ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 17 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Dia:
Dia : 29 d'abril de 2014
Hora:: 17:
Hora
17:05 h
Lloc:
Lloc : Sala de govern de la casa consistorial de Granollers
ASSISTENTS
Alcalde president
Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas
Tinents i tinentes d'alcalde
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Regidors i regidores
Sr. Germán Cequier i Bardají
Secretària general
Sra. Aurora Corral Garcia
Interventor general
Sr. Francesc Aragón Sánchez
ABSÈNCIES JUSTIFICADES
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Andrea Canelo Matito

1).-APROVACIÓ
).- APROVACIÓ DE L 'ESBORRANY DE L 'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR .
Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena

2).-DESPATX
).- DESPATX OFICIAL .
La Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següent:
Sentencia número 105/2014 de 04/04/2014 del Jutjat Contenciós-Administratiu número 14 de
Barcelona, en la qual es desestima el recurs contenciós administratiu presentat per ANA MARÍA
ROCA DURÁN

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL DE L 'EXERCICI 2013 A NOM DE FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
Primer : Constitueix el fet imposable de la Taxa de referència el gaudiment de la utilització privativa , o
els aprofitaments especials constituïts en el sòl , subsòl o vol de les vies públiques municipals , a favor
d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que
resultin d'interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat . L'aprofitament
especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament
calgui utilitzar antenes , instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl , subsòl o vol de les
vies públiques municipals , amb independència de qui sigui el titular de les xarxes . En particular, es
comprendran entre d'altres els serveis referits als apartats anteriors , els subministraments d'aigua ,
gas , electricitat , telefonia fixa , telefonia mòbil i altres mitjans de comunicació que es prestin , total o
parcialment , a través de xarxes i antenes fixes que ocupen el domini públic municipal .
Segon:
Segon : L'entitat jurídica FRANCE TELECOM ESPAÑA SA,
SA amb NIF A82009812 ,com a entitat
explotadora de serveis de subministrament d'interès general , està obligada a satisfer la Taxa per
Aprofitaments Especials del Domini Públic Local corresponent a l 'exercici 2013.
2013
Tercer : Tal com es contempla en les ordenances fiscals vigents , la quota tributària de la Taxa de
referència per a l'exercici 2013 imputable al subjecte passiu és la següent :
Càlcul de la Quota Tributària
Base imposable global
Quota bàsica global (1,5% sobre B.I)
Quota tributària de FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
(20,96% sobre C.B.G)

14.026.824,99.- €
210.402,37.- €
44.
44.107,
107 ,49.49.- €

Quart : El subjecte passiu no ha satisfet cap quantitat trimestral en concepte de la Taxa de referència,
tal com preveu la normativa reguladora vigent.
Fonaments de dret :
I. OF 2.22 (Ordenances Fiscals de l'exercici 2013), de 30 d'octubre de 2012, Reguladora de la Taxa
per aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments d'interès general.
II.
II. Articles 20, 24.1 i 57 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Es proposa a la Junta de Govern Local :
Primer : Aprovar la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic

Local de l' exercici 2013 a nom de FRANCE TELECOM ESPAÑA SA amb NIF A82009812 per un
import de 44.
44.107,
107 ,49 € d'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats .
Segon:
Segon : Notificar aquest acord a FRANCE TELECOM ESPAÑA SA amb domicili fiscal corresponent al
Paseo del Club Deportivo, número 1, Edificio 8, 28.223 Pozuelo de Alarcón (MADRID).
Tercer : Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
APROVAT PER UNANIMITAT

4).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL DE L 'EXERCICI 2013 A NOM DE TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SAU .

Primer : Constitueix el fet imposable de la Taxa de referència el gaudiment de la utilització privativa , o
els aprofitaments especials constituïts en el sòl , subsòl o vol de les vies públiques municipals , a favor
d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que
resultin d'interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat . L'aprofitament
especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament
calgui utilitzar antenes , instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl , subsòl o vol de les
vies públiques municipals , amb independència de qui sigui el titular de les xarxes . En particular, es
comprendran entre d'altres els serveis referits als apartats anteriors , els subministraments d'aigua ,
gas , electricitat , telefonia fixa , telefonia mòbil i altres mitjans de comunicació que es prestin , total o
parcialment , a través de xarxes i antenes fixes que ocupen el domini públic municipal .
Segon:
Segon : L'entitat jurídica TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU,
SAU amb NIF A82009812 ,com a entitat
explotadora de serveis de subministrament d'interès general , està obligada a satisfer la Taxa per
Aprofitaments Especials del Domini Públic Local corresponent a l 'exercici 2013.
2013
Tercer : Tal com es contempla en les ordenances fiscals vigents , la quota tributària de la Taxa de
referència per a l'exercici 2013 imputable al subjecte passiu és la següent :
Càlcul de la Quota Tributària
Base imposable global
Quota bàsica global (1,5% sobre B.I)
Quota tributària del subjecte passiu (40,82% sobre C.B.G)

14.026.824,99.- €
210.402,37.- €
85.
85.893,
893 ,57.57.- €

Quart : El subjecte passiu no ha satisfet cap quantitat trimestral en concepte de la Taxa de referència,
tal com preveu la normativa reguladora vigent.
Fonaments de dret :
I. OF 2.22 (Ordenances Fiscals de l'exercici 2013), de 30 d'octubre de 2012, Reguladora de la Taxa
per aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments d'interès general.
II.
II. Articles 20, 24.1 i 57 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Es proposa a la Junta de Govern Local :
Primer : Aprovar la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic
Local de l' exercici 2013 a nom de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU amb NIF A78923125 per
un import de 85.
893 ,57.57.- € d'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats .
85.893,
Segon:
Segon : Notificar aquest acord a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU amb domicili fiscal

corresponent al carrer Rosselló, núm. 353, 3r , 08205 de Barcelona (BARCELONA).
Tercer : Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents
APROVAT PER UNANIMITAT

