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 11 
mesos més, es a dir des de l'1 de febrer de 2014 fins al 31 de desembre de 2014 amb la corresponent 
revisió de preus.

7.- D'acord amb la clàusula II.4 del plec de clàusules administratives particulars, la revisió de preus 
s'adequarà al 85% de la variació de l'índex general nacional de preus al consum publicat per l'Institut 
Nacional d'Estadística.



8.- La cap del Servei d'Organització i Logística ha emès un informe de data 13 de febrer de 2014 en el 
qual proposa  prorrogar el contracte per a 11 mesos i acceptar la revisió de preus per aquest període 
de pròrroga, d'acord amb la clàusula II.4 del plec de clàusules administratives particulars .

L'import màxim  total de la pròrroga es de 169.596,30 euros més 35.615,22. euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 205.211,52 euros que inclou el 0,17% d'increment en concepte de revisió 
de preus, d'acord amb el 85% de l'IPC estatal publicat per l'INE amb efectes gener de 2014 que es del 
0,2%, d'acord amb el detall següent:

a càrrec de l'Ajuntament de Granollers i de la partida pressupostària H142.92040.22700 de �

l'exercici 2014 ( des de l'1 de febrer al 31 de desembre)
LOT 1: Import de 65.442,92 euros més 13.743,02 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
79.185,93 euros
LOT 2: Import de 59.163,92 euros més 12.424,42 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
71.588,34 euros
LOT 3: Import de 43.421,50 euros més 9.118,52 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
52.540,02 euros

a càrrec de GRANOLLERS PROMOCIONS,SA i del pressupost de l'exercici 2014 ( des de l'1 de �

febrer al 31 de desembre)
LOT 2: Import de 1.567,96 euros més 329,27 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
1.897,23 euros

9.- L'empresa GRANOLLERS PROMOCIONS,SA ha presentat un escrit de data 13 de febrer de 2014 
acceptant la pròrroga del contracte de serveis per a la neteja de les dependències incloses en el LOT 
2.

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.
Article 78 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al sistema �

de revisió de preus.
Clàusules II.4 i IX.3 del Plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .�

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
edificis destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament (Lot 1, Lot 2 i Lot 3)  des de  l'1 de 
febrer de 2014 fins al 31 de desembre de 2014  formalitzat amb l'empresa  CLECE,SA amb CIF 
A80364243 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Autoritzar la despesa de l'import màxim de 169.596,30 euros més 35.615,22. euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 205.211,52 euros que inclou el 0,17% d'increment en 
concepte de revisió de preus, d'acord amb el 85% de l'IPC estatal publicat per l'INE amb efectes gener 
de 2014 que es del 0,2%, d'acord amb el detall següent:

a càrrec de l'Ajuntament de Granollers i de la partida pressupostària H142.92040.22700 de �

l'exercici 2014 ( des de l'1 de febrer al 31 de desembre)
LOT 1: Import de 65.442,92 euros més 13.743,02 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
79.185,93 euros
LOT 2: Import de 59.163,92 euros més 12.424,42 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
71.588,34 euros



LOT 3: Import de 43.421,50 euros més 9.118,52 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
52.540,02 euros

a càrrec de GRANOLLERS PROMOCIONS,SA i del pressupost de l'exercici 2014 ( des de l'1 de �

febrer al 31 de desembre)
LOT 2: Import de 1.567,96 euros més 329,27 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
1.897,23 euros

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables AD(2014) amb càrrec a la partida pressupostària 
H142.92040.22700 de l'Ajuntament de Granollers i del pressupost de l'empresa municipal 
GRANOLLERS PROMOCIONS,SA

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 86/2012,  formalitzat amb data 29 
de febrer de 2012.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar a l'empresa CLECE,SA, a l'empresa GRANOLLERS PROMOCIONS,SA i al 
departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia de l'Ajuntament de Granollers

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A    
LLLL''''ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS “GRAN CENTRE”ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS “GRAN CENTRE”ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS “GRAN CENTRE”ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS “GRAN CENTRE”,,,,    MITJANÇANT CONVENI SIGNAT PER AMITJANÇANT CONVENI SIGNAT PER AMITJANÇANT CONVENI SIGNAT PER AMITJANÇANT CONVENI SIGNAT PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2013201320132013

1111.... La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers,    en dataen dataen dataen data    23232323    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2013201320132013, va aprovar 
la signatura d'un conveni amb l'Associació de Comerciants “Gran Centre” per al desenvolupament 
d'activitats de dinamització comercial durant l 'any 2013.

2222....    Aquest conveni finalitza per tot el 31 de desembre de 2013 i “Gran Centre” disposa de dos mesos, 
a partir de la data de finalització, per a la seva justificació econòmica.

3333....  En data 12 de febrer de 2014 l'Associació de Comerciants “Gran Centre” ha presentat a 
l'Ajuntament de Granollers, amb número de registre d'entrada 2571257125712571, la documentació corresponent a 
la justificació de la subvenció rebuda establerta en el conveni .

4444.... La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò establert 
a les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d'acord amb l'Ordenança 
General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per  l'Ajuntament en Ple en data 28 
de febrer de 2006, i segons el que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions .

5555.... El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta execució del projecte i de les activitats objecte de subvenció .

6666....    L'Associació de Comerciants “Gran Centre” ha presentat factures per un import total de    18181818....960960960960,,,,17171717    
euroseuroseuroseuros.

7777.... Els conceptes de despesa presentat s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d'acord amb la proposició o l'acord 
d'aprovació.

8888.... L'execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l'interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l 'execució realitzada.

9999.... Vist informe favorable, de data 17 de febrer de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi 



Táboas Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-      Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Comerciants “Gran 
Centre”, amb CIF G60879954, per import de 18181818....960960960960,,,,17171717    euroseuroseuroseuros, d'acord amb el que establia el conveni 
signat entre les parts, per a l'any 2013, a tots els efectes, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Notificar aquest acord a l'Associació de Comerciants “Gran Centre”, al departament 
d'Intervenció, i a Granollers Mercat, perquè faci efectiva la quantitat pendent de l'aportació, d'acord 
amb el que establia el conveni corresponent.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DE    
3333....871871871871,,,,80808080    EUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA AGORA SAEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA AGORA SAEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA AGORA SAEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA AGORA SA,,,,    
D’ASSESSORAMENT I SERVEISD’ASSESSORAMENT I SERVEISD’ASSESSORAMENT I SERVEISD’ASSESSORAMENT I SERVEIS,,,,    CORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DECORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DECORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DECORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE    
GISELA ILLA PARERA D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LAGISELA ILLA PARERA D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LAGISELA ILLA PARERA D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LAGISELA ILLA PARERA D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA    
CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DE     30303030    ANYSANYSANYSANYS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les bases de 
la convocatòria de subvencions a les empreses de Granollers per a la contractació de joves menors 
de 30 anys.

El període de sol·licitud de la subvenció s’inicia en data 28 de setembre de 2012, l’endemà de la seva 
publicació al BOP, i fins el 26 de gener de 2013, d’acord amb el que estableixen les bases de la 
convocatòria.

Atesa la sol·licitud de l’empresa AGORA SAAGORA SAAGORA SAAGORA SA,,,,    D’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEIS presentada en data 
22 de gener de 2013, mitjançant instància núm. 1.136.

Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
aprovar el dia 26 de febrer de 2013, atorgar una subvenció de 3.871,80 euros a l’empresa AGORAAGORAAGORAAGORA    
SASASASA,,,,    D’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEIS, amb CIF ACIF ACIF ACIF A58283581582835815828358158283581, corresponents a la contractació de 
GISELA ILLA PARERAGISELA ILLA PARERAGISELA ILLA PARERAGISELA ILLA PARERA  amb NIF 47814418478144184781441847814418VVVV, amb efectes del dia 1 de novembre de 2012, 

d’acord amb el que s’establia a les bases de la convocatòria de subvencions per a la contractació de 
joves menors de 30 anys.

En data 28 de gener de 2014, l’empresa AGORA SA, D’ASSESSORAMENT i SERVEIS ha presentat a 
l’Ajuntament de Granollers, amb número de registre 1.460, la documentació corresponent a la 
justificació de la subvenció.

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat justificació de la subvenció, que per tal 
que es tramiti el pagament de la subvenció, l’empresa beneficiària haurà de presentar la 
documentació següent:

• Nòmines signades per la persona contractada per a la que s’ha atorgat la subvenció corresponents al 
període de contractació que és objecte de la subvenció.

• Documentació de l'entitat bancària que acrediti que s'han efectuat les transferències salarials a favor 
de la persona contractada durant el període de contractació subvencionat. L'import salarial a justificar 
corresponent a un període de temps del contracte de dos-cents setanta dies (9 mesos) haurà de ser 
superior a 5.772,00 euros, que és l'import equivalent a nou mensualitats del SMI de 2012.



• Documentació que acrediti l'alta i el pagament de les quotes a la Seguretat Social durant tot el 
període de vigència del temps de contracte objecte de subvenció.

Les bases determinen que el termini màxim per presentar la documentació justificativa serà de tres 
mesos des de la data de compliment dels dos-cents setanta dies de contractació ( 9 mesos), o des 
de la data de finalització del contracte.

L'empresa AGORA, SA, presenta la justificació en un termini diferent al que estipulen les bases, que 
en el cas d'aquesta contractació era el dia 30 d'octubre de 2013, perquè les ha interpretades de 
manera diferent.

L'empresa AGORA, SA, presenta correctament la justificació corresponent als primers 9 mesos de 
contracte: les nòmines, TC2 i comprovants de pagament de les nòmines de la persona contractada 
per un import de 9.697,96 euros.

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

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta execució de la contractació de persones menors de 30 anys, objecte de 
subvenció.

Els conceptes de despesa presentats s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d'acord amb la proposició o l'acord 
d'aprovació.

L'execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada justifica 
plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l'interessat ha complert totes les 
seves obligacions legals i fiscals en relació a l'execució realitzada, exceptuant el fet de presentar laexceptuant el fet de presentar laexceptuant el fet de presentar laexceptuant el fet de presentar la    
justificació amb un termini posteriorjustificació amb un termini posteriorjustificació amb un termini posteriorjustificació amb un termini posterior ....

LLLL''''empresa informa que ha realitzat una interpretació diferent de les bases de la subvencióempresa informa que ha realitzat una interpretació diferent de les bases de la subvencióempresa informa que ha realitzat una interpretació diferent de les bases de la subvencióempresa informa que ha realitzat una interpretació diferent de les bases de la subvenció, perquè 
essent un contracte indefinit i amb un període de prova de 12 mesos, ha entès que per a aquest 
contracte laboral la finalització del període de prova opera com a termini equivalent al de la “data 
finalització del contracte” que estipulen les bases de la subvenció. Amb aquesta interpretació, doncs, 
el termini de 12 mesos del període de prova es van complir el dia 30 d'octubre de 2013, i el període de 
tres mesos per justificar es compleixen el dia 30 de gener de 2014. Atès que la justificació es 
presentat amb data de 28 de gener de 2014, està dintre del termini per justificar amb aquesta 
interpretació.

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat pagament de la subvenció, que aquest 
s’ordenarà en el termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la 
documentació acreditativa de la despesa de contractació realitzada.

Els pagaments s'efectuaran mitjançant transferència bancària al compte indicat en el moment de 
presentar la sol·licitud.

Vist informe favorable, de data 19 de febrer de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Táboas Suárez.

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 justificaciójustificaciójustificaciójustificació  de la subvenció concedida a l'empresa AGORA SAAGORA SAAGORA SAAGORA SA,,,, 
D’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEIS  (amb CIF ACIF ACIF ACIF A58283581582835815828358158283581, domicili a l’Avinguda Joan Prim, 5-7 2º i codi 
postal 08401 de Granollers) per un import de 3333....871871871871,,,,80808080    euroseuroseuroseuros, en el marc de la convocatòria per a 
l'obtenció de subvencions per a l'any 2012 per la contractació de joves menors de 30 anys, a tots els 
efectes, complint les condicions i destinacions aprovades a l 'expedient de concessió.



SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament deel pagament deel pagament deel pagament de    3333....871871871871,,,,80808080    euroseuroseuroseuros de la subvenció atorgada per la JGL de data 26 de 
febrer de 2013, a l’empresa AGORA SAAGORA SAAGORA SAAGORA SA,,,,    D’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEISD’ASSESSORAMENT i SERVEIS, a carregar contra la DODODODO    
númeronúmeronúmeronúmero    201300026301201300026301201300026301201300026301 , dins de la partida HHHH160160160160....24112241122411224112....47000470004700047000 Subvencions a empreses pel fomentSubvencions a empreses pel fomentSubvencions a empreses pel fomentSubvencions a empreses pel foment    
de lde lde lde l ''''ocupació juvenilocupació juvenilocupació juvenilocupació juvenil , del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per al 2013. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l’ ingrés al compte corrent que l’empresa AGORA SA, D’ASSESSORAMENT i 
SERVEIS facilita en document normalitzat i que correspon a la següent numeració: 
0182018201820182----2940294029402940----49494949----0010350714001035071400103507140010350714 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria d’aquesta 
Corporació, i a l’empresa AGORA SA, D’ASSESSORAMENT i SERVEIS, amb l'expressió de la 
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DE    
3333....871871871871,,,,80808080    EUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA INSTALACIONES MARTEL SLEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA INSTALACIONES MARTEL SLEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA INSTALACIONES MARTEL SLEUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA INSTALACIONES MARTEL SL,,,,    
CORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE JENIFER EXPÓSITO PEREGRINACORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE JENIFER EXPÓSITO PEREGRINACORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE JENIFER EXPÓSITO PEREGRINACORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE JENIFER EXPÓSITO PEREGRINA    
D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LAD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LAD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LAD’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA    
CONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DECONTRACTACIÓ DE JOVES MENORS DE     30303030    ANYSANYSANYSANYS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les bases de 
la convocatòria de subvencions a les empreses de Granollers per a la contractació de joves menors 
de 30 anys.

El període de sol·licitud de la subvenció s’inicia en data 28 de setembre de 2012, l’endemà de la seva 
publicació al BOP, i fins el 26 de gener de 2013, d’acord amb el que estableixen les bases de la 
convocatòria.

Atès que, un cop finalitzat el període elegible, no s’havia exhaurit el crèdit de l’aplicació 
pressupostària, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de gener de 2013, va acordar 
la modificació de les bases i prorrogar la vigència de la subvenció per un període de 5 mesos des de 
l’endemà de la seva publicació al BOP, iniciant-se el període de sol·licitud en data 21 de febrer de 
2013 i fins el 20 de juliol de 2013, d’acord amb el que estableixen les citades bases.

Atesa la sol·licitud de l’empresa INSTALACIONES MARTEL SL, presentada en data 27 de març de 
2013, mitjançant instància núm. 5.872.

Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
aprovar el dia 23 d’abril de 2013, atorgar una subvenció de 3.871,80 euros a l’empresa 
INSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SL amb CIF B61390985, corresponents a la contractació de JENIFERJENIFERJENIFERJENIFER    
EXPÓSITO PEREGRINAEXPÓSITO PEREGRINAEXPÓSITO PEREGRINAEXPÓSITO PEREGRINA, amb NIF 47813554G, d’acord amb el que s’establia a les bases de la 
convocatòria de subvencions per a la contractació de joves menors de 30 anys.

En data 5 de febrer de 2014, l’empresa INSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SL,,,,    presenta instància número 
1.992 a l’Ajuntament de Granollers amb la documentació corresponent a la justificació de la 
subvenció.

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat justificació de la subvenció, que per tal 
que es tramiti el pagament de la subvenció, l’empresa beneficiària haurà de presentar la 
documentació següent:

• Nòmines signades per la persona contractada per a la que s’ha atorgat la subvenció corresponents al 
període de contractació que és objecte de la subvenció.



• Documentació de l'entitat bancària que acrediti que s'han efectuat les transferències salarials a favor 
de la persona contractada durant el període de contractació subvencionat. L'import salarial a justificar 
corresponent a un període de temps del contracte de dos-cents setanta dies (9 mesos) haurà de ser 
superior a 5.807,70 euros, que és l'import equivalent a nou mensualitats del SMI de 2013.

• Documentació que acrediti l'alta i el pagament de les quotes a la Seguretat Social durant tot el 
període de vigència del temps de contracte objecte de subvenció.

Atès que el termini màxim per presentar la documentació justificativa serà de tres mesos des de la 
data de compliment dels dos-cents setanta dies de contractació, o des de la data de finalització del 
contracte.

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

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta execució de la contractació de persones menors de 30 anys, objecte de 
subvenció.

L'empresa ha presentat justificants de les nòmines i TC2 corresponents a la persona contractada, per 
un import de 17.046,55 euros.

Els conceptes de despesa presentats s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d'acord amb la proposició o l'acord 
d'aprovació.

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

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat pagament de la subvenció, que aquest 
s’ordenarà en el termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la 
documentació acreditativa de la despesa de contractació realitzada.

Els pagaments s'efectuaran mitjançant transferència bancària al compte indicat en el moment de 
presentar la sol·licitud.

Vist informe favorable, de data 14 de febrer de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Táboas Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció concedidajustificació de la subvenció concedidajustificació de la subvenció concedidajustificació de la subvenció concedida a l'empresa INSTALACIONES MARTELINSTALACIONES MARTELINSTALACIONES MARTELINSTALACIONES MARTEL    
SLSLSLSL, per un import de    3333....871871871871,,,,80808080    euroseuroseuroseuros, en el marc de la convocatòria per a l'obtenció de subvencions 
per a l'any 2013 per la contractació de joves menors de 30 anys, a tots els efectes, complint les 
condicions i destinacions aprovades a l 'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Realitzar el    pagament delspagament delspagament delspagament dels    3333....871871871871,,,,80808080    euroseuroseuroseuros de la subvenció atorgada per la JGL de data 23232323    
d’abril ded’abril ded’abril ded’abril de    2013201320132013, a l’empresa    INSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SL, (amb CIF BCIF BCIF BCIF B61390985613909856139098561390985,,,, i domicili al 
carrer Magallanes, 9 de Granollers, codi postal 08402), a carregar contra la DODODODO número 
201300027974201300027974201300027974201300027974 , dins de la partida HHHH160160160160....24112241122411224112....47000470004700047000    Subvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment deSubvencions a empreses pel foment de    
llll''''ocupació juvenilocupació juvenilocupació juvenilocupació juvenil , del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per alAjuntament de Granollers per alAjuntament de Granollers per alAjuntament de Granollers per al     2013201320132013. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Realitzar l’ ingrés al compte corrent que l’empresa    INSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SLINSTALACIONES MARTEL SL,,,, facilita 
en document normalitzat i que correspon a la següent numeració: 0049004900490049----1820182018201820----69696969----2710097369271009736927100973692710097369 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria d’aquesta 
corporació, i a l’empresa INSTALACIONES MARTEL SL.