5).-DICTAMEN
).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL DE L 'EXERCICI 2013 A NOM DE VODAFONE ESPAÑA SA

Primer : Constitueix el fet imposable de la Taxa de referència el gaudiment de la utilització privativa , o
els aprofitaments especials constituïts en el sòl , subsòl o vol de les vies públiques municipals , a favor
d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que
resultin d'interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat . L'aprofitament
especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament
calgui utilitzar antenes , instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl , subsòl o vol de les
vies públiques municipals , amb independència de qui sigui el titular de les xarxes . En particular, es
comprendran entre d'altres els serveis referits als apartats anteriors , els subministraments d'aigua ,
gas , electricitat , telefonia fixa , telefonia mòbil i altres mitjans de comunicació que es prestin , total o
parcialment , a través de xarxes i antenes fixes que ocupen el domini públic municipal .
Segon : L'entitat jurídica VODAFONE ESPAÑA , SA , amb NIF A82009812 , com a entitat explotadora
de serveis de subministrament d'interès general , està obligada a satisfer la Taxa per Aprofitaments
Especials del Domini Públic Local corresponent a l 'exercici 2013.
2013
Tercer : Tal com es contempla en les ordenances fiscals vigents , la quota tributària de la Taxa de
referència per a l'exercici 2013 imputable al subjecte passiu és la següent :
Càlcul de la Quota Tributària
Base imposable global
Quota bàsica global (1,5% sobre B.I)
Quota Tributària del subjecte passiu (27,96% sobre C.B.G)

14.026.824,99.- €
210.402,37.- €
58.
58.824,
824,05.05.- €

Quart : El subjecte passiu no ha satisfet cap quantitat trimestral en concepte de la Taxa de referència,
tal com preveu la normativa reguladora vigent.
Fonaments de dret :
I. OF 2.22 (Ordenances Fiscals de l'exercici 2013), de 30 d'octubre de 2012, Reguladora de la Taxa
per aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments d'interès general.
II.
II. Articles 20, 24.1 i 57 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Es proposa a la Junta de Govern Local :
Primer : Aprovar la liquidació corresponent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic
Local de l' exercici 2013 a nom de VODAFONE ESPAÑA,
ESPAÑA, SA amb NIF A80907397 per un import de
58.
58.824,
824 ,05 . - € d'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats .
Segon : Notificar aquest acord a VODAFONE ESPAÑA,
ESPAÑA, SA amb domicili fiscal corresponent a
l'Avinguda Amèrica, 115 , 28042 Madrid ( MADRID ) .
Tercer : 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 CIUTADANIA

6).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU
ESPECIAL DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DEL CENTRE CÍVIC CAN
GILI DE L'
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DES DEL 4 DE MAIG DE 2014 FINS AL 3 DE MAIG
DE 2015 FORMALITZAT AMB EL SENYOR CRISTIAN PEINADO RODRIGUEZ .
1.- Mitjançant resolució núm. 657/09 d'Alcaldia de data 27 d'abril de 2009, es va adjudicar
definitivament el contracte administratiu especial per a la prestació del servei de bar al centre cívic
Can Gili de l'Ajuntament de Granollers per a un període executiu de tres anys amb possibilitat de
pròrroga de mutu acord per a tres anys més i un import/cànon anual, que l'adjudicatari haurà de pagar
a l'Ajuntament de Granollers, de 1.650,00 euros (IVA exclòs) al senyor Cristian Peinado Rodríguez
amb DNI 47706456-V amb subjecció als plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars aprovats.
2.- El contracte núm. 151/09 es va formalitzar el 4 de maig de 2009 i finalitzava el 3 de maig de 2012 (
tres anys). D'acord amb la clàusula quarta del mateix contracte, es va preveure la possibilitat de tres
anys més de pròrroga de mutu acord i de forma expressa.
3.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de maig de 2012,
es va aprovar la pròrroga del contracte administratiu especial de serveis subscrit entre l 'Ajuntament de
Granollers i el senyor Cristian Peinado Rodríguez per a la prestació del servei de bar del centre cívic
Can Gili de l'Ajuntament de Granollers, pel període del 4 de maig de 2012 fins el 3 maig de 2013 amb
revisió de preus, d'acord amb la clàusula tercera del contracte, resultant un cànon anual de 1726,00
euros més IVA.
4.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 d'abril de 2013, es
va aprovar la pròrroga del contracte administratiu especial de serveis subscrit entre l'Ajuntament de
Granollers i el senyor Cristian Peinado Rodríguez per a la prestació del servei de bar del centre cívic
Can Gili de l'Ajuntament de Granollers, pel període del 4 de maig de 2013 fins al 3 de maig de 2014
amb revisió de preus, resultant un cànon anual de 1761,82 euros més IVA.
5.- Amb data 7 d'abril de 2014 i registre d'entrada núm. 6806, el senyor Cristian Peinado Rodriguez ha
presentat una instància en la qual sol·licita prorrogar 1 any mes el contracte, des del 4 de maig de
2014 fins al 3 de maig de 2015, d'acord amb allò que estableix el plec de clàusules administratives
particulars i el mateix contracte.
6.- El coordinador tècnic de centres cívics ha emès un informe amb data 8 d'abril de 2014, en el qual
proposa:
a) prorrogar per 1 any més el contracte administratiu especial de serveis subscrit entre l 'Ajuntament de
Granollers i el senyor Cristian Peinado Rodríguez per a la prestació del servei de bar del Centre Cívic
Can Gili de l'Ajuntament de Granollers, pel període comprès entre el 4 de maig de 2014 i el 3 de maig
de 2015, que es regirà pels mateixos plecs de clàusules administratives i tècniques particulars
reguladores del contracte inicial.
b) autoritzar l'ingrés del cànon de la pròrroga per un cànon anual de 1.761,
761 ,82 euros més 369,98
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un cànon total de 2.131,80 euros, d'acord amb les següents
anualitats:

Ingrés del cànon a la partida pressupostària H232.55003 de l'exercici 2014 ( maig a desembre)
per la quantitat de 1.174,55 euros més 246,65 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de
1.421,20 euros.
Ingrés del cànon a la partida pressupostària H232.55003 de l'exercici 2015 ( gener a abril) per la
quantitat de 587,27 euros més 123,33 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 710,60
euros.
Fonaments 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.
Plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .
Es proposa a la Junta de Govern Local :

PRIMER.PRIMER .- Aprovar la pròrroga del contracte administratiu especial de serveis subscrit entre
l'Ajuntament de Granollers i el senyor Cristian Peinado Rodríguez amb DNI47706456-V, per a la
prestació del servei de bar del centre cívic Can Gili de l'Ajuntament de Granollers, pel període
comprès entre el 4 de maig de 2014 i el 3 de maig de 2015,
2015 que es regirà pels mateixos plecs de
clàusules administratives i tècniques particulars reguladores del contracte inicial .
SEGON.SEGON .- Autoritzar l'ingrés del cànon de la pròrroga, per un cànon anual de 1.761,
761 ,82 euros més
369,98 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un cànon total de 2.131,80 euros.
TERCER.TERCER .- Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del
servei de bar del centre cívic Can Gili de l'Ajuntament de Granollers que s'executarà durant els
exercicis 2014 i 2015 , d'acord amb la següent distribució econòmica:
Ingrés del cànon a la partida pressupostària H232.55003 de l'exercici 2014 ( maig a desembre)
per la quantitat de 1.174,55 euros més 246,65 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de
1.421,20 euros.
Ingrés del cànon a la partida pressupostària H232.55003 de l'exercici 2015 ( gener a abril) per la
quantitat de 587,27 euros més 123,33 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 710,60
euros.
QUART.QUART .- Incorporar aquest acord com addenda al contracte formalitzat núm. 151/09 de data 4 de
maig de 2009.
CINQUÈ .- Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que emetin
la corresponent liquidació, d'acord amb el punt tercer d'aquest acord.
SISÈ.SISÈ .- Notificar al senyor Cristian Peinado Rodríguez aquesta resolució, amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.
SETÈ.SETÈ .- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

7).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL 2013
ENTRE L'
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA PER A
L'ACOMPANYAMENT EN L'
L'ACOLLIMENT I EN EL PROCÉS DE CAPACITACIÓ I FOMENT DE
L'AUTONOMIA PERSONAL DE DONES ESTRANGERES EN PROCÉS D 'INTEGRACIÓ
1. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en data 26 de març de 2013, va acordar
l'aprovació del conveni de subvenció nominativa a Càritas Diocesana de Barcelona, per a
l'acompanyament en l'acolliment i en el procés de capacitació i foment de l'autonomia personal de
dones estrangeres en procés d'integració, a realitzar durant l'any 2013 amb una dotació econòmica
total de 3.000 €.
2. En data 9 de gener de 2014 i amb número de registre d'entrades 369, l'entitat Càritas Diocesana de
Barcelona a presentat la documentació corresponent a la justificació de la subvenció rebuda .
3. La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat amb allò
establert al conveni aprovat, 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 .
4. El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a
acreditar la correcta execució de les activitats objectes de subvenció .
5. L'entitat Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat factures per un import de 8.467,45 €
6. 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.
7. L'execució de les subvencions 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.
Atès l'informe favorable a l'aprovació de la justificació de la subvenció detallada en els punts anteriors,
de la tècnica del Pla d'Acollida, de data 11 d'abril de 2014.
Fonaments de dret
1r. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2n. El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
3r. L'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 per acord Plenari de data
25 de maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011.
Es proposa a la Junta de Govern Local :
Primer .- Aprovar la justificació de despeses i la memòria del conveni entre l'Ajuntament de Granollers
i Càritas Diocesana de Barcelona, amb CIF R0800314G, per a l'acompanyament en l'acolliment i en el
procés de capacitació i foment de l'autonomia personal de dones estrangeres en procés d'integració,
any 2013, per un import de 8.467,45 €.
Segon.Segon.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
APROVAT PER UNANIMITAT

8).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI SUBVENCIONAL 2013
ENTRE L'
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L'
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE L'
L'ÀFRICA
DEL VALLÈS ORIENTAL
1. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en data 25 de juny de 2013, va acordar
l'aprovació del conveni de subvenció nominativa a l'Associació Cultural Amics de l'Àfrica, per millorar
l'atenció, informació i la integració de les persones nouvingudes a la ciutat, a realitzar durant l'any
2013 amb una dotació econòmica total de 12.530 €.
2. En data 29 de gener de 2014 i amb número de registre d'entrades 1563, l'entitat Associació Cultural
Amics de l'Àfrica ha presentat a documentació corresponent a la justificació de la subvenció rebuda .
3. La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat amb allò
establert al conveni aprovat, 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 .
4. El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a
acreditar la correcta execució de les activitats objectes de subvenció .
5. L'Associació Cultural Amics de l'Àfrica ha presentat factures per un import de 12.531,60 euros.
6. 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.
7. L'execució de les subvencions 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.
Atès l'informe favorable a l'aprovació de la justificació de la subvenció detallada en els punts anteriors,
de la tècnica del Pla d'Acollida, de data 11 d'abril de 2014.
Fonaments de dret
1r. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2n. El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
3r. L'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 per acord Plenari de data
25 de maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011.
Es proposa a la Junta de Govern Local :
Primer .- Aprovar la justificació de despeses i la memòria del conveni subvencional amb l'Associació
Cultural Amics de l'Àfrica, amb NIF G60286846, de l'any 2013, per import de 12.531,60 €.
Segon.Segon .- 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 CIUTAT

9).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PLURIANUAL DERIVAT DE L'
L'ACORD
MARC (EXP.
EXP. 2011/
2011 /3) DE LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS DE LA
GENERALITAT PER AL SUBMINISTRAMENT D'
D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A
L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS,
GRANOLLERS, ORGANISME AUTÒNOM,
AUTÒNOM, SOCIETATS MUNICIPALS I
CONSORCI MONTSERRAT MONTERO (LOTS 1 A 7), MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE
PUBLICITAT
I
TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA.
ORDINÀRIA.

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 25 de
març de 2014, es va iniciar l'expedient licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat i
tramitació ordinària, es va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació derivada de
l'Acord Marc (Exp. 2011/3) de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat per al
subministrament d'energia elèctrica (Lot 1 a 7) amb destinació a l'Ajuntament de Granollers,
organisme autònom, societats municipals i consorci Montserrat Montero per a 12 mesos amb un
pressupost màxim de 1.818.119,45 euros més 381.805,07 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un
total màxim de 2.199.924,51 euros, amb uns preus unitaris de sortida per a cada lot a continuació
indicat:
Lot

Tarifa

€/Kwh
P1

P2

P3

P4

P5

P
6

0,079468

0,075135

0
,
0
6
2
4
1
6

L1

6,1

0,124294

0,101824

0,093743

L2

3,1A

0,108783

0,092531

0,063575

L3

3,0A

0,124246

0,099423

0,063717

L4

2,1A

0,146139

L5

2,1DHA

0,168150

L6

2,0A

0,128228

L7

2,0DHA

0,150866

0,080776

0,066277

Les corbes de càrrega per a cada tarifa i període son:
Lot

Tarifa

Núm.
subministr
aments

Consum
TOTAL
(kWh)

anual
previst

Corba de càrrega
P1
F1 (%)

P2
F2 (%)

P3
F3 (%)

P4
F4 (%)

P5
F5 (%)

P
6
F
6
(
%
)