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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I REALITZAR EL PAGAMENT DE    
3333....848848848848,,,,40404040    EUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA PAMACOREUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA PAMACOREUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA PAMACOREUROS DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’EMPRESA PAMACOR,,,,    SLSLSLSL,,,,    
CORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL D’ORIOL TARRAGÓ SÁNCHEZCORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL D’ORIOL TARRAGÓ SÁNCHEZCORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL D’ORIOL TARRAGÓ SÁNCHEZCORRESPONENTS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL D’ORIOL TARRAGÓ SÁNCHEZ,,,,    D’ACORDD’ACORDD’ACORDD’ACORD    
AMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓAMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓAMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓAMB EL QUE ESTABLEIXEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ    
DE JOVES MENORS DEDE JOVES MENORS DEDE JOVES MENORS DEDE JOVES MENORS DE     30303030    ANYSANYSANYSANYS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les bases 
de la convocatòria de subvencions a les empreses de Granollers per a la contractació de joves 
menors de 30 anys.

Atès que, un cop finalitzat el període elegible, no s’havia exhaurit el crèdit de l’aplicació 
pressupostària, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de gener de 2013, va 
acordar la modificació de les bases i prorrogar la vigència de la subvenció per un període de  5 mesos 
des de l’endemà de la seva publicació al BOP, iniciant-se el període de sol•licitud en data 21 de 
febrer de 2013 i fins el 20 de juliol de 2013, d’acord amb el que estableixen les citades bases.

Atesa la sol·licitud de l’empresa PAMACOR, SL, presentada en data 7 de maig de 2013 mitjançant 
instància núm. 8.308.

Un cop valorada la sol·licitud, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 11 de 
juny de 2013, atorgar una subvenció de 3.848,40 euros a l’empresa PAMACORPAMACORPAMACORPAMACOR,,,,    SLSLSLSL,,,, amb CIF 
B64400971, corresponents a la contractació d’ORIOL TARRAGÓ SÁNCHEZORIOL TARRAGÓ SÁNCHEZORIOL TARRAGÓ SÁNCHEZORIOL TARRAGÓ SÁNCHEZ, amb NIF 47806301L, 
d’acord amb el que s’establia a les bases de la convocatòria de subvencions per a la contractació de 
joves menors de 30 anys.

En data 20 de desembre de 2013, l’empresa PAMACOR, SL presenta instància número 23.369 a 
l’Ajuntament de Granollers amb la documentació corresponent a la justificació de la subvenció 
corresponent.

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat justificació de la subvenció, que per tal 
que es tramiti el pagament de la subvenció, l’empresa beneficiària haurà de presentar la 
documentació següent:

• Nòmines signades per la persona contractada per a la que s’ha atorgat la subvenció corresponents 
al període de contractació que és objecte de la subvenció.

• Documentació de l'entitat bancària que acrediti que s'han efectuat les transferències salarials a 
favor de la persona contractada durant el període de contractació subvencionat. L'import salarial a 
justificar corresponent a un període de temps del contracte de dos-cents setanta dies (9 mesos) 
haurà de ser superior a 5.772,00 euros, que és l'import equivalent a nou mensualitats del SMI de 
2012.

• Documentació que acrediti l'alta i el pagament de les quotes a la Seguretat Social durant tot el 
període de vigència del temps de contracte objecte de subvenció.

Atès que l’empresa PAMACOR, SL, només va presentar els documents justificatius corresponents a 
les nòmines signades per la persona contractada, en data 8 de gener de 2014, s’insta l’empresa a 
esmenar la documentació que falta per a la correcta justificació .

En data 12 de febrer de 2014, l’empresa PAMACOR, SL, presenta la resta de la documentació 
justificativa de la subvenció.



Atès que el termini màxim per presentar la documentació justificativa serà de tres mesos des de la 
data de compliment dels dos-cents setanta dies de contractació, o des de la data de finalització del 
contracte.

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

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta execució de la contractació de persones menors de 30 anys, objecte de 
subvenció.

L'empresa ha presentat nòmines i TC2 corresponents a la persona contractada per un import de 
9.940,67 euros.

Els conceptes de despesa presentats s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d'acord amb la proposició o l'acord 
d'aprovació.

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

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat pagament de la subvenció, que aquest 
s’ordenarà en el termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la 
documentació acreditativa de la despesa de contractació realitzada.

Els pagaments s'efectuaran mitjançant transferència bancària al compte indicat en el moment de 
presentar la sol·licitud.

Vist informe favorable, de data 14 de febrer de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr, Jordi 
Táboas Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció concedidajustificació de la subvenció concedidajustificació de la subvenció concedidajustificació de la subvenció concedida a l'empresa PAMACORPAMACORPAMACORPAMACOR,,,,    SLSLSLSL per un import 
de 3333....848848848848,,,,40404040    euroseuroseuroseuros,,,, en el marc de la convocatòria per a l'obtenció de subvencions per a l'any 2012 per 
la contractació de joves menors de 30 anys, a tots els efectes, complint les condicions i destinacions 
aprovades a l'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament depagament depagament depagament de     3333....848848848848,,,,40404040    euroseuroseuroseuros de la subvenció atorgada per la JGL de data 11111111    dededede    
juny dejuny dejuny dejuny de    2013201320132013, a l’empresa PAMACORPAMACORPAMACORPAMACOR,,,,    SLSLSLSL (amb CIF BCIF BCIF BCIF B64400971644009716440097164400971, i domicili al carrer Josep Umbert, 
60 de Granollers, codi postal 08402), a carregar contra la    DODODODO número 201300037599201300037599201300037599201300037599 , dins de la 
partida HHHH160160160160....24112241122411224112....47000470004700047000    Subvencions a empreses pel foment de lSubvencions a empreses pel foment de lSubvencions a empreses pel foment de lSubvencions a empreses pel foment de l''''ocupació juvenilocupació juvenilocupació juvenilocupació juvenil, del 
pressupost de l'Ajuntament de Granollers per alAjuntament de Granollers per alAjuntament de Granollers per alAjuntament de Granollers per al     2013201320132013.... 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l’ ingrés al compte corrent que l’empresa PAMACOR, SL facilita i que correspon a 
la següent numeració:    0182018201820182----2940294029402940----41414141----0201636603020163660302016366030201636603.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria d’aquesta 
corporació, i a l’empresa PAMACOR, SL.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-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 ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR L''''EXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIALEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIALEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIALEXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL,,,,    PERPERPERPER    



IMPORT DEIMPORT DEIMPORT DEIMPORT DE    474474474474,,,,90909090    €€€€,,,,    DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA LDE LA SUBVENCIÓ ATORGADA LDE LA SUBVENCIÓ ATORGADA LDE LA SUBVENCIÓ ATORGADA L''''ANYANYANYANY    2010201020102010    PER PART DEL SERVEIPER PART DEL SERVEIPER PART DEL SERVEIPER PART DEL SERVEI    
DDDD''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC))))    PER A LA REALITZACIÓ DE PLANS DPER A LA REALITZACIÓ DE PLANS DPER A LA REALITZACIÓ DE PLANS DPER A LA REALITZACIÓ DE PLANS D''''OCUPACIÓ LOCALOCUPACIÓ LOCALOCUPACIÓ LOCALOCUPACIÓ LOCAL,,,,    
DINS EL MARC DEL PROJECTE IMPULSDINS EL MARC DEL PROJECTE IMPULSDINS EL MARC DEL PROJECTE IMPULSDINS EL MARC DEL PROJECTE IMPULS ....

1111.... El 29292929    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2010201020102010, el director del SOC, senyor Joan Josep Berbel Sánchez, signava la 
resolució per la qual s'atorgava a l'Ajuntament de Granollers una subvenció per  import de    
378378378378....590590590590,,,,36363636    €€€€    per a dur a terme la realització de Plans dPlans dPlans dPlans d ''''OcupacióOcupacióOcupacióOcupació  local, d'acord amb la ResolucióResolucióResolucióResolució     
TRETRETRETRE////2665266526652665////2010201020102010,,,,    dededede    30303030    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,, per la qual es fa pública la convocatòria per a presentar 
sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d'accions per a l'ocupació amb 
entitats locals, dins el marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011 ((((expexpexpexp....    XPOCXPOCXPOCXPOC////2010201020102010////2666266626662666).).).).

2222.... El 22222222    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2010201020102010, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers acceptava la 
subvenció, i aprovava les diferents accions que es derivaven d 'aquesta.

3333.... Els Plans d'Ocupació de l'exercici 2010 es van iniciar el 24242424    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2010201020102010 i van finalitzar el 
23232323    de maig dede maig dede maig dede maig de    2011201120112011. La subvenció va permetre portar a terme un total de 18 projectes d'interès 
general i social de competència municipal , i alhora donar feina a un total de 55555555    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades    
durant un període de 6 mesos.

4444.... En data de gener degener degener degener de    2011201120112011,    el SOC feia efectiu el pagament del 90%90%90%90%    de la subvencióde la subvencióde la subvencióde la subvenció  aprovada: en 
total, 340340340340....731731731731,,,,32323232    €€€€.

5555.... El 22222222    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2011201120112011 es presentà al SOC la documentació justificativa del projecte, la qual havia 
estat aprovada mitjançant la Resolució dResolució dResolució dResolució d''''alcaldia númalcaldia númalcaldia númalcaldia núm....    840840840840////2011201120112011, de data 21212121    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2011201120112011, i 
posteriorment fou ratificada mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 25252525    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    
2011201120112011....    

6666.... No obstant, al detectar-se un error en la justificació econòmica presentada, la resolució i l'acord 
esmentats van quedar sense efecte mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11111111    dededede    
juny dejuny dejuny dejuny de    2013201320132013 que, a més, aprovava la modificació de la justificació econòmica presentada del 
projecte. Amb tot això, d'acord amb els nostres càlculs, llll''''import justificat era deimport justificat era deimport justificat era deimport justificat era de    373373373373....136136136136,,,,22222222        €€€€,,,,    
amb la qual cosa restava un import deamb la qual cosa restava un import deamb la qual cosa restava un import deamb la qual cosa restava un import de    5555....454454454454,,,,14141414    € no gastat ni justificat del qual es renunciava€ no gastat ni justificat del qual es renunciava€ no gastat ni justificat del qual es renunciava€ no gastat ni justificat del qual es renunciava    
expressamentexpressamentexpressamentexpressament ....    En conseqüència, llll''''import pendent dimport pendent dimport pendent dimport pendent d''''ingrésingrésingrésingrés per part del SOC quedava fixat en 
32323232....404404404404,,,,90909090    €€€€....        La justificació econòmicaLa justificació econòmicaLa justificació econòmicaLa justificació econòmica,,,,    refetarefetarefetarefeta    els nous càlculs, es va enviar al SOC el        11111111    dededede    
juny dejuny dejuny dejuny de     2013201320132013....

7777.... Un cop revisada la documentació justificativa, per part de l'equip tècnic del SOC, en data 10101010    dededede    
febrerfebrerfebrerfebrer    ha arribat notificació de l'expedient d''''acceptació de la renúncia delsacceptació de la renúncia delsacceptació de la renúncia delsacceptació de la renúncia dels    5555....454454454454,,,,14141414    €€€€    esmentats 
i d'inici de revocació parcial de la subvencióinici de revocació parcial de la subvencióinici de revocació parcial de la subvencióinici de revocació parcial de la subvenció ....

8888.... En relació a aquesta revocació, d'acord amb l'escrit del SOC, l'import correctament justificat per 
part de la nostra entitat queda establert en 372372372372....661661661661,,,,32323232    €€€€....    La diferència de    474474474474,,,,90909090    €€€€    respecte als 
373.136,22 € que havien calculat els tècnics del Servei de Promoció Econòmica es deu a petits 
errors de càlcul succeïts en el moment d'omplir els formularis justificatius de la subvenció .

9999.... Un cop revisats els documents justificatius de la subvenció, podem confirmar que els càlculs delels càlculs delels càlculs delels càlculs del    
SOC són correctesSOC són correctesSOC són correctesSOC són correctes  i, en conseqüència, s'escau acceptar lacceptar lacceptar lacceptar l ''''expedient de revocació parcialexpedient de revocació parcialexpedient de revocació parcialexpedient de revocació parcial ....

10101010.... L'acceptació d'aquesta revocació parcial no comporta el reintegrament d'aquests 474,90 €, atès 
que encara queda pendentqueda pendentqueda pendentqueda pendent,,,,    per part del SOCper part del SOCper part del SOCper part del SOC,,,,    el pagament del pagament del pagament del pagament d''''una part de la subvenció atorgadauna part de la subvenció atorgadauna part de la subvenció atorgadauna part de la subvenció atorgada: 
els 32.404,90 € esmentats en el punt 6 d'aquest escrit que, un cop restats els 474,90 € revocats, 
queden finalment fixats    31313131....930930930930,,,,00000000    €€€€....

11111111.... Vist l'informe, amb data 18181818    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2014201420142014, del tècnic especialista de Granollers Mercat, Sr. 
Quim Xicoira Albert, amb el vistiplau del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez, 
pel qual es proposa acceptar l'expedient de revocació parcial, per import de 474,90 €, de la 
subvenció atorgada l'any 2010 per part del SOC per a la realització de plans d'ocupació locals en 
el marc del Projecte Impuls.

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



PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar lAcceptar lAcceptar lAcceptar l''''expedient de revocació parcialexpedient de revocació parcialexpedient de revocació parcialexpedient de revocació parcial, per import de 474474474474,,,,90909090    €€€€,,,, de la subvenció atorgada 
l'any 2010 per part del SOC per a dur a terme la realització de Plans dPlans dPlans dPlans d ''''ocupacióocupacióocupacióocupació  localslocalslocalslocals , d'acord amb la 
Resolució TREResolució TREResolució TREResolució TRE////2665266526652665////2010201020102010,,,,    dededede    30303030    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,per la qual es fa pública la convocatòria per a presentar 
sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d'accions per a l'ocupació amb entitats 
locals, dins el marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011 ((((expexpexpexp....    XPOCXPOCXPOCXPOC////2010201020102010////2666266626662666).).).).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Comptabilitzar lComptabilitzar lComptabilitzar lComptabilitzar l''''anul·lació de dretsanul·lació de dretsanul·lació de dretsanul·lació de drets,,,,    per import de    474474474474,,,,90909090    €€€€,,,,    a la partida d'ingressos    
HHHH160160160160....45087450874508745087    ((((Generalitat Plans dGeneralitat Plans dGeneralitat Plans dGeneralitat Plans d ''''OcupacióOcupacióOcupacióOcupació     10101010----11111111))))    del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a 
l'exercici 2014.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    NotificarNotificarNotificarNotificar     aquest acord al Servei de Verificació Administrativa i Justificació Econòmica del 
Servei d'Ocupació de Catalunya, així com als serveis de Comptabilitat i Planificació Econòmica i 
Control Pressupostari de la nostra entitat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES    
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAPER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAPER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAPER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL MARC DEL DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DEEN EL MARC DEL DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DEEN EL MARC DEL DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DEEN EL MARC DEL DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE    
LLLL''''ANYANYANYANY    2013201320132013    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    PER ALS PROJECTESPER ALS PROJECTESPER ALS PROJECTESPER ALS PROJECTES    
PRESENTATS PER LPRESENTATS PER LPRESENTATS PER LPRESENTATS PER L''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA DEÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA DEÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA DEÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 
2012, va sol·licitar l'adhesió al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la 
Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts i la formalització 
de diverses actuacions derivades d'aquest Pla.

En data 28 de març de 2013, el Butlletí Oficial de la Província publicà l'anunci d'aprovació del Catàleg 
de Concertació de l'any 2013, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 

El Catàleg de concertació és l'instrument constituït per una relació completa i ordenada de recursos 
concertables, que, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-1015", periòdicament publica la 
Diputació de Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats.

En data 23 d'abril de 2013 es va aprovar per Junta de Govern Local la sol·licitud de subvenció en el 
marc de la convocatòria descrita als punts anteriors, per a tots el projectes de les diferents Àrees de 
l'Ajuntament de Granollers.

En data 16 de juliol i amb número de registre d'entrada 14.493, la Diputació de Barcelona va notificar a 
l'Ajuntament de Granollers la concessió dels ajuts econòmics, en el marc del règim regulador i la 
convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de govern Locals 2012-2015", entre d'altres, 
els següents que corresponen als presentats per l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de 
l'Ajuntament de Granollers:

NOM ACTUACIÓ COST TOTAL  IMPORT  IMPORT 
CODI 

SUBVENCIÓ



DEMANADA PREVIST SOL·LICITAT ATORGAT
DIPUTACIÓ

Foment de 
l'e-administració a 
Granollers

16.000,00 9.000,00 7.875 € 13/Y/94755

oGranollers 41.000,00 24.600,00 14.760 € 13/Y/93441

Projecte integral 
d'eAdministració a 
l'Ajuntament de 
Granollers 2013

28.400,00 17.000,00 17.000 € 13/Y/94756

Oficina Tècnica del II 
Pla Estratègic de 
Granollers

70.800,00 42.480,00 20.000 € 13/Y/92051

Miniatures per la Pau. 
Sensibilització sobre 
conflictes i educació 
per la Pau

20.000,00 10.000,00 10.000 € 13/Y/91733

4 projectes de l'àmbit 
de l'acció 
Comunitària, 
participació, igualtat i 
joventut.  (*)

512.723,01 186.600 33.411,73 € 13/Y/93315

(*) Aquesta actuació inclou, com indica el seu nom, quatre projectes de l'àmbit de l'acció comunitària, 
participació, igualtat i joventut, proposats per l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania però que 
s'han desenvolupat per diferents Serveis de l'Ajuntament, en l'expedient de sol·licitud de subvenció  
van haver de ser presentats de manera unificada sota el nom d'un únic projecte per exigència de la 
normativa que regula aquesta convocatòria de subvencions, conseqüentment la subvenció atorgada, 
33.411,73 € es va distribuir entre tots quatre, d'acord amb el següent detall:

PROJECTES INCLOSOS
 DISTRIBUCIÓ DE 

L'IMPORT ATORGAT 
(33.411,73 €)

PARTIDA D'INGRÉS
SERVEI 

MUNICIPAL

Oficina de recursos per l'emancipació juvenil 9.784 €
H441.4611

Diputació GRA
CULTURA

Desenvolupament i implementació de les Polítiques 
d'Igualtat de Gènere 10.803 €

H403.46123
Diputació Pla per 

Igualtat d'Oportunitats

SALUT 
PÚBLICA

Programa d'Acció en Participació Ciutadana 2013 6.453 €
H231.46100

Diputació Pla Actuació 
Participació

SERVEI DE 
RELACIONS 

CIUTADANES

Pla d'Actuació Municipal pel Civisme i la Convivència 2013 6.371,73 € H250.46100
Diputació Convivència i 

Ciutadania

SERVEI DE 
MEDIACIÓ 

COMUNITÀRIA

TOTAL  33.411,73 €

Atesos els informes favorables a l'aprovació de les justificacions tècniques i econòmiques de les 
esmentades subvencions, del Director del Serveis  de Benestar Social, de data 14 de febrer de 2013, 
del coordinador tècnic de Centres Cívics, de data 14 de febrer de 2013, de la tècnica de Mediació 
Comunitària, de data 14 de febrer de 2014, de la Responsable de Programes de Joventut, de data 9 
de febrer de 2014, de la Cap del Servei de Processos Estratègics i Programació, de data 14 de febrer 
de 2014, del coordinador TIC (tecnologies de la Informació i Comunicació), de data 14 de febrer de 
2014, i del tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes , de data 18 de febrer de 2014.