L1

6,1

1

707.679

9,46%

12,17%

8,72%

L2

3,1A

1

820.076

23,53%

42,43%

34,04%

L3

3,0A

122

6.209.237

19,20%

47,40%

33,40%

L4

2,1A

17

219.840

100,00%

L5

2,1DHA

63

1.867.096

21,47%

L6

2,0A

38

219.845

100,00%

L7

2,0DHA

53

813.177

20,53%

295

10.856.950

12,18%

10,70%

4
6
,
7
7
%

78,53%

79,47%

Amb data 27 de març de 2014 s'han convidat a les empreses incloses en l'Acord Marc:
- ENDESA ENERGIA, SA
CIF: A81948077
- FACTOR ENERGIA, SA
CIF: A61893871
- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA
CIF: A61797536
L'empresa FACTOR ENERGIA, SA ha declinat la invitació amb data 9 d'abril de 2014 i ha manifestat
que degut a la cojuntura econòmica actual, el seu nivell de preus del Mercat Elèctric es superior als
preus de sortida d'aquesta licitació, segons el correu electrònica que consta en aquest expedient.
Les altres dues empreses convidades, han presentat ofertes i desprès de la corresponent obertura del
sobre únic, el tècnic gestor energètic del Servei de Serveis Municipals d'aquest Ajuntament ha emès
l'informe tècnic en el qual proposa com a oferta economicament més avantatjosa la presentada per
l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA per a cada un dels lots (Lot 1 a 7) per a
l'adjudicació del contracte de subministrament d'energia elèctrica, d'acord amb la següent puntuació:
a) Proposta econòmica avaluable segons la fórmula matemàtica establerta en el plec de clàusules
administratives particular i en l 'Acord Marc:

PMP LOT = PREU MIG PONDERAT

LOT =

Σ Fi x CTA x POi
----------------------------------= Σ Fi x POi

CTA LOT
LOT 1 (Tarifa 6.1)
Empresa
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA
ENDESA ENERGIA,SAU

PMP (€/Kwh)
0,073553
0,076764

Baixa %
7,18%
3,12%

Puntuació
100
43

LOT 2 (Tarifa 3.1A)
Empresa
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA
ENDESA ENERGIA,SAU

PMP (€/Kwh)
0,080678
0,085057

Baixa %
6,73%
1,67%

Puntuació
100
25

LOT 3 (Tarifa 3.0A)
Empresa
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA
ENDESA ENERGIA,SAU

PMP (€/Kwh)
0,085550
0,089225

Baixa %
7,28%
3,29%

Puntuació
100
45

LOT 4 (Tarifa 2.1A)
Empresa
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA

PMP (€/Kwh)
0,136066

Baixa %
6,89%

Puntuació
100

ENDESA ENERGIA,SAU

LOT 5 (Tarifa 2.1DHA)
Empresa
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA
ENDESA ENERGIA,SAU

0,137522

5,90%

86

PMP (€/Kwh)
0,090693
0,094917

Baixa %
8,88%
4,64%

Puntuació
100
52

En aquest lot, l'empresa ENDESA ENERGIA,SAU ha tingut un error al transcriure el % corresponent al
F3, fet que ha provocat un error en el càlcul del PMP (Preu Mig Ponderat). Tenint en compte que el
PMP només té efectes per a la valoració però que el que s'adjudica són els preus de les tarifes per a
cada un dels períodes, s'ha calculat el PMP tenint en compte el valor del F3 correcte.
LOT 6 (Tarifa 2.0A)
Empresa
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA

PMP (€/Kwh)
0,122733

Baixa %
4,29%

Puntuació
100

LOT 7 (Tarifa 2.0DHA)
Empresa
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA

PMP (€/Kwh)
0,078590

Baixa %
6,04%

Puntuació
100

En data 10 d'abril de 2014 s'ha requerit electrònicament
a l'empresa GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA, SA amb CIF A61797536 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació
del contracte, la qual ha recepcionat el mateix dia 10 d'abril de 2014.
Amb data 22 d'abril de 2014 l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA ha presentat la
documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte, d'acord amb el Plec de
clàusules administratives particulars , i la cap del Servei de Contractació i Compres la ha acceptat .
D'acord amb l'informe tècnic de data 10 d'abril de 2014, emès pel tècnic gestor energètic del Servei
de Serveis Municipals d'aquest Ajuntament , es proposa l'adjudicació del contracte de
subministrament d'energia elèctrica (Lot 1 a 7) derivat de l'Acord Marc (2011/3) amb destinació a
l'Ajuntament de Granollers,, organisme autònom, societats municipals i consorci Montserrat Montero
per als anys 2014/2015 a l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA, segons detall a
continuació indicat:
LOT 1 Tarifa 6.1 per un import màxim de 108.367,69 euros (IVA exclòs) per a 6 períodes amb els
preus unitaris detallats a continuació:
P1: 0,115308 €/Kwh
P2: 0,095752 €/Kwh
P3: 0,086077 €/Kwh
P4: 0,074180 €/Kwh
P5: 0,070616 €/Kwh
P6: 0,057505 €/Kwh
LOT 2 Tarifa 3.1A per un import màxim de 131.012,50 euros (IVA exclòs) per a 3 períodes amb els
preus unitaris detallats a continuació:
P1: 0,100217 €/Kwh
P2: 0,086885 €/Kwh
P3: 0,059435 €/Kwh
LOT 3 Tarifa 3.0A per un import màxim de 1.137.691,10 euros (IVA exclòs) per a 3 períodes amb
els preus unitaris detallats a continuació :
P1: 0,116290 €/Kwh
P2: 0,092021 €/Kwh
P3: 0,058696 €/Kwh
LOT 4 Tarifa 2.1A per un import màxim de 42.549,53 euros (IVA exclòs) per a 1 període amb un
preu unitari de 0,136066 euros/Kwh

LOT 5 Tarifa 2.1DHA per un import màxim de 206.044,11 euros (IVA exclòs) per a 2 períodes amb
els preus unitaris detallats a continuació :
P1: 0,157703 €/Kwh
P3: 0,072373 €/Kwh
LOT 6 Tarifa 2.0A per un import màxim de 64.926,18 euros (IVA exclòs) per 1 període amb un
preu unitari de 0,122733 euros/Kwh
LOT 7 Tarifa 2.0DHA per un import màxim de 127.528,33 euros (IVA exclòs) per a 2 períodes
amb els preus unitaris detallats a continuació :
P1: 0,145147 €/Kwh
P3: 0,061396 €/Kwh
Fonaments de dret :
Acord Marc (Exp.2011/3) adjudicat per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat
de Catalunya.
Article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i
la notificació de l'adjudicació.
Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic pel que fa al procediment negociat .
Articles 154 i 156 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, pel que fa a la publicitat de la formalització del contracte .
Article 198 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic pel que fa a l'adjudicació dels contractes derivats d'un acord
marc.