En data 23 de gener de 2013, amb número de registre d'entrades 1155, la Direcció de Serveis de 
Concertació Local de la Diputació de Barcelona, a sol·licitud de l'Ajuntament de Granollers, ha atorgat 
la concessió d'una pròrroga per a l'execució del projecte "oGranollers" de fins al 30 d'abril de 2014 i 
per a la justificació del mateix de fins al  30 de juny de 2014.

 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. 673, de data 11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat 
sisè, lletra a), disposa que l'Alcalde delega en la Junta de Govern Local 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 econòmica i tècnica de les següents subvencions atorgades per la 
Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador i la convocatòria del Catàleg de serveis 2013 
del Pla "Xarxa de govern Locals 2012-2015", de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de 
l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb el detall següent:

NOM DEL PROJECTE
 IMPORT 

JUSTIFICAT
CODI 

SUBVENCIÓ

Foment de l'e-administració a Granollers 2.000 € 13/Y/94755

Projecte integral d'eAdministració a 
l'Ajuntament de Granollers 2013 28.436,10 € 13/Y/94756

Oficina Tècnica del II Pla Estratègic de 
Granollers 62.052,26 € 13/Y/92051

Miniatures per la Pau. Sensibilització 
sobre conflictes i educació per la Pau 20.000 € 13/Y/91733

4 projectes de l'àmbit de l'acció 
Comunitària, participació, igualtat i 
joventut.  (*)

315.301,47 € 13/Y/93315

(1) La justificació de la subvenció atorgada per aquesta actuació està integrada per les següents 
justificacions individuals de cadascun dels projectes que l 'integren:

PROJECTES INCLOSOS
IMPORT DE LA 
JUSTIFICACIÓ SERVEI MUNICIPAL

Oficina de recursos per l'emancipació juvenil 71.026,97 € CULTURA

Desenvolupament i implementació de les Polítiques 
d'Igualtat de Gènere 103.314,30 € SALUT PÚBLICA

Programa d'Acció en Participació Ciutadana 2013 89.921,45 €
SERVEI DE 
RELACIONS 

CIUTADANES

Pla d'Actuació Municipal pel Civisme i la Convivència 
2013 51.038,76 €

SERVEI DE 
MEDIACIÓ 

COMUNITÀRIA

TOTAL  315.301,47 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Renunciar a 5.875 € corresponents a la subvenció 13/Y/94755, projecte "Foment de 
l'e-administració a Granollers", atès que no s'ha pogut realitzar alguna acció prevista per motius 
tècnics i de programació temporal, i efectuar les operacions comptables oportunes per anul·lar el 
compromís d'ingrés efectuat per l'Ajuntament de Granollers (CIC núm. 2013000061964).

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- 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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEIS    
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITSPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITSPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITSPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS ADSCRITS    
AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LAL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LAL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LAL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DEL    27272727    DEDEDEDE    
FEBRER DEFEBRER DEFEBRER DEFEBRER DE    2014201420142014    ALALALAL    26262626    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE     2015201520152015    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L ''''EMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECE ,,,,SASASASA

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 19 de febrer de 2013, en 
sessió ordinària, es va adjudicar  l'empresa CLECE,SA el contracte de serveis plurianual per a la 
prestació del servei de neteja dels equipaments adscrits al Servei de Participació Ciutadana de 
l'Ajuntament de Granollers a executar durant els exercicis 2013 i 2014, amb possibilitat de pròrroga de 
dotze mesos mes, per un import de 79.628,16 euros més 16.721,90 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 96.350,06 euros, amb un volum anual total de 5.850 hores de netejador/a i un volum 
anual total de 824 hores d'especialista, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

El contracte núm.50/2013,  formalitzat amb data 26 de febrer de 2013,  es vigent des del 27 de febrer 
de 2013 fins al 26 de febrer de 2014

D'acord amb la clàusula cinquena del contracte i la clàusula  X.3 del Plec de clàusules administratives 
particulars, aquest contracte pot ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, per a 12 mesos 
més, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 24 mesos, 
sempre que les seves característiques continuïn inalterables .

L'empresa CLECE,SA ha presentat un escrit  de data 10 de febrer de 2014, amb registre d'entrada 
núm.2757  de data 14 de febrer de 2014, indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 12 
mesos més, es a dir des del 27 de febrer de 2014 fins el 26 de febrer de 2015.

El coordinador tècnic dels centres cívics ha emès un informe de data 14 de febrer de 2014 en el qual 
proposa  prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments 
adscrits a l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb la 
clàusula X.3 del plec de clàusules administratives particulars .

L'import  total de la pròrroga es de 79.628,16 euros més 16.271,90 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 96.350,06 euros  amb càrrec a les partides pressupostàries a continuació indicades  
i el desglos d'imports per anualitats:

2014 
(del 27 de febrer al 31 de desembre)

2015
(de l'1 de gener al 26 de febrer)

Centre Partida 
pressupostària

Import € IVA 21% Import € IVA 21%
C.Cívic Can BassaH232.33731.22700 11.983,50 2.516,53 2.396,70 503,30
C.Cívic Can Gili H232.33732.22700 17.630,80 3.702,48 3.526,16 740,50
C.Cívic Palou H232.33733.22700 3.891,20 817,15 778,24 163,43
C.Cívic J.Oller H232.33734.22700 10.330,60 2.169,42 2.066,12 433,88
C.Cívic Nord H232.33735.22700 14.256,20 2.993,80 2.851,24 598,77
CCP Can Jonch H241.92911.22700 8.264,50 1.735,54 1.652,90 347,10
TOTALS PARCIALS 66.356,80 13.934,92 13.271,36 2.786,98
TOTAL ANY (IVA inclòs) 80.291,72 € 16.058,34 €
TOTAL PRORROGA                                                   79.628,16 € + 16.271,90 =  96.350,06 €

amb les mateixes condicions del contracte inicial i amb el còmput d'hores anuals de netejador/a i 
especialista a continuació indicat per a cada centre:

CentreCentreCentreCentre Hores anualsHores anualsHores anualsHores anuals     
netejadornetejadornetejadornetejador ////aaaa

Hores diàries deHores diàries deHores diàries deHores diàries de     
dedicació de netejadordedicació de netejadordedicació de netejadordedicació de netejador ////aaaa    

de dilluns a divendresde dilluns a divendresde dilluns a divendresde dilluns a divendres

Hores anualsHores anualsHores anualsHores anuals     
especialistaespecialistaespecialistaespecialista

C.Cívic Can Bassa 1.040 4 (20 h setmanals) 192
C.Cívic Can Gili 1.040 4 (20 h setmanals) 110
C.Cívic Palou 1.040 4 (20 h setmanals) 110
C.Cívic J.Oller 910 3,5 (17,5 h setmanals) 110
C.Cívic Nord 1.300 5 (25 h setmanals) 192



CCP Can Jonch 520 2 (10 h setmanals) 110
5.850 hores 824 hores

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

Article 10 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa als contractes de serveis .
Article 23 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
equipaments municipals adscrits al Servei de Participació de l'Ajuntament de Granollers des del 27 de 
febrer de 2014 fins al 26 de febrer de 2015 formalitzat amb l'empresa CLECE,SA amb CIF A80364243 
amb les mateixes condicions  que el contracte inicial  i amb el còmput d'hores anuals de netejador/a i 
especialista a continuació indicat per a cada centre:

CentreCentreCentreCentre Hores anualsHores anualsHores anualsHores anuals     
netejadornetejadornetejadornetejador ////aaaa

Hores diàries deHores diàries deHores diàries deHores diàries de     
dedicació de netejadordedicació de netejadordedicació de netejadordedicació de netejador ////aaaa    

de dilluns a divendresde dilluns a divendresde dilluns a divendresde dilluns a divendres

Hores anualsHores anualsHores anualsHores anuals     
especialistaespecialistaespecialistaespecialista

C.Cívic Can Bassa 1.040 4 (20 h setmanals) 192
C.Cívic Can Gili 1.040 4 (20 h setmanals) 110
C.Cívic Palou 1.040 4 (20 h setmanals) 110
C.Cívic J.Oller 910 3,5 (17,5 h setmanals) 110
C.Cívic Nord 1.300 5 (25 h setmanals) 192
CCP Can Jonch 520 2 (10 h setmanals) 110

5.850 hores 824 hores

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del 
servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació de l'Ajuntament de 
Granollers ,,,,    adjudicat    mitjançant procediment obert  que s'executarà durant  els exercicis 2014 i 2015 , 
d'acord amb la següent distribució econòmica:

2014 
(del 27 de febrer al 31 de desembre)

2015
(de l'1 de gener al 26 de febrer)

Centre Partida 
pressupostària

Import € IVA 21% Import € IVA 21%
C.Cívic Can BassaH232.33731.22700 11.983,50 2.516,53 2.396,70 503,30
C.Cívic Can Gili H232.33732.22700 17.630,80 3.702,48 3.526,16 740,50
C.Cívic Palou H232.33733.22700 3.891,20 817,15 778,24 163,43
C.Cívic J.Oller H232.33734.22700 10.330,60 2.169,42 2.066,12 433,88
C.Cívic Nord H232.33735.22700 14.256,20 2.993,80 2.851,24 598,77
CCP Can Jonch H241.92911.22700 8.264,50 1.735,54 1.652,90 347,10
TOTALS PARCIALS 66.356,80 13.934,92 13.271,36 2.786,98
TOTAL ANY (IVA inclòs) 80.291,72 € 16.058,34 €
TOTAL PRORROGA                                                   79.628,16 € + 16.271,90 =  96.350,06 €

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de l'import de la pròrroga de 79.628,16 euros més 16.271,90 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 96.350,06 euros

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables AD(2014) i ADFUT (2015) amb càrrec a les 
partides pressupostàries  i les anualitats indicades en el segon punt d 'aquest acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 50/2013 formalitzat amb data 26 
de febrer de 2013.



SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'empresa CLECE,SA i al departament de comptabilitat de l'Àrea de 
Govern i Economia de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE GENER DEMES DE GENER DEMES DE GENER DEMES DE GENER DE     2014201420142014))))

Pel servei funerari del mes de gener de 2014, l'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... 
amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de 
l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió en representació i a favor dels següents 
interessats, de sepultures fins a un màxim de 50 anys, que per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52147404X Javier Gordi Fanés Juan Gordi Claverol 60 3a 9 4t 02992
38806676H Leonardo Cano Soto Inés Soto Adán 200 3a 1 4t 01382
76464779Z María Manuela Ares Pérez Laureano García Pérez 86 3a 12 3r 04107
52141396M M. Victoria Gallego Jiménez José A. Gallego Escamilla 43 3a 19 4t 06654
52149820B Enric Puigdomènech Many Rosa Many Galbany 206 3a 5 4t 02690
36446926E Germán Llamas Perea Ana Real Martos 214 3a 5 4t 02696

En data 19 de febrer de 2014, s'ha aprovat per Resolució del Regidor delegat de Serveis Municipals, 
la liquidació que ha d'efectuar l'empresa concessionària Cabré-Junqueras, S.A. pel servei funerari del 
mes de gener de 2014.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52147404X Javier Gordi Fanés Juan Gordi Claverol 60 3a 9 4t 02992
38806676H Leonardo Cano Soto Inés Soto Adán 200 3a 1 4t 01382
76464779Z María Manuela Ares Pérez Laureano García Pérez 86 3a 12 3r 04107
52141396M M. Victoria Gallego Jiménez José A. Gallego Escamilla 43 3a 19 4t 06654
52149820B Enric Puigdomènech Many Rosa Many Galbany 206 3a 5 4t 02690
36446926E Germán Llamas Perea Ana Real Martos 214 3a 5 4t 02696

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar aquesta Resolució a les persones relacionades en el punt primer de la part 
dispositiva, i a l'empresa CABRÉ-JUNQUERAS, S.A.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DE GENER DEMES DE GENER DEMES DE GENER DEMES DE GENER DE     2014201420142014))))

Pel servei funerari del mes de gener de 2014, l'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... 
amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de 
l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió en representació i a favor dels següents 
interessats, de sepultures en règim de lloguer per un període de 2 anys, que per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
77297213D Joaquín Mora Navarro Eloisa Navarro García 168 3a 13 5è 04954
38721839M Isabelino Erencia Cañaveras Francisco Olivencia Piqueras 8 3a 13 5è 04711

En data 19 de febrer de 2014, s'ha aprovat per Resolució del Regidor delegat de Serveis Municipals, 
la liquidació que ha d'efectuar l'empresa concessionària Cabré-Junqueras, S.A. pel servei funerari del 
mes de gener de 2014.

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

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

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

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

Article 8. Terminis. Punt 3r. Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per 



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

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

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

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

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
77297213D Joaquín Mora Navarro Eloisa Navarro García 168 3a 13 5è 04954
38721839M Isabelino Erencia Cañaveras Francisco Olivencia Piqueras 8 3a 13 5è 04711

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquesta Resolució a les persones relacionades en el punt primer de la part 
dispositiva, i a l'empresa CABRÉ-JUNQUERAS, S.A.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DEATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DEATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DEATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE    
CONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE LCONCERTACIÓ DE L''''ANYANYANYANY    2013201320132013    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    DELDELDELDEL    
RECURS DRECURS DRECURS DRECURS D''''ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTALACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTALACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTALACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTAL

1r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 
2012, va sol·licitar l'adhesió al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la 
Diputació de Barcelona, que és un requisit indispensable per a la concertació d'ajuts i la formalització 
de diverses actuacions derivades d'aquest Pla.

2n En data 11 de juliol de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona vavavava resoldre laresoldre laresoldre laresoldre la 
segona resolució parcial i últimasegona resolució parcial i últimasegona resolució parcial i últimasegona resolució parcial i última de la convocatòria d'ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013 i 
del seu règim regulador, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" i, entre altres, va 
aprovar la concessió dels ajuts econòmics relacionats al punt segon de l'esmentat acord, els quals 
s'han d'executar en el període comprès entre l'1 de gener  i el 31 de desembre de 2013.

Dins de l'àmbit de Territori i Sostenibilitat la Diputació de Barcelona va concedir, entre altres, l'ajut 



econòmic per l'actuació que es detalla a continuació:

PROGRAMA DE 

CONCERTACIÓ
RECURS ACTUACIÓ 

IMPORT 

AJUT
CODI XGL  SERVEI 

Sensibilització, 

participació i 

divulgació 

ambiental

Activitats de 

sensibilització i 

comunicació ambiental

Producció de material expositiu i 

activitats de suport a l'educació 

ambiental 

                                    

1.800,00

                  

13/Y/93649
TERRITORI

L'Ajuntament de Granollers va acceptar l'esmentada subvenció mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de data 10 de setembre de 2013,

3r De conformitat amb l'article 27 del règim regulador de la convocatòria pública del Catàleg de 
serveis 2013, que estableix que actuacions objecte de suport econòmic s'han d'executar en el període 
comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013, i cal justificar-les com a termini màxim fins el 
31313131    de març dede març dede març dede març de     2014201420142014, mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de les despeses .

4t Que de l'actuació Producció de material expositiu i activitats de suport a lProducció de material expositiu i activitats de suport a lProducció de material expositiu i activitats de suport a lProducció de material expositiu i activitats de suport a l''''educació ambientaleducació ambientaleducació ambientaleducació ambiental, 
objecte de suport econòmic en el marc del Catàleg de serveis 2013, Codi XGL 13/Y/93469, 
l'Ajuntament de Granollers:
- Ha reconegut les obligacions relacionades en la Justificació de despeses (C401), que han estat 

destinades íntegrament a les actuacions referides, la qual s’ha realitzat d'acord amb el Règim 
regulador del Catàleg de l'any 2013 i amb els termes de l’acte de concessió i ha tingut un cost 
total d'execució de 5555....859859859859,,,,02020202    euroseuroseuroseuros    ((((IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs)))), dels quals s'ha imputat un total de 5.367,46 
euros.

- Aquestes despeses de l’actuació subvencionada s’han realitzat abans del 31 de desembre de 
2013 i per tant dins del període d’execució establert.

- Els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA deduïble .
- Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació per al finançament de l'actuació 

esmentada, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", no supera el cost total de 
l'actuació

- L'esmentada relació de despeses (C401) per un cost total imputat de  5.367,46 euros implica 
una justificació total de l’ajut rebut.

Cal justificar davant de la Diputació de Barcelona la relació de despeses d’acord amb el formulari 
normalitzat el formulari principal C401.Justificació de despeses Catàleg 2013, modalitat "execució 
individual"

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

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament.  Publicat al BOPB de 
data 28 de març de 2013.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona dins la 
convocatòria 'ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013 en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", per l'actuació de l'àmbit de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la presentació del 
model normalitzat de Justificació de les despeses (C401), d'acord amb el detall següent:

CodiCodiCodiCodi    ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     Import  totalImport  totalImport  totalImport  total



XBMQXBMQXBMQXBMQ de lde lde lde l ''''ajutajutajutajut imputatimputatimputatimputat

13/Y/93649
- Producció de material expositiu i activitats de suportProducció de material expositiu i activitats de suportProducció de material expositiu i activitats de suportProducció de material expositiu i activitats de suport     
a la la la l''''educació ambientaleducació ambientaleducació ambientaleducació ambiental 1.800 € 5.367,46 €

SegonSegonSegonSegon:::: Trametre a la Diputació de Barcelona aquest acord i la documentació justificativa de la 
subvenció, mitjançant la presentació del formulari principal C401.Justificació de despesa del Catàleg 
2013.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord al servei de Comptabilitat municipal .
 
QuartQuartQuartQuart:::: Notificar a les persones interessades aquesta resolució , amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

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

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL RECURSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL RECURSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL RECURSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL RECURS    
ECONÒMICECONÒMICECONÒMICECONÒMIC    """"SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSSUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSSUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSSUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS""""    
ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2013201320132013

1. El 21 de març de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar l'acord pel qual 
s'aprova la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals” en el marc del Catàleg de concertació 2013 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015. En aquest acord, entre altres qüestions es regula els criteris de 
la seva justificació:

Com a màxim es podrà realitzar fins el 31 de març de 2014�

Es pagarà l'equivalent al 50% contra presentació de l'acceptació.�

La diferència entre l’import de la bestreta i l’import total de l’ajut s’ha de pagar amb una justificació �

total de l’ajut (última justificació)
Caldrà que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat, el qual haurà d’anar acompanyat del �

mòdul d’informació complementària normalitzat. 
Són despeses elegibles:�

a) Les factures abonades a tercers en concepte de despeses vinculades directament al servei de 
menjador, que hauran d'estar datades d’acord l’establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d’execució establert, a excepció de les 
declarades plurianuals.

b) La transferència econòmica a les famílies d'infants matriculats a les escoles bressol municipals en 
concepte d'ajut al pagament, total o parcial, del servei de menjador i les derivades de les excempcions 
de pagaments aplicades a les famílies sota aquest mateix concepte, hauran de ser efectuades en el 
període d'execució comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013.
c) Es podran justificar despeses indirectes fins al  10% de les despeses directes imputades.

2.El 14 de maig de 2013, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va acceptar l'import 
de 7777....360360360360    €€€€ concedit per la Diputació de Barcelona corresponent a la concessió del fons de prestació  
“Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals” en el marc del Catàleg de 
concertació 2013.