Es proposa a la Junta de Govern Local :
PRIMER.
PRIMER . Adjudicar a l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,
COMERCIALIZADORA, SA amb CIF A61797536
A61797536,
61797536
el contracte derivat de l'Acord Marc (Exp. 2011/3) de la Comissió Central de Subministraments de la
Generalitat de Catalunya per al subministrament d'energia elèctrica amb destinació a l'Ajuntament de
Granollers, organisme autònom, societats municipals i consorci Montserrat Montero (Lots 1 a 7) per a
12 mesos i un import màxim total del conjunt de tots els lots de 1.818.119,45 euros més 381.805,08
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 2.199.924,53 euros, d'acord amb els preus
unitaris ofertats i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, segons desglòs per lots a
continuació detallat:
LOT 1 Tarifa 6.1 per un import màxim de 108.367,69 euros (IVA exclòs) per a 6 períodes amb els
preus unitaris detallats a continuació:
P1: 0,115308 €/Kwh
P2: 0,095752 €/Kwh
P3: 0,086077 €/Kwh
P4: 0,074180 €/Kwh
P5: 0,070616 €/Kwh
P6: 0,057505 €/Kwh
LOT 2 Tarifa 3.1A per un import màxim de 131.012,50 euros (IVA exclòs) per a 3 períodes amb els
preus unitaris detallats a continuació:
P1: 0,100217 €/Kwh
P2: 0,086885 €/Kwh
P3: 0,059435 €/Kwh
LOT 3 Tarifa 3.0A per un import màxim de 1.137.691,10 euros (IVA exclòs) per a 3 períodes amb
els preus unitaris detallats a continuació :

P1: 0,116290 €/Kwh
P2: 0,092021 €/Kwh
P3: 0,058696 €/Kwh
LOT 4 Tarifa 2.1A per un import màxim de 42.549,53 euros (IVA exclòs) per a 1 període amb un
preu unitari de 0,136066 euros/Kwh
LOT 5 Tarifa 2.1DHA per un import màxim de 206.044,11 euros (IVA exclòs) per a 2 períodes amb
els preus unitaris detallats a continuació :
P1: 0,157703 €/Kwh
P3: 0,072373 €/Kwh
LOT 6 Tarifa 2.0A per un import màxim de 64.926,18 euros (IVA exclòs) per 1 període amb un
preu unitari de 0,122733 euros/Kwh
LOT 7 Tarifa 2.0DHA per un import màxim de 127.528,33 euros (IVA exclòs) per a 2 períodes
amb els preus unitaris detallats a continuació :
P1: 0,145147 €/Kwh
P3: 0,061396 €/Kwh
amb les següents anualitats per a cada lot:
LOT

IVA 21%
7.585,74
9.170,87
79.638,38
2.978,47
14.423,09
4.544,83
8.937,86
127.279,24

TOTAL €
IVA INCLOS
131.124,92
158.525,12
1.376.606,23
51.484,94
249.313,38
78.560,68
154.309,28
2.199.924,53

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
CIF:P0809500B
LOT
2014
2015
Import €
IVA 21%
Import €
IVA 21%
1
72.245,13
15.171,47
36.122,56
7.585,74
2
87.341,67
18.341,75
43.670,83
9.170,87
3
660.386,95
138.681,26
330.193,48
69.340,63
4
27.513,11
5.777,75
13.756,55
2.888,87
5
137.362,74
28.846,18
68.681,37
14.423,09
6
43.284,12
9.089,67
21.642,06
4.544,83
7
78.094,41
16.399,83
39.047,20
8.199,91
TOTALS
1.106.228,13
232.307,91
553.114,05
116.153,95

TOTAL €
IVA INCLOS
131.124,90
158.525,12
1.198.602,32
49.936,28
249.313,39
78.560,68
141.741,35
2.007.804,05

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU
CIF: P5809506H
LOT
2014
2015
Import €
IVA 21%
Import €
IVA 21%
3
24.928,79
5.235,05
12.464,40
2.617,52
4
853,25
179,18
426,62
89,59
TOTALS
25.782,04
5.414,23
12.891,02
2.707,11

TOTAL €
IVA INCLOS
45.245,76
1.548,64
46.794,40

1
2
3
4
5
6
7
TOTALS

2014
Import €
IVA 21%
72.245,13
15.171,47
87.341,67
18.341,75
758.460,72
159.276,75
28.366,36
5.956,94
137.362,74
28.846,17
43.284,12
9.089,67
84.967,08
17.843,09
1.212.027,82
254.525,84

2015
Import €
36.122,56
43.670,83
379.230,38
14.183,17
68.681,37
21.642,06
42.561,25
606.091,62

i per a les entitats a continuació indicades:

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO
CIF: Q0801565C
LOT
2014
2015
Import €
IVA 21%
Import €
IVA 21%
7
6.872,67
1.443,26
3.514,05
737,95
TOTALS
6.872,67
1.443,26
3.514,05
737,95

TOTAL €
IVA INCLOS
12.567,93
12.567,93

GRANOLLERS ESCENA, SL
CIF: B62722442
LOT
2014
2015
Import €
IVA 21%
Import €
IVA 21%
3
46.495,24
9.764,00
23.247,62
4.882,00
TOTALS
46.495,24
9.764,00
23.247,62
4.882,00

TOTAL €
IVA INCLOS
84.388,86
84.388,86

GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL
CIF:B65237877
LOT
2014
2015
Import €
IVA 21%
Import €
IVA 21%
3
14.961,55
3.141,93
7.480,78
1.570,96
TOTALS
14.961,55
3.141,93
7.480,78
1.570,96

TOTAL €
IVA INCLOS
27.155,22
27.155,22

GRANOLLERS MERCAT, EPE
CIF:Q0801347F
LOT
2014
2015
Import €
IVA 21%
Import €
IVA 21%
3
11.688,19
2.454,52
5.844,10
1.227,26
TOTALS
11.688,19
2.454,52
5.844,10
1.227,26

TOTAL €
IVA INCLOS
21.214,07
21.214,07

SEGON.
SEGON . Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa (
2014: 86,70 €) de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula X.2
apartat g)
TERCER.
TERCER Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.
QUART.
QUART . Registrar els contractes, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de
Contractes de l'Ajuntament de Granollers.
CINQUÈ . Publicar l'anunci d'adjudicació d'aquest contracte derivat de l'Acord Marc de la Comissió
Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya (Exp. 2011/3) mitjançant anunci en el
perfil del contractant de l'òrgan de contractació i publicar la formalització del contracte mitjançant
anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, d'acord al que estableixen els articles 151
i 154 del TRLCSP.
SISÊ.
SISÊ . . Notificar a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que es confeccionin els
documents comptables AD i ADFUT amb càrrec a les partides pressupostàries, de l'Ajuntament de
Granollers i del Patronat Municipal del Museu , i els imports màxims a continuació indicats :
Partida pressupostària Descripció

2014
(maig/des.)