3.La Junta de Govern Local del 18 de desembre de 2012 va aprovar l'atorgament dddd''''ajuts de menjadorajuts de menjadorajuts de menjadorajuts de menjador    
per els infants escolaritzats a les escoles bressol municipals durant el cursper els infants escolaritzats a les escoles bressol municipals durant el cursper els infants escolaritzats a les escoles bressol municipals durant el cursper els infants escolaritzats a les escoles bressol municipals durant el curs    2012201220122012////2013201320132013, 
concretament per el període de gener a juliol de 2013, segons el detall següent:

AJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURS     12121212////13131313    ((((PERÍODE DE GENER A JULIOL DEPERÍODE DE GENER A JULIOL DEPERÍODE DE GENER A JULIOL DEPERÍODE DE GENER A JULIOL DE     2013201320132013))))



ALUMNEALUMNEALUMNEALUMNE
ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
BRESSOLBRESSOLBRESSOLBRESSOL

MÀXIM DIESMÀXIM DIESMÀXIM DIESMÀXIM DIES     
DINARDINARDINARDINAR

QUOTAQUOTAQUOTAQUOTA    
DIÀRIADIÀRIADIÀRIADIÀRIA COSTCOSTCOSTCOST %%%%    BECATBECATBECATBECAT

MÀXIM AMÀXIM AMÀXIM AMÀXIM A     
BECARBECARBECARBECAR

EBM Congost 120 7.99 € 958.80 € 0.75 € 719.10 €

EBM Congost 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM Congost 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM Congost 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM Congost 102 7.99 € 814.98 € 0.75 611.24 €

EBM Congost 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM El Teler 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM Tortuga 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM Tortuga 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM Tortuga 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

EBM Tortuga 120 7.99 € 958.80 € 0.75 719.10 €

TOTAL 16,431.44 €

4.El 5 de març de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la concessió directa d'un ajut econòmicajut econòmicajut econòmicajut econòmic    
individual amb caràcter excepcionalindividual amb caràcter excepcionalindividual amb caràcter excepcionalindividual amb caràcter excepcional, en concepte de menjador d'escola bressol per els infants Sergi 
Andreu Cordova Teixido i Alexander Uriel Cordova Teixido per un import total pels dos de 1111....310310310310,,,,36363636    €€€€ 
corresponent a un ajut del 100% de la quota de dinar de 7,99 € des del mes de març fins a juliol que 
són un total de 82 dies per el cursper el cursper el cursper el curs     2012201220122012////2013201320132013.

5.El 10 de desembre 2013 la Junta de Govern Local va aprovar l’ampliació dels ajuts de menjadorl’ampliació dels ajuts de menjadorl’ampliació dels ajuts de menjadorl’ampliació dels ajuts de menjador    
d’escoles bressol concedits per el cursd’escoles bressol concedits per el cursd’escoles bressol concedits per el cursd’escoles bressol concedits per el curs    2012201220122012////2013201320132013,,,,    adjudicant definitivament unadjudicant definitivament unadjudicant definitivament unadjudicant definitivament un    100100100100%%%% de l’ajut en 
funció dels dies d’ús de dinar. 

6.El 30 de juliol de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar l'atorgament dddd''''ajuts de menjador per elsajuts de menjador per elsajuts de menjador per elsajuts de menjador per els    
infants escolaritzats a les escoles bressol municipals durant el cursinfants escolaritzats a les escoles bressol municipals durant el cursinfants escolaritzats a les escoles bressol municipals durant el cursinfants escolaritzats a les escoles bressol municipals durant el curs    2013201320132013////2014201420142014, concretament per el 
període de setembre a desembre de 2013, segons el detall següent:

AJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURS     13131313////14141414    ((((PERÍODE DE SETEMBRE A DESEMBRE DEPERÍODE DE SETEMBRE A DESEMBRE DEPERÍODE DE SETEMBRE A DESEMBRE DEPERÍODE DE SETEMBRE A DESEMBRE DE     2013201320132013))))

ALUMNEALUMNEALUMNEALUMNE
ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
BRESSOLBRESSOLBRESSOLBRESSOL

MÀXIMMÀXIMMÀXIMMÀXIM    
DIESDIESDIESDIES    

DINARDINARDINARDINAR
QUOTAQUOTAQUOTAQUOTA    
DIÀRIADIÀRIADIÀRIADIÀRIA COSTCOSTCOSTCOST IMPORT BECATIMPORT BECATIMPORT BECATIMPORT BECAT

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
MÀXIM AMÀXIM AMÀXIM AMÀXIM A     
BECARBECARBECARBECAR

EBM Congost 71 7,99 € 567,29 € 5,49 € de descompte diaris 389,79 €

EBM Congost 71 7,99 € 567,29 € 5,49 € de descompte diaris 389,79 €

EBM Congost 71 7,99 € 567,29 € 5,49 € de descompte diaris 389,79 €

EBM El Teler 71 7,99 € 567,29 € 5,49 € de descompte diaris 389,79 €

EBM El Teler 71 7,99 € 567,29 € 5,49 € de descompte diaris 389,79 €

EBM Tortuga 71 7,99 € 567,29 € 5,49 € de descompte diaris 389,79 €

TOTAL  2222....338338338338,,,,74747474    €€€€

7.El 12 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar llll''''atorgament datorgament datorgament datorgament d ''''un ajut extraordinariun ajut extraordinariun ajut extraordinariun ajut extraordinari    
per el  menjador de lper el  menjador de lper el  menjador de lper el  menjador de LOPD    a la la la l''''Escola Bressol TortugaEscola Bressol TortugaEscola Bressol TortugaEscola Bressol Tortuga,,,,    per al cursper al cursper al cursper al curs    
2013201320132013////2014201420142014    per un import total deper un import total deper un import total deper un import total de    910910910910,,,,86868686    €€€€ minorant un 100% la quota mensual que paga la família en 
concepte de dinar durant un total de 57 dies per cada fill, preveient que es quedaran a dinar dos dies a 
la setmana des del mes d'octubre de 2013 al abril del 2014.

8.La graelles anteriors mostren l'import màxim a becar. Un cop realitzades les liquidacions mensuals  



en funció dels dies d’ús de dinar, els ajuts concedits definitivament han estat els següentsels ajuts concedits definitivament han estat els següentsels ajuts concedits definitivament han estat els següentsels ajuts concedits definitivament han estat els següents ::::

AJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURS     12121212////13131313    ((((PERÍODE DE GENER A JULIOL DEPERÍODE DE GENER A JULIOL DEPERÍODE DE GENER A JULIOL DEPERÍODE DE GENER A JULIOL DE     2013201320132013))))

ALUMNEALUMNEALUMNEALUMNE
ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
BRESSOLBRESSOLBRESSOLBRESSOL

DIESDIESDIESDIES    
UTILITZATSUTILITZATSUTILITZATSUTILITZATS     
DE DINARDE DINARDE DINARDE DINAR QUOTA DIÀRIAQUOTA DIÀRIAQUOTA DIÀRIAQUOTA DIÀRIA

PERCENTATGEPERCENTATGEPERCENTATGEPERCENTATGE     
BECATBECATBECATBECAT

BECABECABECABECA    
CONCEDIDACONCEDIDACONCEDIDACONCEDIDA     
DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA

EBM Congost 85 7,99 € 100.00% 679679679679,,,,15151515    €€€€

EBM Congost 66 7,99 € 100.00% 527527527527,,,,34343434    €€€€

EBM Congost 59 7,99 € 100.00% 471471471471,,,,41414141    €€€€

EBM Congost 54 7,99 € 100.00% 431431431431    €€€€

EBM Congost 75 7,99 € 100.00% 599599599599    €€€€

EBM El Teler 85 7,99 € 100.00% 679679679679    €€€€

EBM El Teler 65 7,99 € 100.00% 519519519519,,,,35353535    €€€€

EBM El Teler 117 7,99 € 100.00% 935935935935    €€€€

EBM El Teler 116 7,99 € 100.00% 927927927927    €€€€

EBM El Teler 108 7,99 € 100.00% 862862862862,,,,92929292    €€€€

EBM El Teler 42 7,99 € 100.00% 336336336336    €€€€

EBM El Teler 85 7,99 € 100.00% 679679679679,,,,15151515    €€€€

EBM El Teler 73 7,99 € 100.00% 583583583583    €€€€

EBM El Teler 74 7,99 € 100.00% 591591591591,,,,26262626    €€€€

EBM El Teler 40 7,99 € 100.00% 319319319319,,,,60606060    €€€€

EBM El Teler 35 7,99 € 100.00% 280280280280    €€€€

EBM El Teler 35 7,99 € 100.00% 280280280280    €€€€

EBM El Teler 98 7,99 € 100.00% 783783783783,,,,02020202    €€€€

EBM Tortuga 0 7,99 € 100.00% 0000    €€€€

EBM Tortuga 12 7,99 € 100.00% 96969696    €€€€

EBM Tortuga 94 7,99 € 100.00% 751751751751,,,,06060606    €€€€

EBM Tortuga 84 7,99 € 100.00% 671671671671,,,,16161616    €€€€

EBM Tortuga 34 7,99 € 100.00% 271271271271,,,,66666666    €€€€
AJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURSAJUTS MENJADOR EBM CURS     13131313////14141414    ((((PERÍODE DE SET A DES DEPERÍODE DE SET A DES DEPERÍODE DE SET A DES DEPERÍODE DE SET A DES DE     2013201320132013))))

ALUMNEALUMNEALUMNEALUMNE
ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
BRESSOLBRESSOLBRESSOLBRESSOL

DIESDIESDIESDIES    
UTILITZATSUTILITZATSUTILITZATSUTILITZATS     
DE DINARDE DINARDE DINARDE DINAR QUOTA DIÀRIAQUOTA DIÀRIAQUOTA DIÀRIAQUOTA DIÀRIA

PERCENTATGEPERCENTATGEPERCENTATGEPERCENTATGE     
BECATBECATBECATBECAT

BECABECABECABECA    
CONCEDIDACONCEDIDACONCEDIDACONCEDIDA     
DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA

EBM Congost 61 7,99 €
5,49 € de descompte 

diaris 334334334334,,,,89898989    €€€€

EBM Congost 58 7,99 €
5,49 € de descompte 

diaris 318318318318,,,,42424242    €€€€

EBM Congost 35 7,99 €
5,49 € de descompte 

diaris 192192192192,,,,15151515    €€€€

EBM Tortuga 60 7,99 €
5,49 € de descompte 

diaris 329329329329,,,,40404040    €€€€

EBM El Teler 62 7,99 €
5,49 € de descompte 

diaris 340340340340,,,,38383838    €€€€

EBM El Teler 29 7,99 €
5,49 € de descompte 

diaris 159159159159,,,,21212121    €€€€
AJUT EXTRAORDINARI GERMANS TEIXIDO ANYAJUT EXTRAORDINARI GERMANS TEIXIDO ANYAJUT EXTRAORDINARI GERMANS TEIXIDO ANYAJUT EXTRAORDINARI GERMANS TEIXIDO ANY     2013201320132013

ALUMNEALUMNEALUMNEALUMNE
ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
BRESSOLBRESSOLBRESSOLBRESSOL

DIESDIESDIESDIES    
UTILITZATSUTILITZATSUTILITZATSUTILITZATS     
DE DINARDE DINARDE DINARDE DINAR QUOTA DIÀRIAQUOTA DIÀRIAQUOTA DIÀRIAQUOTA DIÀRIA

PERCENTATGEPERCENTATGEPERCENTATGEPERCENTATGE     
BECATBECATBECATBECAT

BECABECABECABECA    
CONCEDIDACONCEDIDACONCEDIDACONCEDIDA     
DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA

EBM Tortuga

50
(De març /juliol 

13) 7,99 € 100.00% 399399399399,,,,50505050    €€€€

EBM Tortuga

52
(De març a juliol 

2013) 7,99 € 100.00% 415415415415,,,,48484848    €€€€

EBM Tortuga

26  + berenars 
(D’octubre a 

desembre 2013) 7,99 € 100.00% 212212212212,,,,27272727    €€€€

EBM Tortuga

29 + berenars
(D’octubre a 

desembre 2013) 7,99 € 100.00% 236236236236,,,,24242424    €€€€

TOTALTOTALTOTALTOTAL 15151515....211211211211,,,,02020202    €€€€



D'acord amb l'informe de 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. Aprovar la justificació de la subvenció del recurs econòmic “Suport al servei 
de menjador de les escoles bressol municipals” atorgat per la Diputació de Barcelona per 
l'any 2013, per un import de 9.216 €, destinat a realitzar les transferències econòmiques 
a les famílies d’infants matriculats a les escoles bressol municipals en concepte d’ajut al 
pagament parcial del servei de menjador o a les exempcions de pagament aplicades a les 
famílies sota aquest mateix concepte, efectuades entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2013, que correspon als cursos 2012/2013 i 2013/2014, d'acord a la relació següent: 

NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    
OPERACIÓOPERACIÓOPERACIÓOPERACIÓ     

COMPTABLECOMPTABLECOMPTABLECOMPTABLE NOM DEL TERCERNOM DEL TERCERNOM DEL TERCERNOM DEL TERCER
NIF DELNIF DELNIF DELNIF DEL     

TERCERTERCERTERCERTERCER CONCEPTECONCEPTECONCEPTECONCEPTE IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT
%%%%    

IMPUTATIMPUTATIMPUTATIMPUTAT
IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    

IMPUTATIMPUTATIMPUTATIMPUTAT
DATADATADATADATA    

APROVACIÓAPROVACIÓAPROVACIÓAPROVACIÓ

RP 
201300010917

MEN GENER 
2013 42,00 € 100 42,00 € 20/02/13

RP 
201300010918

MEN GENER 
2013 72,00 € 100 72,00 € 20/02/13

RP 
201300010919

MEN GENER 
2013 18,00 € 100 18,00 € 20/02/13

RP 
201300010920

MEN GENER 
2013 48,00 € 100 48,00 € 20/02/13

RP 
201300010927

MEN GENER 
2013 108,00 € 100 108,00 € 20/02/13

RP 
201300010928

MEN GENER 
2013 108,00 € 100 108,00 € 20/02/13

RP 
201300010935

MEN GENER 
2013 48,00 € 100 48,00 € 20/02/13

RP 
201300010938

MEN GENER 
2013 30,00 € 100 30,00 € 20/02/13

RP 
201300010923

MEN GENER 
2013 108,00 € 100 108,00 € 20/02/13

RP 
201300010924

MEN GENER 
2013 90,00 € 100 90,00 € 20/02/13

RP 
201300010925

MEN GENER 
2013 6,00 € 100 6,00 € 20/02/13

RP 
201300010929

MEN GENER 
2013 60,00 € 100 60,00 € 20/02/13

RP 
201300010930

MEN GENER 
2013 24,00 € 100 24,00 € 20/02/13

RP 
201300010932

MEN GENER 
2013 36,00 € 100 36,00 € 20/02/13

RP 
201300010933

MEN GENER 
2013 24,00 € 100 24,00 € 20/02/13

RP 
201300010936

MEN GENER 
2013 96,00 € 100 96,00 € 20/02/13

RP 
201300010937

MEN GENER 
2013 72,00 € 100 72,00 € 20/02/13

RP 
201300010939

MEN GENER 
2013 18,00 € 100 18,00 € 20/02/13

RP 
201300021883

MEN GENER 
2013 66,00 € 100 66,00 € 10/04/13



RP 
201300021884

MEN GENER 
2013 78,00 € 100 78,00 € 10/04/13

RP 
201300021885

MEN GENER 
2013 18,00 € 100 18,00 € 10/04/13

RP 
201300021886  

MEN GENER 
2013 54,00 € 100 54,00 € 10/04/13

RP 
201300021887  

MEN GENER 
2013 72,00 € 100 72,00 € 10/04/13

RP 
201300021890

MEN GENER 
2013 120,00 € 100 120,00 € 10/04/13

RP 
201300021898

MEN GENER 
2013 48,00 € 100 48,00 € 10/04/13

RP 
201300021901

MEN GENER 
2013 96,00 € 100 96,00 € 10/04/13

RP 
201300021888

MEN 
FEBRER 
2013 12,00 € 100 12,00 € 10/04/13

RP 
201300021889

MEN 
FEBRER 
2013 6,00 € 100 6,00 € 10/04/13

RP 
201300021892

MEN 
FEBRER 
2013 120,00 € 100 120,00 € 10/04/13

RP 
201300021893

MEN 
FEBRER 
2013 48,00 € 100 48,00 € 10/04/13

RP 
201300021894

MEN 
FEBRER 
2013 66,00 € 100 66,00 € 10/04/13

RP 
201300021895

MEN 
FEBRER 
2013 24,00 € 100 24,00 € 10/04/13

RP 
201300021896

MEN 
FEBRER 
2013 24,00 € 100 24,00 € 10/04/13

RP 
201300021897

MEN 
FEBRER 
2013 84,00 € 100 84,00 € 10/04/13

RP 
201300021899

MEN 
FEBRER 
2013 84,00 € 100 84,00 € 10/04/13

RP 
201300021900

MEN 
FEBRER 
2013 72,00 € 100 72,00 € 10/04/13

RP 
201300021902

MEN 
FEBRER 
2013 54,00 € 100 54,00 € 10/04/13

RP 
201300022540

MEN MARÇ 
2013 48,00 € 100 48,00 € 15/04/13

RP 
201300022541

MEN MARÇ 
2013 54,00 € 100 54,00 € 15/04/13

RP 
201300022543

MEN MARÇ 
2013 6,00 € 100 6,00 € 15/04/13

RP 
201300022544

MEN MARÇ 
2013 54,00 € 100 54,00 € 15/04/13

RP 
201300022547

MEN MARÇ 
2013 78,00 € 100 78,00 € 15/04/13

RP 
201300022575

MEN MARÇ 
2013 78,00 € 100 78,00 € 15/04/13

RP 
201300022578

MEN MARÇ 
2013 78,00 € 100 78,00 € 15/04/13

RP 
201300022586

MEN MARÇ 
2013 66,00 € 100 66,00 € 15/04/13



MEN MARÇ 
2013 84,00 € 100  84,00 € 15/04/13

RP 
201300022549

MEN MARÇ 
2013 66,00 € 100 66,00 € 15/04/13

RP 
201300022550

MEN MARÇ 
2013 78,00 € 100 78,00 € 15/04/13

RP 
201300022551

MEN MARÇ 
2013 36,00 € 100 36,00 € 1 15/04/13

RP 
201300022579

MEN MARÇ 
2013 60,00 € 100 60,00 € 15/04/13

RP 
201300022580

MEN MARÇ 
2013 24,00 € 100 24,00 € 15/04/13

RP 
201300022581

MEN MARÇ 
2013 42,00 € 100 42,00 € 15/04/13

RP 
201300022583

MEN MARÇ 
2013 48,00 € 100 48,00 € 15/04/13

RP 
201300022584

MEN MARÇ 
2013 48,00 € 100 48,00 € 15/04/13

RP 
201300022585

MEN MARÇ 
2013 66,00 € 100 66,00 € 15/04/13

RP 
201300022588

MEN MARÇ 
2013 96,00 € 100 96,00 € 15/04/13

RP 
201300022589

MEN MARÇ 
2013 30,00 € 100 30,00 € 15/04/13

RP 
201300022604

MEN MARÇ 
2013 36,00 € 100 36,00 € 15/04/13

RP 
201300032786

MEN ABRIL 
2013 72,00 € 100 72,00 € 16/05/13

RP 
201300032788

MEN ABRIL 
2013 102,00 € 100 102,00 € 16/05/13

RP 
201300032789

MEN ABRIL 
2013 60,00 € 100 60,00 € 16/05/13

RP 
201300032791

MEN ABRIL 
2013 72,00 € 100 72,00 € 16/05/13

RP 
201300032792

MEN ABRIL 
2013 78,00 € 100 78,00 € 16/05/13

RP 
201300032821

MEN ABRIL 
2013 126,00 € 100 126,00 € 16/05/13

RP 
201300032822

MEN ABRIL 
2013 126,00 € 100 126,00 € 16/05/13

RP 
201300032832

MEN 
ABRIL2013 72,00 € 100 72,00 € 16/05/13

RP 
201300032837

MEN ABRIL 
2013 126,00 € 100 126,00 € 16/05/13

RP 
201300032814

MEN ABRIL 
2013 108,00 € 100 108,00 € 16/05/13

RP 
201300032816

MENJADOR 
ABRIL 2013 126,00 € 100 126,00 € 16/05/13

RP 
201300032817

MENJADOR 
ABRIL 2013 60,00 € 100 60,00 € 16/05/13

RP 
201300032823

MENJADOR 
ABRIL 2013 108,00 € 100 108,00 € 16/05/13



MEN ABRIL 
2013 12,00 € 100 12,00 € 16/05/13

RP 
201300032825

MEN ABRIL 
2013 90,00 € 100 90,00 € 16/05/13

RP 
201300032827

MEN ABRIL 
2013 84,00 € 100 84,00 € 16/05/13

RP 
201300032828

MEN ABRIL 
2013 84,00 € 100 84,00 € 16/05/13

RP 
201300032829

MEN ABRIL 
2013 120,00 € 100 120,00 € 16/05/13

RP 
201300032834

MEN ABRIL 
2013 126,00 € 100 126,00 € 16/05/13

RP 
201300032835

MEN ABRIL 
2013 126,00 € 100 126,00 € 16/05/13

RP 
201300032839

MEN ABRIL 
2013 42,00 € 100 42,00 € 16/05/13

RP 
201300040490

MEN MAIG 
2013 66,00 € 100 66,00 € 17/06/13

RP 
201300040491

MEN MAIG 
2013 84,00 € 100  84,00 € 17/06/13

RP 
201300040492

MEN MAIG 
2013 84,00 € 100 84,00 € 17/06/13

RP 
201300040493

MEN MAIG 
2013 78,00 € 100 78,00 € 17/06/13

RP 
201300040494

MEN MAIG 
2013 102,00 € 100 102,00 € 17/06/13

RP 
201300040568

MEN MAIG 
2013 120,00 € 100 120,00 € 17/06/13

RP 
201300040569 

MEN MAIG 
2013 114,00 € 100 114,00 € 17/06/13

RP 
201300040575

MEN MAIG 
2013 66,00 € 100 66,00 € 17/06/13

RP 
201300040578

MEN MAIG 
2013 66,00 € 100 66,00 € 17/06/13

RP 
201300040542

MEN MAIG 
2013 96,00 € 100 96,00 € 17/06/13

RP 
201300040544

MEN MAIG 
2013 108,00 € 100 108,00 € 17/06/13

RP 
201300040545

MEN MAIG 
2013 54,00 € 100 54,00 € 17/06/13

RP 
201300040570

MEN MAIG 
2013 114,00 € 100 114,00 € 17/06/13

RP 
201300040571

MEN MAIG 
2013 36,00 € 100 36,00 € 17/06/13

RP 
201300040572

MEN MAIG 
2013 54,00 € 100 54,00 € 17/06/13

RP 
201300040573

MEN MAIG 
2013 54,00 € 100 54,00 € 17/06/13

RP 
201300040574

MEN MAIG 
2013 42,00 € 100 42,00 € 17/06/13

RP 
201300040576

MEN MAIG 
2013 108,00 € 100 108,00 € 17/06/13

RP MEN MAIG 



201300040577 2013 102,00 € 100 102,00 € 17/06/13

RP 
201300040579

MEN MAIG 
2013 36,00 € 100 36,00 € 17/06/13

RP 
201300040960

MEN MAIG 
2013 84,00 € 100 84,00 € 17/06/13

RP 
201300049088

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 60,00 € 100 60,00 € 18/07/13

RP 
201300049089

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 120,00 € 100 120,00 € 18/07/13

RP 
201300049090

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 138,00 € 100 138,00 € 18/07/13

RP 
201300049091

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 90,00 € 100 90,00 € 18/07/13

RP 
201300049092

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 120,00 € 100 120,00 € 18/07/13

RP 
201300049097

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 150,00 € 100 150,00 € 18/07/13

RP 
201300049098

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 150,00 € 100 150,00 € 18/07/13

RP 
201300049103

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 90,00 € 100 90,00 € 18/07/13

RP 
201300049106

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 108,00 € 100 108,00 € 18/07/13

RP 
201300049093

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 126,00 € 100 126,00 € 18/07/13

RP 
201300049094

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 72,00 € 100 72,00 € 18/07/13

RP 
201300049095

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 150,00 € 100 150,00 € 18/07/13

RP 
201300049096

MEN. JUNY 
JULIOL 2013 42,00 € 100 42,00 € 18/07/13

RP 
201300049099

MEN. JUNY 
JULIOL 2013

126,00 € 100 126,00 € 18/07/13

RP 
201300049100

MEN. JUNY 
JULIOL 2013

96,00 € 100 96,00 € 18/07/13

RP 
201300049101

MEN. JUNY 
JULIOL 2013

120,00 € 100 120,00 € 18/07/13

RP 
201300049102

MEN. JUNY 
JULIOL 2013

108,00 € 100 108,00 € 18/07/13

RP 
201300049104

MEN. JUNY 
JULIOL 2013

138,00 € 100 138,00 € 18/07/13

RP 
201300049105

MEN. JUNY 
JULIOL 2013

108,00 € 100 108,00 € 18/07/13

RP 
201300049107

MEN. JUNY 
JULIOL 2013

66,00 € 100 66,00 € 18/07/13

RP 
201300021891

MENJADOR 
FEBRER 
2013 120,00 € 100 120,00 € 10/04/13

SEGON. Aprovar i trametre la presentació del formulari principal de la Diputació de Barcelona C 401, i 
el formulari associat C407, necessaris per aquesta justificació. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.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 DENEGAR LDICTAMEN RELATIU A DENEGAR LDICTAMEN RELATIU A DENEGAR LDICTAMEN RELATIU A DENEGAR L''''AJUT DAJUT DAJUT DAJUT D''''ESCOLARITZACIÓ I MENJADOR DESCOLARITZACIÓ I MENJADOR DESCOLARITZACIÓ I MENJADOR DESCOLARITZACIÓ I MENJADOR D''''ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
BRESSOL PER DMSBRESSOL PER DMSBRESSOL PER DMSBRESSOL PER DMS ,,,,    PER AL CURSPER AL CURSPER AL CURSPER AL CURS     2013201320132013////2014201420142014

El 2 de juliol de 2013, per sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, 
es van aprovar les bases específiques per a la convocatòria d'ajuts per a l'escolarització i menjador 
d'infants a les escoles bressol municipals de Granollers per el curs 2013/2014 que es trobin en 
situacions socioeconòmiques desafavorides.

L’article 4 d’aquestes bases regula que per ser beneficiari dels ajuts els infants han d'estar matriculats 
o matricular-se a les escoles bressol públiques de titularitat municipal de Granollers durant el curs 
2013/14.

El 3 de febrer de 2014 amb número d'entrada 1877, la senyora LOPD amb número 
d'identitat 53125680G presenta una sol·licitud per l 'ajut d'escolaritat i menjador d’escolar bressol per la 
seva filla LOPD

En el full de sol·licitud de beca la mare fa constar que la nena està matriculada a l’EBM Congost. 
Després d’haver realitzat les comprovacions en el llistat de matrícules de l’esmentada escola i haver 
parlat amb la família, la mare ens notifica que la nena està escolaritzada a l’escola bressol privada 
Mare de Déu de Fàtima.

D'acord amb l'informe de la tècnica del Servei d'Educació.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

La llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació disposa que són principis dels sistema educatiu �

espanyol, entre d'altres, la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves 
condicions i circumstàncies, així com l'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats, la inclusió 
educativa i la no discriminació.

La Llei estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.�

El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de �

Subvencions.

L'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en sessió plenària �

de 28 de febrer de 2006 (publicada en el BOP número 130 de l'1 de juny de 2006) i tota la 
normativa que l'informa.

Art. 4, Bases específiques per a la convocatòria d'ajuts per l'escolarització i menjador d'infants a �

les escoles bressol municipals de Granollers, per al curs 2013/2014, aprovat per Junta de Govern 
de 2/7/2013.

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. Denegar l’ajut d’escolaritat i menjador d’escola bressol a LOPD
 per a la seva filla LOPD, per no complir amb el requisit de ser un infant 
matriculat o matricular-se a les escoles bressol públiques de titularitat municipal de Granollers durant 
el curs 2013/14.

SegonSegonSegonSegon....    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 JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A LDE BARCELONA QUE HA CONCEDIT A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LA MILLORAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LA MILLORAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LA MILLORAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LA MILLORA    
DE MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE DINS EL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNSDE MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE DINS EL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNSDE MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE DINS EL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNSDE MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE DINS EL MARC DEL PLA XARXA DE GOVERNS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS    2012201220122012----2015201520152015    I CORRESPONENT A LI CORRESPONENT A LI CORRESPONENT A LI CORRESPONENT A L ''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2013201320132013

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg 2013, ha concedit a l'Ajuntament de Granollers 
un ajut econòmic per la compra de dos jocs de cistelles de bàsquet pel pavelló del CB Granollers atès 
el seu objectiu de col·laborar amb el món local, en la millora i manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals.

En data 27 de juny de 2013 mitjançant un acord (ref. reg. 290/2013) la Diputació de Barcelona va 
concedir a l'Ajuntament de Granollers, entre altre, un ajut econòmic per import de 2.100 euros per a la 
compra i instal·lació de dues cistelles de bàsquet pel pavelló del CB Granollers .

Les dades d'aquest ajut són les següents:

Concepte Import/euros Codi XBMQ

Col·locació de dues cistelles de BQ al pav. del CB Granollers 2.100 € 13/Y/93055

La Diputació de Barcelona farà efectiu el pagament dels ajuts concedits contra presentació de la 
justificació de les despeses, i el termini per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions 
objecte d'ajut finalitza el dia 31 de març de 2014.

S'han reconegut obligacions suficients destinades íntegrament a la compra d'aquest material esportiu 
la qual s'ha efectuar dins el període establerts d'1 de gener de 2013 a 31 de desembre del mateix any 
havent estat la despesa final de 16.661,70 euros.

Els imports consignats en les relació de despeses no inclou l'IVA deduïble, i implica una justificació 
total de l'ajut rebut.

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports.

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

PRIMER. Aprovar la justificació econòmica de les actuació objecte de suport econòmic concedida per 
la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 d'acord amb el 
següent:

Concepte Import/euros Import justificat Codi XBMQ

Col·locació de dues cistelles de BQ al pav. 
del CBG

2.100 16.661,70 13/Y/93055

SEGON. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Servei d'Esports de la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''APORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT AAPORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT AAPORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT AAPORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT A    
LLLL''''ENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPALENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPALENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPALENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT MUNICIPAL    
GRANOLLERS AUDIOVISUAL SLGRANOLLERS AUDIOVISUAL SLGRANOLLERS AUDIOVISUAL SLGRANOLLERS AUDIOVISUAL SL ,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014



En sessió ordinària del dia 25 de juny de 2013, el Ple de l'Ajuntament de Granollers va aprovar 
l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts a la societat 
municipal Granollers Audiovisual , SL (GASL).

El punt desè de l'acord esmentat estableix que “Aquesta administració dels espais serà compensada 
econòmicament d'acord amb els pressupostos municipals elaborats anualment per l'Ajuntament i els 
altres ens municipals, per un preu de mercat resultant d'aplicar per a 12 mesos”.

En data 1 d'octubre de 2013 l'Ajuntament va aprovar el conveni entre GASL i l'Ajuntament per a 
l'establiment de les condicions particulars de l'encomana de gestió dels equipaments de Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts; conveni aprovat pel Consell d'Administració de GASL en data 21 d'octubre de 
2013. 

Aquest conveni, en la seva clàusula setena, estableix que l'aportació municipal es farà “efectiva 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local, que alhora acordarà les formes i terminis de pagament 
d'aquesta aportació.” 

Atès que  per part del GASL a principis de cada mes emetrà una factura  corresponent al mes, d'acord 
amb el detall següent:

Març Abril Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

32.127,5
0 €

32.127,50 
€

32.127,50 € 32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 € 32.127,50 
€

La mateixa clàusula setena del conveni també estableix que el “GASL haurà de presentar al Registre 
General de l'Ajuntament abans del dia 31 de maig de l'exercici següent a aquell al que corresponen 
les activitats contingudes a la memòria inicial, una memòria de la liquidació de les activitats 
realitzades amb indicació dels ingressos i despeses efectivament realitzats en relació als equipaments 
objecte d'aquest conveni, la liquidació econòmica, i una explicació de la seva possible variació 
respecte de les dades consignades a la memòria inicial. Aquesta memòria l'haurà d'aprovar la Junta 
de Govern Local.”

Atès que hi ha consignació en el Pressupost de l'Ajuntament de Granollers exercici 2014, en 
l'aplicació pressupostària 14/H432/33310/25002 “Encomana de gestió Roca Umbert a GASL” per un 
import de 321.275,00 €

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 despesa a favor de Granollers Audiovisual, SL, (B-65237877) ,  de 321.275,00 € 
en concepte d'aportació econòmica corresponent a l'encomana de gestió de Roca Umbert-Fàbrica de 
les Arts, per a l'any 2014, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2014/H432.33310.25002, d'acord 
amb el detall següent:

Març Abril Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

32.127,5
0 €

32.127,50 
€

32.127,50 € 32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 € 32.127,50 
€

SEGON.- Requerir a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL que redacti la memòria 
justificativa amb descomposició de pagaments realitzats i justificats de l'encàrrec corresponent a 
l'exercici 2014, i la presenti al Registre General de l'Ajuntament abans del dia 31 de maig de 2015, de 
conformitat a allò disposat a la clàusula 7a del conveni entre GASL i l'Ajuntament per a l'establiment 
de les condicions particulars de l'encomana de gestió dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts.

TERCER.- 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 INICIAR EXPEDIENTDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENTDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENTDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT,,,,        AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELSAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS    
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARSPLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS    
PER AL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORTPER AL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORTPER AL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORTPER AL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT,,,,MUNTATGE I DESMUNTATGEMUNTATGE I DESMUNTATGEMUNTATGE I DESMUNTATGEMUNTATGE I DESMUNTATGE    
DDDD''''INFRAESTRUCTURES I SUPORT A ACTIVITATS I ALTRESINFRAESTRUCTURES I SUPORT A ACTIVITATS I ALTRESINFRAESTRUCTURES I SUPORT A ACTIVITATS I ALTRESINFRAESTRUCTURES I SUPORT A ACTIVITATS I ALTRES    ,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANTA ADJUDICAR MITJANÇANT    
PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARPROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARPROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARPROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT ....

L'Ajuntament de Granollers necessita el servei de transport , muntatge i desmuntatge d'infraestructures 
i suport a activitats, amb l'objectiu de dotar d'infraestructures les activitats culturals, esportives, 
socials, festives i altres, que organitza a l'espai públic i a equipaments municipals, a l'empar de l'article 
25.2.l i 25.2.m de la LRBRL, per el període del 15 de maig de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, 
amb possibilitat de pròrroga d'un any més.

Atès que l'Ajuntament de Granollers no pot dur a terme el servei de transport, muntatge  i desmuntatge 
d' infraestructures i suport a activitats i altres, directament, ja que no té mitjans humans ni tècnics 
suficients, per tant, es considera convenient contractar una empresa especialitzada, per tal que el 
dugui a terme.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 171.884,30 euros més 36.095,70 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 207.980,00 euros, amb el següent 
desglossament:

Contracte infraestructuresContracte infraestructuresContracte infraestructuresContracte infraestructures ,,,,    15151515    maigmaigmaigmaig    2014201420142014    aaaa    31313131    desembredesembredesembredesembre     
2015201520152015 AnyAnyAnyAny    2014201420142014 AnyAnyAnyAny    2015201520152015 TotalTotalTotalTotal

15151515    maig amaig amaig amaig a    
31313131    desdesdesdes....

1111    gener agener agener agener a    
31313131    desdesdesdes....

1 H121,91230,22699 ALTRES DESPESES PROTOCOL 400,00 800,00 1.200,00

2 H221,92071,22606
JORNADES PROCESSOS 
ESTRATÈGICS 0,00 300,00 300,00

3 H231,92400,22609 ACTIVITATS PARTICIPACIÓ 300,00 1.000,00 1.300,00
4 H231,92420,22609 ACTIVITATS BARRIS 17.800,00 20.000,00 37.800,00
5 H232,33730,22609 ACTIVITATA CENTRES CÍVICS 800,00 1.000,00 1.800,00

6 H241,92910,22609
ACTIVITATS COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT 600,00 1.000,00 1.600,00

10 H302.15001.22699
ALTRES DESP. DIRECCIÓ I ADM 
TERRITORI 300,00 500,00 800,00

11 H320.13000.22699
ALTRES DESP. GRAL 
SEGURETAT CIUTADANA 1.000,00 1.500,00 2.500,00

13 H352.17220.22699
ALTRES DESPESES MEDI 
AMBIENT 600,00 600,00 1.200,00

15 H353.17110.22609 ACTIVITATS CALENDARI VERD 0,00 300,00 300,00

16 H403.23210.22606
JORNADES PLA IGUALTAT 
OPORTUNITATS 300,00 900,00 1.200,00

17 H412.32120.21200
MANTENIMENT EDIFICIS 
ESCOLES 1.400,00 1.600,00 3.000,00

18 H417.32510.21200
MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLA 
DE MÚSICA 1.300,00 1.500,00 2.800,00

19 H419.32210.21200 MANTENIMENT EDIFICIS EMT 250,00 400,00 650,00
20 H420.34000.22609 ACTVITATS ADMIN. ESPORTS 17.000,00 17.000,00 34.000,00
21 H431.33430.22609 ACTIVITATS CULTURALS 11.000,00 12.200,00 23.200,00
22 H431.33810.22609 ACTIVITATS FESTA MAJOR 30.000,00 30.000,00 60.000,00
23 H431.33811.22609 ACTIVITATS COM. FESTA MAJOR 5.000,00 5.000,00 10.000,00
24 H431.33820.22609 ACTIVITATS FESTES ASCENSIÓ 3.400,00 3.400,00 6.800,00

ACTIVITATS FESTA DE 



25 H431.33830.22609 CARNAVAL 0,00 2.100,00 2.100,00
26 H431.33831.22609 ACTIVITATS FESTA SANT JORDI 1.000,00 1.000,00
27 H431.33833.22609 ACTIVITAS CAVALCADA DE REIS 0,00 4.400,00 4.400,00

29 H435.33322.22609
ACTIVITATS EXP. MUSEU 
GRANOLLERS 600,00 1.000,00 1.600,00

30 H436.33331.22609
ACTIVITATS EXP. MUSEU LA 
TELA 600,00 2.000,00 2.600,00

31 H441 33722 22609
ACTIVITATS DINAMITZACIÓ 
JUVENIL 1.000,00 1.300,00 2.300,00

32 H441 33723 22609 ACTIVITATS ESTIU AL PARC 500,00 500,00 1.000,00

33 H450.31100.22699
ALTRES DESP. SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 250,00 500,00 750,00

34 H461.23110.22699
ALTRES DESP. ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 100,00 400,00 500,00

35 H461.23130.22699
ALTRES DESP. INFÀNCIA I 
JOVENTUT 100,00 330,00 430,00

36 H462.23150.22609 ACTIVITATS GENT GRAN 150,00 700,00 850,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL 94.750,00
113.230,0

0 207.980,00

I en cas de pròrroga:

ContracteContracteContracteContracte     
infraestructuresinfraestructuresinfraestructuresinfraestructures AnyAnyAnyAny    2016201620162016....    PeríodePeríodePeríodePeríode    1111    gener agener agener agener a    31313131    desdesdesdes....            