2015
(gen/abril)

TOTAL
(IVA inclòs)

H200,92070,22100

Electricitat Planif. I Ciutadania

11.106,28

5.553,14

16.659,42

H232,33730,22100

Energia elèctrica centres cívics

31.250,11

15.625,05

46.875,16

H311.16001,22100

Energia elèctrica Serveis Municipals

26.771,75

13.385,88

40.157,63

H311.16510,22100

Energia elèctrica enllumenat públic

566.577,41

283.288,70

849.866.11

H314.92040,22100

Energia elèctrica edificis administratius

98.712,04

49.356,03

148.068,07

H320.13000,22100

energia elèctrica seguretat ciutadana

25.868,87

12.934,43

38.803,30

H350,17000,22100

Energia elèctrica adm.gral.Medi Ambient

5.487,78

2.743,89

8.231,67

H403,23000,22100

Electricitat Direc.Benestar Social

13.651,26

6.825,63

20.476,89

H411.32311,22100

Energia elèctrica activitats de català

8.221,69

4.110,85

12.332,54

H412,32120,22100

Electricitat centres públics

97.047,15

48.523,57

145.570,72

H413,32315,22100

Energia elèctrica Centre Vallès

19.085,61

9.542,80

28.628,41

H416,32110,22100

Electricitat Escoles Bressol

17.877,92

8.938,96

26.816,88

H417.32510,22100

Energia elèctrica Escola de Música

24.333,33

12.166,67

36,500,00

H418.32140,22100

Energia elèctrica Escola Salvador Llobet

8.457,46

4.228,73

12.686,19

H419.32210,22100

Energia elèctrica EMT

38.107,22

19.053,61

57.160,83

H422.34200,22100

Energia elèctrica instal·lacions esportives

105.820,93

52.910,47

158.731,40

H422.34210,22100

Energia elèctrica Palau d'Esports

87.416,61

43.708,30

131.124,91

H430.33000,22100

Electricitat equipaments culturals

24.645,08

12.322,54

36.967,62

H432.33310,22100

Energia elèctrica Fabrica de les Arts

105.683,42

52.841,71

158.525,13

H433.49130,22100

Energia elèctrica suport audiovisual

5.572,84

2.786,42

8.359,26

H441,33721,22100

Energia elèctrica GRA

16.841,26

8.420,63

25.261,89

1.338.536,03

669.268,00

2.007.804,03

Subtotal Ajuntament de Granollers
H435.33320,22100

Energia elèctrica Administració Museu

11.296,75

5.648,37

16.945,12

H436,33330,22100

Energia elèctrica La Tela

19.899,52

9.949,76

29.849,28

31.196,27

15.598,13

46.794,40

8.315,93

4.252,00

12.567,93

8.315,93

4.252,00

12.567,93

1.378.048,23

689.118,13

2.067.166,36

Subtotal Museu
G649.32340,22100

Energia elèctrica

Subtotal Consorci M. Montero
TOTAL

SETÈ.
SETÈ . Notificar a l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA i a l'empresa ENDESA
ENERGIA, SAU aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos
corresponents.
VUITÈ.
VUITÈ . Informar d'aquesta adjudicació a la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat
de Catalunya, al Consorci Montserrat Montero, a Granollers Escena, SL, a Granollers Audiovisual,SL i
a Granollers Mercat, EPE.
NOVÈ.Notificar
a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
NOVÈ
d'interposar-hi els recursos corresponents.
APROVAT PER UNANIMITAT

10).10).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
DE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDG,
SDG, S.A I GAS
NATURAL S.
S.U.R SDG,
SDG, S.A PEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS , DEL PERÍODE
DE 7 DE NOVEMBRE DE 2013 AL 16 DE GENER DE 2014.
2014 .
Les empreses Gas Natural Servicios SDG, S.A i Gas Natural S.U.R SDG, S.A han presentat en les
dates indicades en la relació annexa a aquest acord, les factures que es relacionen pel concepte de
subministrament de gas durant el període de 7 de novembre de 2013 al 16 de gener de 2014.
La Intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses

d'exercicis anteriors a 2014 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari
de l'obligació.
Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i
Seguretat en data 24 d'abril de 2014 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals les
despesa no ha estat reconeguda en l’exercici en què s’ha realitzat o pel qual la tramitació de la
despesa no ha seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la
factura ha estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .
En concret, en aquest informe s'indica que:
- L'Ajuntament de Granollers no té subscrit contracte amb cap empresa comercialitzadora per
aquest subministrament.
- D'acord amb la Directiva Europea de mercat interior, l'1 de juliol de 2009 es va liberalitzar la
distribució i comercialització d'energia. Fins a aquesta data el consumidor només podia contractar el
subministrament amb una empresa distribuïdora de la seva zona.
- La plaça del gestor energètic no s'ha creat en la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers
fins l'any 2014; la manca d'aquesta figura dificultava el poder treballar en la preparació dels plecs
tècnics per licitar aquest tipus de subministrament .
- En aquestes dates l'Ajuntament de Granollers està treballant en l'elaboració dels plecs administratius
per treure a concurs o adherir-se a l'Acord Marc de la Generalitat per aquest tipus de subministrament.
Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se,
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per altra banda, el mateix
informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures
indicades.
Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb
els documents comptables que s'adjunten a l'expedient. En concret, existeix consignació
pressupostària en les partides:
H441.33721.22102 / H314.92040.22102
H418.32140.22102
H403.23000.22102 / H200.92070.22102
H232.33730.22102
H413.32315.22102 i H430.33000.22102

/

H412.32120.22102

/

H419.32210.22102

/

/

H422.34210.22102

/

H416.32110.22102

/

Vist l'informe conjunt d'Intervenció i Secretaria de data 23 d'abril de 2014.
Fonaments de dret
Article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de
pressupostos, correspon al President de l'entitat local el reconeixement extrajudicial de crèdits,
sempre que hi hagi dotació pressupostària.
Article 21 de les Bases d'execució del Pressupost per al 2014, en els seus apartats 3 i 4, on es regulen
el procediment bàsic i la competència de la Junta de Govern Local en el cas d'existir crèdit
pressupostari.
Es proposa a la Junta de Govern Local :
Primer .- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen en la relació annexa
a aquest acord presentades per les empreses Gas Natural Servicios SDG, S.A. per un import de

25.098,92 euros i Gas Natural S.U.R SDG, S.A. per un import de 27.827,49 euros, fent un import
total de 52.926,41 euros.
Segon.Segon .- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a relació annexa a aquest
acord, amb càrrec a les partides del Pressupost 2014 que s'indiquen en la mateixa relació.
Tercer .- Notificar aquest acord a Gas Natural Servicios SDG , S.A. i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.
Quart.Quart .- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
APROVAT PER UNANIMITAT