1 H121,91230,22699 ALTRES DESPESES PROTOCOL 800,00
2 H221,92071,22606 JORNADES PROCESSOS ESTRATÈGICS 300,00
3 H231,92400,22609 ACTIVITATS PARTICIPACIÓ 1.000,00
4 H231,92420,22609 ACTIVITATS BARRIS 20.000,00
5 H232,33730,22609 ACTIVITATA CENTRES CÍVICS 1.000,00
6 H241,92910,22609 ACTIVITATS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 1.000,00

10 H302.15001.22699 ALTRES DESP. DIRECCIÓ I ADM TERRITORI 500,00
11 H320.13000.22699 ALTRES DESP. GRAL SEGURETAT CIUTADANA 1.500,00
13 H352.17220.22699 ALTRES DESPESES MEDI AMBIENT 600,00
15 H353.17110.22609 ACTIVITATS CALENDARI VERD 300,00
16 H403.23210.22606 JORNADES PLA IGUALTAT OPORTUNITATS 900,00
17 H412.32120.21200 MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLES 1.600,00
18 H417.32510.21200 MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA 1.500,00
19 H419.32210.21200 MANTENIMENT EDIFICIS EMT 400,00
20 H420.34000.22609 ACTVITATS ADMIN. ESPORTS 17.000,00
21 H431.33430.22609 ACTIVITATS CULTURALS 12.200,00
22 H431.33810.22609 ACTIVITATS FESTA MAJOR 30.000,00
23 H431.33811.22609 ACTIVITATS COM. FESTA MAJOR 5.000,00
24 H431.33820.22609 ACTIVITATS FESTES ASCENSIÓ 3.400,00
25 H431.33830.22609 ACTIVITATS FESTA DE CARNAVAL 2.100,00
26 H431.33831.22609 ACTIVITATS FESTA SANT JORDI 1.000,00
27 H431.33833.22609 ACTIVITAS CAVALCADA DE REIS 4.400,00
29 H435.33322.22609 ACTIVITATS EXP. MUSEU GRANOLLERS 1.000,00
30 H436.33331.22609 ACTIVITATS EXP. MUSEU LA TELA 2.000,00
31 H441 33722 22609 ACTIVITATS DINAMITZACIÓ JUVENIL 1.300,00
32 H441 33723 22609 ACTIVITATS ESTIU AL PARC 500,00
33 H450.31100.22699 ALTRES DESP. SALUT PÚBLICA I CONSUM 500,00
34 H461.23110.22699 ALTRES DESP. ATENCIÓ PRIMÀRIA 400,00
35 H461.23130.22699 ALTRES DESP. INFÀNCIA I JOVENTUT 330,00
36 H462.23150.22609 ACTIVITATS GENT GRAN 700,00



TOTALTOTALTOTALTOTAL 113.230,00

El valor estimat total d'aquesta contractació es calcula en 282.651,24 euros, que incorpora el període 
executiu (171.884,30 euros) , les possibles pròrrogues (93.578,51 euros) i l'import màxim de 
modificació de contracte (17.188,43 euros).

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, 3/2011, de 14 de novembre, és el 
contracte de serveis, categoria 27 de l'Annex II i  procediment obert, per tant no es necessària 
classificació empresarial ni està subjecte a regulació harmonitzada, tot i que per import es procedent 
el recurs especial de contractació.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a les partides pressupostàries indicades 
anteriorment    per fer front a la despesa derivada d’aquesta contractació per a l'exercici 2015.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 131,132 i 133 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que 
aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

Atès que el responsable del contracte serà el senyor Albert Soler i Fuentes, d'acord amb l'article 52 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

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

Articles 22 i 109 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la llei de �

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

Article 40.1.b del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la llei de �

contractes del sector públic,  pel que fa als contractes de serveis susceptibles de recurs especial .
Article 52 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la llei de contractes �

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

Art. 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la llei de contractes �

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

Articles 157 a 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la llei de �

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei de transport, muntatge i 
desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats culturals, esportives, socials, festives i altres, 
organitzades per l'Ajuntament de Granollers o per entitats de la ciutat, per un import màxim de 
171.884,30 euros més 36.095,70 euros en concepte d'IVA, fent un total de 207.980,00 euros, per el 
període del 15 de maig de 2014 fins el 31 de desembre de 2015, amb possibilitat de pròrroga d'un any 
més, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments 
de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Autoritzar la despesa de la contractació del servei de transport, muntatge i desmuntatge 
d'infraestructures i suport a activitats i altres, per un període executiu 2014-2015 , mitjançant 
procediment obert  per a un import  de 171.884,30 euros més 36.095,70 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 207.890,00 euros, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

TercerTercerTercerTercer ....    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de  transport, 
muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats i altres  , que s'executarà en els exercicis 
2014-2015., d'acord amb la següent distribució:

Contracte infraestructuresContracte infraestructuresContracte infraestructuresContracte infraestructures ,,,,    15151515    maigmaigmaigmaig    2014201420142014    aaaa    31313131    desembredesembredesembredesembre     
2015201520152015 AnyAnyAnyAny    2014201420142014 AnyAnyAnyAny    2015201520152015 TotalTotalTotalTotal



15151515    maig amaig amaig amaig a    
31313131    desdesdesdes....

1111    gener agener agener agener a    
31313131    desdesdesdes....

1 H121,91230,22699 ALTRES DESPESES PROTOCOL 400,00 800,00 1.200,00

2 H221,92071,22606
JORNADES PROCESSOS 
ESTRATÈGICS 0,00 300,00 300,00

3 H231,92400,22609 ACTIVITATS PARTICIPACIÓ 300,00 1.000,00 1.300,00
4 H231,92420,22609 ACTIVITATS BARRIS 17.800,00 20.000,00 37.800,00
5 H232,33730,22609 ACTIVITATA CENTRES CÍVICS 800,00 1.000,00 1.800,00

6 H241,92910,22609
ACTIVITATS COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT 600,00 1.000,00 1.600,00

10 H302.15001.22699
ALTRES DESP. DIRECCIÓ I ADM 
TERRITORI 300,00 500,00 800,00

11 H320.13000.22699
ALTRES DESP. GRAL 
SEGURETAT CIUTADANA 1.000,00 1.500,00 2.500,00

13 H352.17220.22699
ALTRES DESPESES MEDI 
AMBIENT 600,00 600,00 1.200,00

15 H353.17110.22609 ACTIVITATS CALENDARI VERD 0,00 300,00 300,00

16 H403.23210.22606
JORNADES PLA IGUALTAT 
OPORTUNITATS 300,00 900,00 1.200,00

17 H412.32120.21200
MANTENIMENT EDIFICIS 
ESCOLES 1.400,00 1.600,00 3.000,00

18 H417.32510.21200
MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLA 
DE MÚSICA 1.300,00 1.500,00 2.800,00

19 H419.32210.21200 MANTENIMENT EDIFICIS EMT 250,00 400,00 650,00
20 H420.34000.22609 ACTVITATS ADMIN. ESPORTS 17.000,00 17.000,00 34.000,00
21 H431.33430.22609 ACTIVITATS CULTURALS 11.000,00 12.200,00 23.200,00
22 H431.33810.22609 ACTIVITATS FESTA MAJOR 30.000,00 30.000,00 60.000,00
23 H431.33811.22609 ACTIVITATS COM. FESTA MAJOR 5.000,00 5.000,00 10.000,00
24 H431.33820.22609 ACTIVITATS FESTES ASCENSIÓ 3.400,00 3.400,00 6.800,00

25 H431.33830.22609
ACTIVITATS FESTA DE 
CARNAVAL 0,00 2.100,00 2.100,00

26 H431.33831.22609 ACTIVITATS FESTA SANT JORDI 1.000,00 1.000,00
27 H431.33833.22609 ACTIVITAS CAVALCADA DE REIS 0,00 4.400,00 4.400,00

29 H435.33322.22609
ACTIVITATS EXP. MUSEU 
GRANOLLERS 600,00 1.000,00 1.600,00

30 H436.33331.22609
ACTIVITATS EXP. MUSEU LA 
TELA 600,00 2.000,00 2.600,00

31 H441 33722 22609
ACTIVITATS DINAMITZACIÓ 
JUVENIL 1.000,00 1.300,00 2.300,00

32 H441 33723 22609 ACTIVITATS ESTIU AL PARC 500,00 500,00 1.000,00

33 H450.31100.22699
ALTRES DESP. SALUT PÚBLICA I 
CONSUM 250,00 500,00 750,00

34 H461.23110.22699
ALTRES DESP. ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 100,00 400,00 500,00

35 H461.23130.22699
ALTRES DESP. INFÀNCIA I 
JOVENTUT 100,00 330,00 430,00

36 H462.23150.22609 ACTIVITATS GENT GRAN 150,00 700,00 850,00

TOTALTOTALTOTALTOTAL 94.750,00
113.230,0

0 207.980,00

QuartQuartQuartQuart.... Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a les partides pressupostàries indicades 



en el punt segon.

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

SetèSetèSetèSetè....    Designar com a responsable del contracte al senyor Albert Soler i Fuentes, cap d'Àrea de 
Serveis a la Persona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES DEL    
SERVEI DE CULTURA PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALSSERVEI DE CULTURA PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALSSERVEI DE CULTURA PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALSSERVEI DE CULTURA PER A LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS    
PER A LES ENTITATSPER A LES ENTITATSPER A LES ENTITATSPER A LES ENTITATS ,,,,    A LA LA LA L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

L'Ajuntament té la voluntat de concedir les subvencions, dins del marc de les Bases de subvencions 
de Cultura, a tots aquells projectes presentats per persones físiques, jurídiques, entitats i 
associacions, sempre que tinguin com a objectiu principal: a) la recuperació, el manteniment i la 
difusió de la cultura popular catalana en l'àmbit territorial de Granollers (costums, tradicions, història, 
...) i b) La creació, la producció i/o la difusió en els àmbits de les arts plàstiques i audiovisuals, la 
literatura i el patrimoni en l 'àmbit territorial de Granollers.

Atès l'informe del responsable del Servei de Cultura de data 4 de febrer de 2014 favorable a 
l'aprovació de les bases específiques i particulars de subvenció 2014 de Cultura i del pressupost que 
l'acompanya de 15.180  €, a càrrec de la partida H431.33430.48900 "Altres subvencions i convenis",i 
al qual també es proposa la concessió de bestretes, degut a que la naturalesa de les entitats culturals 
fa difícil el desenvolupament de les activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient, 
és per això i per la finalitat social d'alt interès que satisfan que es fa necessari el pagament per 
bestreta del 100 % de les subvencions que s'aprovin en el seu moment, sense l'exigència de cap 
garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de 
Granollers, per les raons financeres esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment 
d'aquestes entitats en les seves finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la 
gestió anteriors convocatòries.

Fonaments de dret:

1r.La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2n. 'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 
2006, i publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada en virtut de l'acord 
Plenari de data 26 d'octubre de 2010.

3r. Bases d'execució del pressupost general 2014 l'Ajuntament, aprovades pel Ple del 28 de gener de 
2014, que expliciten que correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les bases generals i 
específiques per les que s'atorguin subvencions per concurrència competitiva. 

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

PRIMER.- Aprovar les bases específiques  de subvencions de Cultura  per a l'any 2014, amb el 
següent text:

"BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS  DE CULTURA  DE L'ANY 2014

Objecte de la normativa

Article1.Objecte



L'objecte de les subvencions que atorga el servei de Cultura municipal és  cofinançar les despeses 
derivades de l'execució de projectes i actuacions que tinguin  com a objectiu principal: )  la 
recuperació, el manteniment i la difusió de la cultura popular catalana en l'àmbit territorial de 
Granollers (costums, tradicions, història, ...) i b) La creació, la producció i/o la difusió en els àmbits de 
les arts plàstiques i audiovisuals , la literatura i el patrimoni en l 'àmbit territorial de Granollers.

Article 2. Finalitat

La finalitat de la subvenció és dinamitzar l'activitat cultural de la ciutat i afavorir la cooperació entre 
entitats i el sector públic.

Article 3. Import
L'import de la subvenció no superarà el 50% del cost de l'actuació sol·licitada, amb un màxim de  
2.500 € per beneficiari.

Article 4. Beneficiaris 

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, o 
entitat sense ànim de lucre, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Article 5. Requisits

- Estar inscrit en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Culturals  amb les dades 
actualitzades.
Tota la informació necessària per a la modificació de les dades de les entitats en el Registre 
Municipal, es troba disponible a la pàgina web de l’Ajuntament:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&
contenido=1091&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=ca&codM
enu=
48&codMenuPN=21

Aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial com a través de l'Oficina Virtual d’Atenció al 
Ciutadà.

Article 6. Despeses subvencionables 

Les despeses subvencionables són: 
1. Les programacions de difusió en els àmbits de cinema, audiovisuals, arts plàstiques, patrimoni i 

foment a la lectura plantejats amb caràcter estable i amb clara projecció pública .

2.  Els Projectes, programes o activitats orientades a difondre la cultura ’arrel       tradicional en 
totes les seves expressions així com en l’àmbit formatiu dins aquest camp .

3. Projectes de difusió cultural desenvolupats en cooperació amb altres entitats ciutadanes i/o amb 
voluntat d’intercanviar àmbits culturals diversos .

Article 7. Terminis per presentar la sol·licitud  

La convocatòria s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i finalitzarà 31 de 
març de 2014.

Article 8. Documentació a presentar 

Les persones o entitats interessades a acollir-se als ajuts objecte d’aquesta normativa, hauran de 
presentar la documentació assenyalada a continuació i que es detalla en la disposició 12 de les 
normes generals:

a) Sol·licitud de la persona física o jurídica en la qual s’ha de fer constar que es demana la subvenció 
per un actuació concreta. Si és una persona física acreditaran la seva personalitat mitjançant una 



còpia del DNI i del NIF. Les persones jurídiques acreditaran la seva personalitat adjuntantuna còpia 
dels estatuts vigents i una fotocòpia del NIF de l’entitat o societat que representa.

b) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar, seguint el model de fitxa que s’adjunta a aquestes 
bases, així com un el pressupost total del projecte que es sol·licita. La fitxa resum número 1 caldrà 
omplir-la una sola vegada per part de l’entitat.

Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini de 10 dies a comptar des de la recepció del 
requeriment, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació, amb l'advertiment 
exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se'l tindrà per 
desistit de la seva sol·licitud. 

Article 9. Lloc de presentació de la sol·licitud: 

La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la resta de documentació s'haurà de presentar en 
l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm. 7. 

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous  8:30 a 19:00 hores, i divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Article 10. Publicitat de les bases i la convocatòria  

Aquestes bases i la convocatòria es faran públiques mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, a la premsa local i al web de l'Ajuntament de Granollers. 

Article 11. Dotació pressupostària 

La dotació és de 15.180 euros, que estan previstos a la partida H431.33430.48900 "Altres 
subvencions i convenis" del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014.

Article 12. Òrgan instructor 

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria de subvencions és la regidoria de Cultura i Comunicació .

Article 13. Comissió Avaluadora 

La comissió avaluadora que examinarà i avaluarà les sol·licituds de subvenció estarà presidida per la 
Regidora de Cultura i Comunicació. Aquesta comissió estarà composada, a més, pel cap de l’àrea de  
Serveis a les Persones, la  responsable del servei de Cultura, un tècnic del servei de Cultura i un 
secretari/ària que serà un funcionari/ària de l'Ajuntament, 

Article 14. Criteris d'adjudicació 

L'avaluació de sol·licituds es farà d'acord amb els criteris que es mostren a continuació (una única 
puntuació per cada aspecte): 

1.  Les propostes de difusió en els àmbits de cinema, audiovisuals, arts plàstiques, patrimoni i foment 
a la lectura plantejats amb caràcter estable i amb clara projecció pública 30 punts

2.  Els programes o activitats orientades a difondre la cultura d'arrel tradicional en totes les seves 
expressions així com en l’àmbit formatiu dins aquest camp 30 punts

3. Projectes de difusió cultural desenvolupats en cooperació amb altres ciutadanes i/o amb voluntat 
d’intercanviar àmbits culturals diversos 30 punts

4.  La implantació de l’entitat o associació a la ciutat a partir del nombre de i la seva evolució en els 
darrers tres anys 5  punt

5. L’evolució pressupostària de l’entitat i la seva capacitat en l’obtenció de recursos externs o generats 
per la mateixa dinàmica associativa en els darrers tres anys  5 punts



Article 15. Atorgament de les subvencions 

Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local, i seran atorgades en el termini màxim 
de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud, sempre i quan estigui correcta tota la 
documentació. 
En el cas que la persona sol·licitant sigui requerida per aclarir quelcom de la documentació 
presentada o per aportar la documentació que manqui, s'interromprà el còmput del termini per atorgar 
la subvenció. 
La manca de resolució d'atorgament en el termini indicat produeix l 'efecte desestimatori. 
La resolució d'atorgament indicarà el nom de la/es persona/es beneficiàries de la subvenció, el seu 
número de DNI, l'import de la subvenció, i la forma i terminis de justificació i, si escau, la valoració 
econòmica referida a les infraestructures i ús de les instal·lacions municipals derivades de l'execució 
de l'activitat subvencionada.

Article 16. Acceptació de la subvenció 

El beneficiari de la subvenció restarà obligat a signar, abans d'ordenar-se el pagament, un escrit 
d'acceptació de la subvenció, d'acord amb el model que li serà facilitat. 

Article 17. Bestreta de la subvenció

Disposar el pagament per bestretes del 100% de les subvencions que s'aprovin en el seu moment, 
degut a que la naturalesa d'aquestes entitats de Cultura fa difícil el desenvolupament de les activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social d'alt interès 
que satisfan, sense exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de l'Ordenança General 
de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres esmentades i en no existir 
desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i responsabilitats, 
d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries.

L'empresa beneficiària resta exclosa d'aportar altres garanties de compliment de la finalitat de la 
subvenció degut a que la naturalesa de les entitats culturals fa difícil el desenvolupament de les 
activitats programades sense un suport econòmic previ i suficient, és per això i per la finalitat social 
d'alt interès que satisfan, sense l'exigència de cap garantia ni aval, d'acord amb l'article 15 de 
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, per les raons financeres 
esmentades i en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves 
finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

Article 18. Justificació de la subvenció 

La subvenció quedarà justificada amb: 
• La justificació de l’execució de les actuacions previstes en la memòria del projecte presentada en el 
moment de fer la sol·licitud i que inclourà la informació següent :

1. Valoració raonada de com ha repercutit en el grup o entitat la realització del
projecte.

2. Balanç econòmic d’ingressos i despeses on consti l’aportació del Servei de
Cultura de l’Ajuntament de Granollers.

3. Relació de les altres subvencions rebudes o, si escau, del finançament propi per a l’activitat 
subvencionada, indicant la procedència, la quantitat i l'aplicació en el pressupost

• L’aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el comprovant de pagament  

El termini màxim per a la presentació de les memòries d'activitats i de les justificacions de les 
subvencions atorgades en l'exercici del 2014, no podrà superar el dia 2 de març  2015.

El procediment per a la justificació, que es podrà fer en qualsevol moment dins el termini assenyalat, 
està regulat en  l'Ordenança General de Subvencions. 

Article 19. Revisió, revocació, modificació i renúncia 

L’alteració de les condicions que varen determinar la concessió de la subvenció i , en tot cas, l’obtenció 



concurrent per a la mateixa actuació d’altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, 
públic o privat, que sumats a la subvenció de l’Ajuntament superin el cost total de l’obra o de l’activitat 
subvencionada o el percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques, així com la no justificació 
adequada de la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació a què el beneficiari estigui obligat a 
justificar, en els termes i dintre del termini establert a aquest efecte, pot donar lloc a la modificació de 
la resolució de l‘atorgament, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació 
amb l’import de la subvenció. 

Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció 
atorgada d'acord amb la quantitat justificada per tal que la subvenció representi com a màxim el 50% 
de la despesa justificada, i es dictarà la resolució corresponent. 

Tant en el cas de la modificació com en el de la revocació s’ha de concedir un termini d’audiència de 
10 dies al beneficiari abans de resoldre.

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

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

Article 20. Període elegible de les despeses 

Les despeses justificables podran anar des de  3 mesos abans de la data de sol·licitud de la 
subvenció fins a  9 mesos després de la data de sol·licitud de la subvenció. 

Article 21. Pagament de la subvenció 

La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament, mitjançant transferència bancària al 
compte del beneficiari, en el cas que la documentació presentada sigui correcta, segons disponibilitat 
de Tresoreria Municipal. 

En el cas que aquesta documentació no sigui correcta es podrà fer un nou requeriment de justificació 
de la subvenció que implicarà interrompre el còmput del termini per al pagament . 

Article 22. Obligacions dels beneficiaris  

A més de les obligacions assenyalades a l’art. 14 de la Llei de l'Estat 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, els beneficiaris han de complir les següents: 
• Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Granollers i amb la 
Seguretat Social. 
• Autoritzar a l'Ajuntament a fer difusió de l'activitat subvencionada. 
• Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions han d’estar inscrites en el 
corresponent registre oficial. 
• No es podran atorgar noves subvencions si no estan justificades les atorgades amb anterioritat, un 
cop ha transcorregut el termini establert per fer-ho. 

• El beneficiari no pot exigir l’augment o la revisió de la subvenció . 

Tant en el cas de muntatge d’instal·lacions elèctriques de caràcter provisional com en el préstec 
d’infraestructura, la sol·licitud s’haurà de fer, com a mínim, amb un mes d’antelació i haurà d’anar 
acompanyada d’un plànol.

SEGON.- Aprovar la convocatòria subvencions del servei de Cultura  per a l'any 2014 amb càrrec a la 
partida 14/H431/33430/48900,  "Altres subvencions i convenis" per import de  15.180 €.

TERCER.- Donar publicitat a les bases específiques i a la convocatòria mitjançant la publicació del 
corresponent anunci Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al web de l'Ajuntament de 



Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PER PARTICIPAR AL CONCURS DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PER PARTICIPAR AL CONCURS DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PER PARTICIPAR AL CONCURS DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PER PARTICIPAR AL CONCURS DE    
MÚSICA DE SECUNDÀRIAMÚSICA DE SECUNDÀRIAMÚSICA DE SECUNDÀRIAMÚSICA DE SECUNDÀRIA     ----    IIII[[[[ÉSÉSÉSÉS]]]]MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA    ----    GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS     2014201420142014

És voluntat del Servei de Joventut i dins del Projecte Joves Creadors, desenvolupar programes que 
donin oportunitats als joves en l'àmbit de la dinamització musical. És en aquesta línia on es troba 
emmarcat el concurs I[és] música que ja arriba a la 6a edició.

El concurs de música IIII[[[[ésésésés]]]]MúsicaMúsicaMúsicaMúsica     ----    GranollersGranollersGranollersGranollers     2014201420142014,,,,    s'adreça als diferents grups musicals formats per 
alumnes dels centres d'ensenyament de secundària de Granollers amb l'objectiu de:

• Identificar el màxim de grups vinculats als centres de secundària
• Donar suport a les iniciatives musicals dels joves estudiants  
• Crear un espai musical de referència per a grups novells   
• Vincular els grups de joves a la organització del concurs
• Consolidar l’acte com un espai referent per a grups novells dels centres de secundària

L' organització del concurs es farà amb dos sessions classificatòries on participaran un màxim de 10 
grups. Les sessions d'aquesta primera fase es portaran a terme els divendres 4 i 11 d'abril, on 
actuaran un màxim de 5 grups per sessió. D’aquestes dues sessions classificatòries sorgiran tres 
grups, escollits a partir dels següents votacions: el Vot del Jurat i el Vot popular.

Tots els concerts és realitzaran al GRA, l'equipament juvenil.

La final del concurs és realitzarà el divendres  25 d'abril de 2014.

Els PREMIS prevists;
Pel guanyador:  el premi per al grup guanyador consistirà en la participació dins del Festival Musik N 
Viu 2014 de Granollers i en 10 hores d'utilització dels bucs d'assaig al CUB, Espai d'assaig musical 
amb gravació d'un assaig en directe. 
 Pel Finalista: el premi per al grup finalista consistirà en la realització d'un concert en un espai o 
equipament públic de Granollers, en el context d'una festa local o en la programació d'una activitat 
organitzada per l'Ajuntament de Granollers.

Per portar a terme aquest concurs s’han elaborat unes bases específiques que es detallen en l'annex 
que s'adjunta al present informe. 

Vist l'informe tècnic favorable amb la proposta d'aquestes bases pel concurs, emès per la responsable 
de programes del Servei de Joventut i amb el vist i plau del cap d 'Àrea de Servei a la Persona

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 les bases específiques per participar al concurs de música de secundària - 
I[és]Música - Granollers 2014, segons clausulat següent:

BASES DEL CONCURSDE MÚSICA DE SECUNDÀRIA I [és]Música 

PARTICIPANTS

Els grups participants han d’estar formats majoritàriament per estudiants dels centres de secundària de Granollers (com a 
mínim la meitat dels components).

Queden exclosos de participació els grups guanyadors de les edicions anteriors del concurs i els grups que tinguin contracte 
amb una companyia discogràfica.



El tipus de música pot respondre a qualsevol estil musical.
Els grups han d’estar formats exclusivament per les persones de la fitxa d'inscripció. Qualsevol canvi en la composició dels 
grups seleccionats s’ha de comunicar a l'organització del concurs, que valorarà les diferents variables.

INSCRIPCIONS
La inscripció es formalitza presentant la fitxa acompanyada de:

• Autoritzacions dels membres del grup
• Fotocòpia del DNI de tots els components
• Currículum artístic del grup
• Rider tècnic del grup en format digital
• Imatges del grup en format digital 
• Videoclip (optatiu)

Lloc de lliurament: GRA, equipament juvenil. Pl. de l'església, 8 de  Granollers 
Horari: de dimarts a divendres, de 10 h a 14 h; de dilluns a divendres, de 16.30 h a 20.30 h
Termini de lliurament: dimecres 19 de març de 2014

SELECCIÓ DE GRUPS  

El jurat seleccionarà 10 grups i 2 de reserva, del total de grups presentats.

DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
El concurs es realitzarà mitjançant actuacions musicals en directe, que tindrà dues fases classificatòries els divendres 4 i 11 
d'abril (l'horari d'inici dependrà del nombre de grups participants) i una fase final el divendres 25 d'abril a les 19 hores. Tots els 
concerts es faran a l'espai de relació del GRA, equipament juvenil.

La durada d'actuació de cada grup serà de 30 minuts.
La designació de l'ordre d'actuació del grups seleccionats per a les fases classificatòries es farà mitjançant sorteig públic, el 
divendres 21 de març a les 18 hores al GRA.
En el supòsit que algun dels grups seleccionats no pogués actuar, al seu lloc passaria el primer grup de la reserva.
Al concert final, que es farà el divendres 25 d'abril, hi actuaran tres grups que seran escollits mitjançant el còmput dels 
diversos vots (vot popular i vot del jurat) durant les fases classificatòries. En aquest concert el jurat seleccionarà el grup 
guanyador.

SISTEMES DE VOTACIÓ

VOT POPULAR 

El públic assistent als concerts classificatoris disposarà d'unes butlletes per votar a favor d'un dels grups.

• El vot popular es recollirà el mateix dia dels concerts mitjançant una urna. En aquesta votació s'atorgarà una puntuació 
de 3 punts al grup més votat, 2 punts al segon i 1 punt al tercer. La resta de grups quedaran exclosos d'aquest sistema de 
votació.

VOT DEL JURAT

El jurat està format per dos representants d'entitats vinculades a projectes musicals, el regidor de Joventut o tècnic delegat, 
un dels components del grup guanyador d'I[és] Musica 2013 i per una persona vinculada a la creació o producció musical. 

El jurat valorarà la tècnica dels músics, la posada en escena, la fluïdesa musical i la cohesió del grup. 

• El vot del jurat s'implementarà a partir d'una taula de puntuació en què el grup més ben valorat obtindrà una puntuació 
del doble del nombre de grups participants, i el grup menys valorat, obtindrà tants punts com grups participin en el concurs.

VIDEOCLIP

La realització d'un videoclip és opcional. S'atorgarà 2 punts a tots aquells grups que en presentin, que se sumarà al total de 
punts obtinguts en la suma de la resta de  vots. 

El videoclip s'entregarà en el moment de fer la inscripció.

En cas d'empat, després d'haver sumat tots els vots, el vot del jurat serà determinant.

PREMIS
Grup guanyador:

• Participació al Festival Musik n Viu 2014 de Granollers

• 10 hores d'utilització dels bucs d'assaig al CUB, Espai d'assaig musical amb gravació d'un assaig en directe
Grup finalista :

• Un concert a un espai o equipament públic de Granollers, en el context d'una festa local o en la programació d'una 
activitat organitzada per algun dels Serveis o equipaments de l'Ajuntament de Granollers.

ALTRES CONDICIONS



Els participants accepten l’eventual emissió per televisió, ràdio, premsa, Internet… de les imatges gravades durant el concurs 
i en cedeixen els drets a l’organització.

La participació en aquest concurs en suposa l'acceptació total de les bases. Les inscripcions que no compleixin algun dels 
requisits especificats en quedaran excloses.
L’organització es reserva el dret de modificar les bases en benefici del bon desenvolupament del concurs.
Les dades de tots els grups que s’hagin presentat al concurs passaran a formar part de la base de dades de l’organització.

Si necessiteu més informació, adreceu-vos al GRA o escriviu-nos a gra@grajove.cat  "

SEGON.- Exposar al públic les bases aprovades a la web del centre www.grajove.com i al taulell 
d'anuncis de l'edifici per acollir-se a la convocatòria

TERCER.- Autoritzar la despesa de 200,00 € en concepte de les despeses  que en puguin sorgir en 
l'organització d'aquesta activitat i amb càrrec de la partida pressupostària  H441 33722 22609 
Activitats dinamització Juvenil del  2014, del Servei de Joventut sota el concepte.

QUART.-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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POBLACIÓ GENERAL I DPOBLACIÓ GENERAL I DPOBLACIÓ GENERAL I DPOBLACIÓ GENERAL I D ''''ATENCIÓ A LES PERSONES AMB MALALTIA ONCOLÒGICAATENCIÓ A LES PERSONES AMB MALALTIA ONCOLÒGICAATENCIÓ A LES PERSONES AMB MALALTIA ONCOLÒGICAATENCIÓ A LES PERSONES AMB MALALTIA ONCOLÒGICA

L'Ajuntament de Granollers té com una de les seves prioritats la promoció de la salut de la població, i 
realitza activitats d'educació sanitària per al foment d'estils de vida saludables a diferents col·lectius .

Dins els objectius hi figura la promoció de l'associacionisme i el voluntariat associatiu, així com la 
col·laboració amb entitats sense afany de lucre que promouen acció social i l'ajut a persones amb 
càncer, professional i voluntària, contribuint així a la millora de la qualitat de vida i del benestar dels 
ciutadans de Granollers.

Oncovallès ofereix un servei de prevenció i millora de la qualitat de vida de la persona amb malaltia 
oncològica i les seves famílies. Les demandes poden ser múltiples, desde informació i orientació, 
assistència i participació de les activitats i serveis de la Fundació a peticions concretes, fins i tot la 
sol·licitud d'ajuts econòmics i recursos de la xarxa social. Té també un servei de voluntariat que 
complementa la tasca dels professionals de la salut .

Per tot l'esmentat, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 26 de setembre de 2011, es va 
aprovar la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i Oncovallès per 
dur a terme activitats de prevenció en població general i d'atenció a les persones amb malaltia 
oncològica, que ha estat prorrogat per a l'any 2013 mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 9 
d'abril de 2013.

En el marc de l'esmentada pròrroga del conveni es va aprovar l'atorgament a Oncovallès d'una 
subvenció, de forma directa, per un import de 1.000,00 €, en concepte de suport a les despeses 
derivades de les activitats programades per a l 'any en curs.

L'entitat subvencionada ha presentat en temps i forma a l'Ajuntament de Granollers la documentació 
corresponent a la justificació de la subvenció rebuda, de conformitat a allò establert a l'acord de 
concessió (registre d'entrada núm. 1775).

L'entitat ha presentat factures per un import total de 1.252,70€ i els conceptes de despesa presentats 
s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la subvenció .

L'informe tècnic emès al respecte afirma que, un cop revisada la documentació presentada, l'execució 
de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i que l'esmentada documentació justifica 
plenament aquesta correcta execució. És per això, que s'informa favorablement la justificació de la 



subvenció concedida, a tots els efectes, complint les condicions i destinacions aprovades a l'expedient 
de concessió.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

El Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, General de 
subvencions.

La Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per l'Ajuntament en 
Ple de data 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord de Ple de data 26 d'octubre de 
2010.

El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i Oncovallès Fundació Privada d'Ajuda 
Oncològica, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26 de 
setembre de 2011. El pacte 2.8 del conveni preveu expressament que l'entitat haurà de presentar la 
justificació de l'aportació rebuda en el termini màxim d'un mes de la seva finalització.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida de forma directa a Oncovalles Fundació 
Privada d'Ajuda Oncològica,  en el marc de la pròrroga per a l'any 2013 del conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat, per dur a terme activitats de prevenció en població general i 
d'atenció a les persones amb malaltia oncològica, de conformitat amb el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NNNN....IIII....FFFF.... ConcepteConcepteConcepteConcepte
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat

Oncovallès J64107188
Suport a les despeses derivades de les seves 
activitats programades per a l'any 2012, en el 

marc del conveni de col·laboració
1.000.00 € 1.252,70 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar a les perones interessades aquesta resolució .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC DDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC DDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC DDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE MATERIAL AL BANC D''''AJUDESAJUDESAJUDESAJUDES    
TÈCNIQUESTÈCNIQUESTÈCNIQUESTÈCNIQUES ,,,,    QUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A L ''''AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUSAUTONOMIA PERSONAL SÍRIUSAUTONOMIA PERSONAL SÍRIUSAUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS

En data 21 de gener de 2014 i amb registre d'entrada núm. 1047, la senyora Maria Antonia Barrera 
Fernández, amb DNI 52149451X, ens va oferir donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de Granollers, 
per tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, el material 
següent: un bastó, un corsé ajustable i dos cunyes.

En data 21 de gener de 2014 i amb registre d'entrada núm. 1048, el senyor Daniel Maseras 
Vallmitjana, amb DNI 35011007Q, ens va oferir donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de Granollers, 
per tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, el material 
següent: una cadira de dutxa, una cadira de rodes i dos jocs de crosses.

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

Aquest material és de gran utilitat per al Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, per tal 



que es pugui realitzar el préstec del mateix a persones que ho necessitin . 

Vist els informes favorables emesos per la tècnica referent de Serveis Socials .

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

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

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

Per tot l'exposat,

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

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

DATADATADATADATA DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
21/01/2014 Maria Antonia Barrera Fernández 52149451XUn bastó, un corsé ajustable i dos 

cunyes.
21/01/2014 Daniel Maseras Vallmitjana 35011007QUna cadira de dutxa, una cadira de rodes 

i dos jocs de crosses.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA DE    
FORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A LFORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A LFORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A LFORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A L''''ASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREUASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREUASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREUASSEMBLEA COMARCAL DE LA CREU    
ROJA A GRANOLLERSROJA A GRANOLLERSROJA A GRANOLLERSROJA A GRANOLLERS,,,,    EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LAEN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LAEN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LAEN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA    
PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT SOCIAL DURANT LPROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT SOCIAL DURANT LPROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT SOCIAL DURANT LPROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT SOCIAL DURANT L ''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En data 23 d'abril de 2013, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar el contingut i 
la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'Assemblea Comarcal de 
la Creu Roja a Granollers per a la promoció del voluntariat social durant l 'any 2013. 

En el marc de l'esmentat conveni es va aprovar l'atorgament d'una subvenció de forma directa i amb 
caràcter excepcional a l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers, per un import total de 
10.000,00€, en concepte de suport econòmic amb l'objecte de contribuir al finançament de les 
despeses per dur a terme les activitats fixades, així com les relatives a les seves estructures i 
personal necessari per dur a terme les accions de treball concertades .

En data 29 de gener de 2014, l'entitat subvencionada ha presentat en temps i forma a l'Ajuntament de 
Granollers la documentació corresponent a la justificació de la subvenció rebuda, de conformitat a allò 
establert a l'acord de concessió (registre d'entrada núm. 1570).

L'entitat ha presentat factures per un import total de 11.783,43 € i els conceptes de despesa 
presentats s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la subvenció .