11).11).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR TOTALMENT L'
L'AJUT ECONÒMIC PER A L'
L'EXECUCIÓ
DE L'
L'ACTUACIÓ "AMPLIACIÓ DE L'
L'ÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DE SERVEIS DEL
CARRER GIRONA DE GRANOLLERS,
GRANOLLERS, ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL
MARC DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 20122012-2015"
2015", ANUALITAT 2013
1r Que l'Ajuntament de Granollers està adherit al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015" de la Diputació de Barcelona aprovat pel Ple 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 L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de
setembre de 2012, va sol·licitar la inclusió de diverses necessitats d'inversió en el Registre de
necessitats del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", en el marc de les Meses de concertació.
3r Que en el marc de les Meses de concertació de l'esmentat Pla, la Diputació de Barcelona ha
comunicat a l'Ajuntament el preacord "Ampliació de l'àmbit per a vianants i renovació de serveis del
carrer Girona" per un import d' 1.000.000 euros, d'acord amb la necessitat expressada en la sol·licitud
aprovada per la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2012.
Aquest Ajuntament va acreditar que l'actuació gaudeix d'un grau de maduresa suficient per a la seva
formalització.
4t En data 12 d'agost de 2013, amb registre d'entrada núm. 15987, la Diputació de Barcelona
comunica a aquest Ajuntament que el diputat delegat per a la Cooperació Local, en data 26 de juliol de
2013 ha dictat un decret (reg. 6646/13) pel qual s'aprova l'ajut econòmic per a l'actuació Ampliació de
l'àmbit per a vianants i renovació de serveis del carrer Girona (codi XGL 13/X/96321), amb una
aportació d'1.000.000 euros, anualitat 2013, dins de l'àmbit de concertació Creació d'equipaments i
d'infraestructures , en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
5è El 10 de setembre de 2013, la Junta de Govern Local va acceptar l'esmentat ajut econòmic
atorgat per la Diputació de Barcelona, així com els termes i condicions de gestió de l'ajut establertes a
l'apartat segon del Decret del diputat delegat per a la Cooperació local de data 26 de juliol de 2013.
Que d'acord amb el que estableix l'apartat segon punt 2 de la resolució esmentada (reg. 6646/13),
l'Ajuntament ha de presentar al Registre General de la Diputació el model normalitzat de justificació de
les despeses, en el qual es fa constar, entre altres, la relació d'obligacions reconegudes i destinades
íntegrament a l'actuació. Així com "que la relació de despesa, en relació a l'ajut rebut, implica bé una
justificació parcial, bé una justificació total de l'ajut (última justificació)".
6è En data 12 de març de 2013, la Junta de Govern Local va adjudicar a l'empresa OBRES I
SERVEIS ROIG, SA, el contracte d'obres per a l'execució de les obres del Projecte executiu
d'ampliació de l'àmbit per a vianants i renovació del carrer Girona de Granollers (obra núm. 08/12), per
un import de 1.393.224,88 euros més 292.577,22 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de
1.685.802,10 euros, el que representa una baixa del 29,53% respecte al pressupost de licitació, i amb
un termini d'execució de 9 mesos, comptats a partir de la data de comprovació del replanteig,

mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .
En data 2 d'abril de 2013 es va signar l'acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de
l'obra.
7è Que l'execució de les obres del Projecte executiu d'
d'ampliació de l'l'àmbit per a vianants i
renovació dels serveis del carrer Girona de Granollers,
Granollers objecte de suport econòmic, s'ha executat en
la totalitat essent l'import del pressupost executat d' 1.708.
708 .918,
918 ,96 euros (IVA inclòs), que l'empresa
OBRES I SERVEIS ROIG, SA, ha emès les factures corresponent a les certificacions d'obres
executades (fins a la 10ena última i liquidació certificació d'obres) i l'ajuntament ha reconegut les
obligacions esmentades i que han estat destinades íntegrament a l'actuació subvencionada.
En data 20 de desembre de 2012 es va signar l'acta
acta de recepció de l'l'obra conforme les obres estan
acabades i en bon estat, de conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte
aprovat.
8è Que l'execució de les obres del tram B, comprès entre els carrers d l'Enginyer i de les Minetes de
l'esmentat Projecte executiu està cofinanciat pel FEDER, per al període 2007-2013, inclòs dins l'eix 4
(desenvolupament local i urbà). L'import atorgat pel FEDER és de 493.761,12 euros, però s'estima
que l'import final es situarà al voltant de 347.943,19 euros per causa de la baixa experimentada en
l'adjudicació de l'obra.
9è Que s'han justificat parcialment les despeses de la subvenció atorgada per un import de
1.408.
408 .460.
460 .67 euros (IVA inclòs), corresponent a les certificacions d'obres executades fins a la setena
certificació emeses i aprovades, que donen dret a una aportació de 835.
835 .498,
498 ,87 euros,
euros mitjançant la
presentació del formulari principal M401 Justificació de despeses (justificació parcial) davant de la
Diputació de Barcelona.
10è Que cal presentar davant de la Diputació de Barcelona la relació de despeses de l'actuació
subvencionada corresponent a les obligacions reconegudes per un import de 300.
300 .458,
458 ,29 euros (IVA
inclòs) corresponent a les certificacions d'obres vuitena, novena i desena última i liquidació de les
obres executades, que donen dret a una aportació de 164.
164 .501,
501 ,13 euros,
euros mitjançant la presentació del
formulari principal M401 Justificació de despeses (última justificació)
11è Que l'Ajuntament de Granollers en relació a l'execució de l'actuació subvencionada:
- Ha reconegut les obligacions recollides en la relació de despeses (d'acord amb el model
Justificació de despeses de Meses de concertació facilitat per la Diputació de Barcelona), per
un import total executat de 300.
300 .458,
458 ,29 euros,
euros que han estat destinades íntegrament a
l'actuació subvencionada inclosa en la Xarxa de Govern Local (codi XGL 13/X/96321).
Que a l'import total executat dona dret a una aportació de 164.501,13 euros.
- Les despeses relacionades es refereixen a actuacions realitzades en el període d'execució
establert.
- La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2012-2015", conjuntament amb les altres fonts de finançament de l'actuació,
no supera el seu cost total.
- En els imports dels justificants de la relació de despeses no s 'ha inclòs l'IVA deduïble.
- Que la relació de despeses, en relació a l'ajut rebut de la Diputació, implica una justificació
total de l'ajut rebut (última justificació) .
Fonaments de drets :
D'acord amb l'apartat segon de la resolució del Decret (reg. 6646/13) de data 26 de juliol de 2013,
dictat pel diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, pel qual s'estableix
el règim de gestió de l'actuació inclosa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
D'acord amb les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", aprovades per decret del Diputat delegat per a la Cooperació
Local de data 15 d'octubre de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28
d'octubre de 2013, que estableix els procediments de gestió necessaris per tal de fer efectius els
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015".