L'informe tècnic emès al respecte afirma que l'execució de la subvenció ha estat gestionada de forma 
adient i que la documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució. És per això 
que s'informa favorablement la justificació de la subvenció concedida, a tots els efectes, complint les 
condicions i destinacions a provades a l 'expedient de concessió.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

El Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, General de 
subvencions.

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.

El Conveni de col·laboració entre l 'Ajuntament de Granollers i l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a 
Granollers, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23 d'abril 
de 2013. El pacte 3.6 del conveni preveu expressament que l'entitat haurà de presentar la justificació 
de l'aportació rebuda en el termini màxim d'un mes de la seva finalització.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida de forma directa i amb caràcter excepcional 
a l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers, en el marc del conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Granollers i l'esmentada entitat per a la promoció del voluntariat social durant l'any 
2013, de conformitat amb el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NNNN....IIII....FFFF.... ConcepteConcepteConcepteConcepte
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit
ImportImportImportImport     

justificatjustificatjustificatjustificat

Assemblea Comarcal 
Creu Roja a Granollers

Q2866001G

Suport al finançament de les despeses 
per dur a terme les activitats fixades, així 
com les relatives a les seves estructures 
i personal necessari per dur a terme les 

accions de treball concertades

10.000,00 € 11.783,43 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

L'Alcalde proposa la inclusió per urgència d 'un nou punt a l'ordre del dia amb el següent títol:

DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I LA DESPESA EFECTUADA EN CONCEPTE 
D'AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLAR 2013/2014, CORRESPONENTS ALS MESOS 
DE SETEMBRE A DESEMBRE 2013, D'ACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PEL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

S'aprova per unanimitat dels regidors i regidores presents la inclusió d 'aquest punt en l'ordre del dia.
A continuació es procedeix al debat del següent punt:

24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I LA DESPESA EFECTUADA ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I LA DESPESA EFECTUADA ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I LA DESPESA EFECTUADA ENDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ I LA DESPESA EFECTUADA EN    



CONCEPTE DCONCEPTE DCONCEPTE DCONCEPTE D''''AJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLARAJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLARAJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLARAJUTS DE MENJADOR PER AL CURS ESCOLAR    2013201320132013////2014201420142014,,,,    CORRESPONENTSCORRESPONENTSCORRESPONENTSCORRESPONENTS     
ALS MESOS DE SETEMBRE A DESEMBREALS MESOS DE SETEMBRE A DESEMBREALS MESOS DE SETEMBRE A DESEMBREALS MESOS DE SETEMBRE A DESEMBRE    2013201320132013,,,,    DDDD''''ACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PELACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PELACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PELACORD AMB ELS AJUTS ATORGATS PEL    
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat el dia 8 d'octubre 
de 2013, va aprovar l'autorització i disposició d'una despesa per un import de 219.052,55 € en 
concepte de 262 ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental a les persones 
beneficiàries empadronades a Granollers , en el marc de la convocatòria corresponent per al curs 
escolar 2013/2014 (ADO 201300064249), de conformitat amb el següent:

Comissió de Govern CCVOComissió de Govern CCVOComissió de Govern CCVOComissió de Govern CCVO
EstimacionsEstimacionsEstimacionsEstimacions     ////    RevocacionsRevocacionsRevocacionsRevocacions     ////    

TrasllatsTrasllatsTrasllatsTrasllats
NúmNúmNúmNúm....    dddd''''ajutsajutsajutsajuts ImportImportImportImport     ((((€€€€))))    

8/2013 Estimacions 262 219.052,55

TOTALSTOTALSTOTALSTOTALS:::: 262262262262 219219219219....052052052052,,,,55555555

En el mateix acord, es va establir que    de forma semestral es procediria a la liquidació corresponent    
amb inclusió dels eventuals canvis en els ajuts concedits i que el pagament s'efectuaria directament a 
les respectives escoles/AMPA, d'acord amb la justificació de l'ús del servei que presenti cada centre 
escolar, excepte el segon pagament que s'efectuaria per l'import resultant de l'import justificat 
descomptant l'import avançat en la  bestreta del 25 % de la despesa aprovada. 

El Consell Comarcal, mitjançant els acords de la Comissió de Govern 2013/8 de 10 de setembre, 
2013/9 de 2 d'octubre de 2013, 2013/10 de 30 d'octubre de 2013, 2013/11, de 20 de novembre de 
2013, i mitjançant comunicats de trasllats va adoptar nous atorgaments, acceptacions de renúncies, 
revocacions i correccions d'imports atorgats, d'acord amb el detall següent:

Nous atorgaments:

Codi ExpedientCodi ExpedientCodi ExpedientCodi Expedient Centre escolarCentre escolarCentre escolarCentre escolar
Nom i Cognoms delNom i Cognoms delNom i Cognoms delNom i Cognoms del     

beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari
Amb efectivitatsAmb efectivitatsAmb efectivitatsAmb efectivitats     
des de la datades de la datades de la datades de la data

ImportImportImportImport     
AtorgatAtorgatAtorgatAtorgat

1 16/666/2013 Antoni Cumella Ismael Rouan Gimenez 12/09/2013 355,00 €
2 16/735/2013 Salvador Espriu Miriam Fontiveros Romero 12/09/2013 885,00 €
3 16/351/2013 Col·legi Jardí Ayoub Ajban Oufrigh 12/09/2013 752,25 €
4 16/352/2013 Col·legi Jardí Akram Ajban Oufrigh 12/09/2013 752,25 €
5 16/353/2013 Col·legi Jardí Mohamed Ajban 12/09/2013 752,25 €
6 16/354/2013 Col·legi Jardí Wouisal Ajban 12/09/2013 752,25 €
7 16/161/2013 Jacint Verdaguer Xavier Pujol Gallardo 12/09/2013 752,25 €
8 16/132/2013 Ferrer i Guàrdia Dianke Diaby Diaby 12/09/2013 752,25 €
9 16/133/2013 Ferrer i Guàrdia Cumba Diaby Diaby 12/09/2013 752,25 €

10 16/134/2013 Carles Vallbona Aissatou Diaby Diaby 12/09/2013 355,00 €
11 16/135/2013 Ferrer i Guàrdia Mamadou Diaby Diaby 12/09/2013 752,25 €
12 16/606/2013 Salvador Espriu Paula Fominaya Rodríguez 12/09/2013 752,25 €
13 16/607/2013 Salvador Espriu Victor Manuel Fominaya 

Rodríguez
12/09/2013 752,25 €

14 16/273/2013 Salvador Llobet Cristian Alamo Hernández 12/09/2013 752,25 €
15 16/11/2013 Anna Mogas Biel Daniel Lino Mccallum 12/09/2013 752,25 €
16 16/654/2013 Mogent Joan Aracil Blanco 12/09/2013 752,25 €
17 16/655/2013 Mogent Paula Aracil Blanco 12/09/2013 752,25 €
18 16/115/2013 Pereanton Randa Klahi El Faouzi 12/09/2013 885,00 €
19 16/116/2013 Pereanton Nour Klahi El Faouzi 12/09/2013 885,00 €
20 16/54/2013 Salvador Llobet Iris Mera Marcos 12/09/2013 885,00 €
21 16/55/2013 Salvador Llobet Eva Mera Marcos 12/09/2013 885,00 €
22 16/256/2013 Joan Solans Mamadou Bouhary Toure 

Diawara
12/09/2013 1.062,00 €

23 16/257/2013 Antoni Cumella Mamadou Toure Diawara 12/09/2013 426,00 €
24 16/258/2013 Joan Solans Mariama Sire Toure Diawara 12/09/2013 1.062,00 €
25 16/259/2013 Joan Solans Fatoumata Toure Diawara 12/09/2013 1.062,00 €



26 16/260/2013 Joan Solans Fanta Toure Diawara 12/09/2013 1.062,00 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL        20202020....340340340340,,,,50505050    €€€€

Acceptacions de renúncies:

Codi ExpedientCodi ExpedientCodi ExpedientCodi Expedient Centre escolarCentre escolarCentre escolarCentre escolar Nom i Cognoms del beneficiariNom i Cognoms del beneficiariNom i Cognoms del beneficiariNom i Cognoms del beneficiari
Dies dDies dDies dDies d ''''utilitzacióutilitzacióutilitzacióutilització     

del menjadordel menjadordel menjadordel menjador
ImportImportImportImport      aaaa    
renúnciarenúnciarenúnciarenúncia

1 16/600/2013 Salvador Llobet Marta Rodrigo Lloveras 0 -885,00 €
2 16/602/2013 Salvador Llobet Paula Rodrigo Lloveras 0 -885,00 €
3 16/695/2013 Salvador Llobet Gisele Laguna Macizo 0 -752,25 €
4 16/696/2013 Salvador Llobet Lara Laguna Macizo 0 -752,25 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL        ----3333....274274274274,,,,50505050    €€€€

Revocacions:

Codi ExpedientCodi ExpedientCodi ExpedientCodi Expedient Centre escolarCentre escolarCentre escolarCentre escolar Nom i Cognoms del beneficiariNom i Cognoms del beneficiariNom i Cognoms del beneficiariNom i Cognoms del beneficiari
Dies dDies dDies dDies d ''''utilitzacióutilitzacióutilitzacióutilització     

del menjadordel menjadordel menjadordel menjador
ImportImportImportImport      aaaa    
revocarrevocarrevocarrevocar     

1 16/272/2013 Salvador Espriu Janna Gonzalez Martínez 0 -885,00 €
2 16/193/2013 Joan Solans Dani Joan Villacres Pizarro 0 -752,25 €
3 16/194/2013 Joan Solans Paul Alejandro Villacres Pizarro 0 -752,25 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL        ----2222....389389389389,,,,50505050    €€€€

Correccions d'imports atorgats:

Codi ExpedientCodi ExpedientCodi ExpedientCodi Expedient Centre escolarCentre escolarCentre escolarCentre escolar
Nom i Cognoms delNom i Cognoms delNom i Cognoms delNom i Cognoms del     

beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari

ImportImportImportImport     
aprovat CGaprovat CGaprovat CGaprovat CG     

8888////2013201320132013

ImportImportImportImport      
aprovataprovataprovataprovat     

CGCGCGCG    9999////2013201320132013    
DiferènciaDiferènciaDiferènciaDiferència

1 16/104/2013 Carles Vallbona Josep Oliveras Garcia 212,00 € 355,00 € 143,00 €
2 16/271/2013 Carles Vallbona Bernat Martínez Pujadas 180,20 € 301,75 € 121,55 €
3 16/350/2013 Antoni Cumella Makka Lhamarti 270,30 € 301,75 € 31,45 €
4 16/359/2013 Antoni Cumella Dina Raoudi 318,00 € 355,00 € 37,00 €
5 16/361/2013 Carles Vallbona Paula Martin Lopez 180,20 € 301,75 € 121,55 €
6 16/549/2013 Antoni Cumella Samuel Dario Ponce 

Valencia
318,00 € 355,00 € 37,00 €

7 16/640/2013 Antoni Cumella Ismael Diez El Jaouhari 381,60 € 426,00 € 44,40 €
8 16/643/2013 Antoni Cumella Carlos Damiel Segura 

Soriano
318,00 € 355,00 € 37,00 €

9 16/644/2013 Antoni Cumella Tatiana Carolina Segura 
Soriano

318,00 €  355,00 € 37,00 €

Total diferènciaTotal diferènciaTotal diferènciaTotal diferència 2222....496496496496,,,,30303030    €€€€3333....106106106106,,,,25252525    €€€€ 609609609609,,,,95959595    €€€€

Trasllats:

Codi ExpedientCodi ExpedientCodi ExpedientCodi Expedient Centre escolarCentre escolarCentre escolarCentre escolar
Nom i Cognoms delNom i Cognoms delNom i Cognoms delNom i Cognoms del     

beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari
Amb efectivitats desAmb efectivitats desAmb efectivitats desAmb efectivitats des     

de la datade la datade la datade la data
Import perImport perImport perImport per     

trasllattrasllattrasllattrasllat
1 30/34/2013 Joan Solans Ariadna Khannach Solé 12/09/2013 752,25 €
2 16/384/2013 Fàtima Iris Ruth Colomer Roig 12/09/2013 -885,00 €
3 13/150/2013 Lledoner Santos Manuel 

Fernández López
12/09/2013 885,00 €

4 13/13/2013 Anna Mogas Aixa Sanneh Djappi 12/09/2013 1.062,00 €
5 13/12/2013 Anna Mogas Ibrahim Sanneh Djappi 12/09/2013 1.062,00 €
6 30/35/2013 Joan SolansJoan SolansJoan SolansJoan Solans Karim Solé Muñoz 12/09/2013 752,25 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL3333....628628628628,,,,50505050    €€€€

L'informe tècnic emès al respecte afirma que finalment a dia d'avui el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha atorgat un total de 285 ajuts, que ascendeix a un    import total de 237.967,50 €,    de 
conformitat amb les modificacions produïdes, i proposa l'autorització d'una despesa complementària 
per un import de    18.914,95 €, que és la diferència entre l'atorgament incial (219.052,55 €) i l'augment 
de despesa d'acord amb les modificacions esmentades.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret



El conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers 
per a la gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal, signat a data 25 de maig de 2011, que té 
per objecte l'establiment d'un marc de col·laboració entre ambdues administracions per a la gestió 
dels esmentats ajuts.

Les bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014 aprovades pel Ple del 
Consell Comarcal en sessió de 15 de maig de 2013, i parcialment modificades per acord del mateix 
òrgan en sessió de 12 de juny de 2013, que tenen per objecte regir la corresponent convocatòria.

L'article 20.6 de les bases d'execució del pressupost estableix que en el cas d'operacions comptables 
que afectin a més d'un deutor o creditor, aquestes es podran agrupar en tercers genèrics creats a tal 
efecte, que permetin el seu control fiscal de manera alternativa. Els casos en que això serà possible 
seran: nòmines, subvencions i transferències, preus públics i taxes per serveis.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar les modificacions produïdes i autoritzar la despesa complementària per un import de 
18.914,95 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2014.H461.23130.48100, en concepte de noves 
concessions d'ajuts de menjador per al curs escolar 2013/2014 atorgats pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental a les persones beneficiàries empadronades a Granollers, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació corresponent als ajuts de menjador del curs escolar 2013/2014, per un 
import màxim de 87.379,50 €, que inclou els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre, 
atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental a les persones beneficiàries empadronades a 
Granollers, d'acord amb la justificació de l 'ús del servei presentat per cada centre escolar.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Acordar el reconeixement d'obligacions individuals per a cada beneficiaris dels ajuts de 
menjador atorgats pel Consell Comarcal, però aplicant la despesa a l'interessat genèric "Ajuts 
menjador escolar Consell Comarcal 2013-2014 (NIF ajutsmenj1314) i endosar-la a favor de les 
escoles/AMPA.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Efectuar el segon pagament a les escoles/AMPA per l'import resultant de l'import justificat 
descomptant l'import avançat en la bestreta del 25% de la despesa aprovada, d'acord amb el detall 
següent i de conformitat amb l'annex 1, que ascendeix a un import total de 31.208,27 euros (ADO 
201300064249) :

NOMNOMNOMNOM NIFNIFNIFNIF 1111r Pagamentr Pagamentr Pagamentr Pagament     
BestretaBestretaBestretaBestreta     25252525    %%%%

JustificacióJustificacióJustificacióJustificació     
1111r semestrer semestrer semestrer semestre

2222n Pagamentn Pagamentn Pagamentn Pagament

Bellavista - Joan Camps i 
Giró

Q0801267F 663,75 € 985,00 € 321,25 €

Ana Girbau Banús (Col·legi 
Jardí)

37591745Q 1.678,00 €
3.814,00 €

2.136,00 €

Josefa Codina Masnou 
(Col·legi Estel)

36369881G 221,25 €
235,00 €

13,75 €

   Escola Congost Q5855255E 188,06 € 204,00 € 15,94 €
A. Maria Duran Casanovas 
(Educem)

77052132Q 1.315,50 €
2.059,50 €

744,00€

Escola Quatre Vents Q0801462C 1.194,75 € 1.863,00 € 668,25 €
   Escola Camins Q0801464I 442,50 € 680,00 € 237,50 €

Escola Cervetó B58035056 674,81 € 1.052,25 € 377,44 €
Escola Dolors Granés Q5855051H 188,06 € 284,75 € 96,69 €

   Escola Els Vinyals Q0801469H 254,44 € 379,50 € 125,06 €
   Escola Jacint Verdaguer Q5855682J 0,00 € 59,50 € 59,50 €

Escola les Llisses Q5856028E 442,50 € 675,75 € 233,25 €
   Escola Mogent Q0801334D 0,00 € 263,50 € 263,50 €



Escola M.Anna Mogas R0800352G 1.616,13 € 3.405,00 € 1.788,87 €
Escola Pia de Granollers R0800590B 4.228,50 € 6.610,50 € 2.382,00 €
Fàtima Q5855792G 1.935,94 € 1.959,75 € 23,81 €
Ferrer i Guàrdia Q5855720H 1.349,63 € 4.174,50 € 2.824,87 €
Granullarius Q5855762J 5.630,81 € 7.296,75 € 1.665,94 €
Institut Antoni Cumella Q5855523F 480,98 € 978,25 € 497,27 €
Institut Carles Vallbona Q5856319H 143,10 € 518,00 € 374,90 €
Associació Pares Joan 
Miró  

G60416807 564,19 €
854,25 €

290,06 €

Joan Solans Q5856059J 2.743,50 € 5.934,00 € 3.190,50 €
Lledoner Q0801475E 2.201,44 € 3.777,75 € 1.576,31 €
Mestres Montaña Q5856045I 4.336,50 € 6.762,00 € 2.425,50 €
Pau Vila Q5855829G 4.856,44 € 4.984,00 € 127,56 €
Pereanton Q5855908I 3.031,13 € 5.416,50 € 2.385,37 €
Ponent Q5856218B 7.013,63 € 10.643,25 € 3.629,62 €
Salvador Espriu Q5856066E 3.838,69 € 6.572,25 € 2.733,56 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 51515151....234234234234,,,,23232323    €€€€ 82828282....442442442442,,,,50505050    €€€€ 31313131....208208208208,,,,27272727    €€€€

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- En relació a l'escola Salvador Llobet, el Servei d'Educació de l'Ajuntament efectua una 
liquidació mensual en concepte de menjador aplicant el descompte dels ajuts concedits pel Consell 
Comarcal als beneficiaris del curs 2013-2014, sense perjudici de la justificació de l'ús presentada per 
l'escola d'acord amb les bases i el detall següent:

Total ajuts concedits pel CCVO.
NOMNOMNOMNOM NIFNIFNIFNIF IMPORT TOTALIMPORT TOTALIMPORT TOTALIMPORT TOTAL JUSTIFICACIÓJUSTIFICACIÓJUSTIFICACIÓJUSTIFICACIÓ     1111RRRR    

SEMESTRESEMESTRESEMESTRESEMESTRE
E.M.Salvador Llobet P0809500B 14.115,75 € 4.937,00 €

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Presentar al Consell Comarcal, dins el termini màxim assenyalat a les bases reguladores dels 
esmentats ajuts, el model normalitzat justificatiu de la despesa efectuada per l'Ajuntament de 
Granollers en concepte d'ajuts de menjador.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar a les persones interessades aquesta resolució .

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-    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 quinze minuts 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