De conformitat amb l'acord del Ple 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 Local :
Primer : Aprovar l'última justificació de l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona per a
l'execució de les obres de l'actuació Ampliació de l'l'àmbit per a vianants i renovació de serveis del
carrer Girona de Granollers,
Granollers inclosa en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015",
anualitat 2013 (codi XGL 13/X/96321), mitjançant la presentació de la relació de despeses (d'acord
amb el formulari M401 Justificació de despeses (última justificació), per un import total executat de
300.
300 .458,
458 ,29 euros,
euros corresponent a les certificacions d'obres vuitena, novena y desena última i
liquidació emeses i aprovades de l'esmentada actuació, que donen dret a una aportació de 164.501,13
euros.
L'esmentada obra subvencionada s'ha executat en la seva totalitat amb un cost final
d'1.708.918,96 euros (IVA inclòs) que s'han destinat íntegrament a l'actuació subvencionada, de
conformitat amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats.
Segon:
Segon : Presentar davant del Registre de Factures de la Diputació de Barcelona la justificació de
despeses de l'actuació referida, mitjançat el formulari M401. Justificació de despesa, d'acord amb els
requisits establerts al punt 10. Justificació de les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les
Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", publicades al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona el 28 d'octubre de 2013, i amb el que estableix l'apartat segon punt 2 del
Decret del diputat delegat per a la Cooperació local de data 26 de juliol de 2013.
Tercer : Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Servei de Comptabilitat municipal .
Quart:
Quart : 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 PERSONA

12).12).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE TRANSPORT,
TRANSPORT,
MUNTATGE I DESMUNTATGE D'
D'INFRAESTRUCTURES I SUPORT A ACTIVITATS I ALTRES,
ALTRES,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D'
D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA .
La Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2014,va acordar iniciar expedient, autoritzar la despesa i
aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de
serveis de transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats i altres, a adjudicar
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i declarar -ne la seva plurianualitat.
El període executiu del contracte és del 15 de maig de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, amb
possibilitat de pròrroga d'un any més.
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)
Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat i han estat admeses les empreses
següents:
PLICA

EMPRESA

DATA REGISTRE

NUM. REG.D’ENTRADA

1

DIMAS empresa d'inserció s.l

31/03/2014

2014006406

Desprès de les corresponents obertures públiques del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen
d'un judici de valor) i el sobre núm. 3 (proposta econòmica avaluables de forma automàtica), el cap de
l'Àrea de Serveis a la Persona ha emès l'informe tècnic en el qual proposa a la Mesa de contractació
l'adjudicació del contracte de serveis de transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a
activitats i altres i fa la valoració següent :
A) Criteri que depen d 'un judici de valor .

1) Projecte d'organització del servei -apartat “Mitjans materials”, fins a 15 punts.
El projecte que presenta l'empresa DIMAS està dotat de l'equip humà suficient: de 5 a 7 persones
especialistes en les tasques objecte del contracte, i contemplen la contractació de més personal
durant els mesos de primavera i estiu, quan hi ha més volum de feina. El personal fa un horari
adequat i adaptat a les necessitats del serveis previstos. Quant als imprevistos, disposen d'un
servei d'atenció immediata (2 punts).
La proposta d'organització del servei es basa en la coordinació entre l'empresa i la Unitat
Operativa de Serveis i el responsable de cada comanda, en perpetua comunicació fluïda, per
evitar i /o resoldre amb la màxima celeritat qualsevol incidència ( 2 punts)
D'una banda, en disposen dels mitjans materials necessaris per dur a terme el servei objecte de
contractació: camió amb ploma, camions amb plataforma elevadora, caixa tancada, caixa oberta,
furgonetes lleugeres, etc. (2 punts)
Aquest apartat es valora amb: 6 punts
2) Propostes de millores -innovació en les tarimes, inversió en stock, ó en seguretat
d'infraestructures-: puntuació màxima 19 punts
Millora proposada

Observacions

Puntuació

El lloguer de taules i cadires per Festa Aquesta millora ens representa un estalvi
Major es computarà com a setmanal.
econòmic

2

Possibilitat de muntar la tarima de Garanteix una millor visibilitat de l'activitat.
DIMAS a 1,50 m d'alçada amb un
increment de 3€/m2
No es pot valorar el concepte millora , ja que en
aquest apartat la millora ha de ser sense cost .

0

Possibilitat de lloguer de tanca El preu de mercat és aprox. 30€ per tanca.
antiavalots amb un cost de 15 €/unitat
Redueix aproximadament a la meitat el preu de
mercat.

0

No es pot valorar el concepte millora ja que en
aquest apartat la millora ha de ser sense cost .
Col·laboració amb els departaments Per al Serveis d'Educació i Serveis Socials
d'Educació i Serveis Socials, per a la aquesta millora suposarà un estalvi econòmic
sonorització d'actes de petit format,
seguint les pautes del curs de
sonorització i escenografia
A petició de l'Ajuntament de Granollers Aquesta millora ens ofereix major seguretat en
els carros de taules i cadires de lloguer cas d'incendi de les infraestructures, i facilitar
es serviran coberts amb fundes per transportar.
ignífugues per interior (sense càrrec).
Els carros són amb rodes per facilitar el
desplaçament i amb protecció contra
robatori

Aquesta millora facilita el trasllat i la seguretat
dels carros.

Manteniment periòdic que garanteix la
seva òptima utilització

Sobretot, els primers beneficiaris d'aquesta
millora és la pròpia empresa, ja que d'acord amb
les bases el material que han d'oferir-nos ha
d'estar en bones condicions

1

2

0

Lloguer de megafonia i il·luminació per El preu de mercat oscil·la entre 700-800€.
al sopar de final de Festa Major sense Representa un estalvi econòmic.
càrrec.
TOTAL

2

7 punts

El resultat total de la valoració del sobre núm. 2, de la plica presentada per l'empresa DIMAS

empresa d'inserció s.l. és el següent:
Apartat

DIMAS empresa d'inserció s.l.

Puntuació màxima

Puntuació

A

Projecte d'organització del servei

15 punts

6 punts

B

Millores proposades

19 punts

7 punts

Total

34 punts

13 punts

B) Criteris avaluables de forma automàtica :

1.- Oferta econòmica, Fins a 51 punts.
DIMAS empresa d'inserció. s.l., ha ofertat: 207.980,00 euros dels quals 171.884,30 euros
corresponen al pressupost màxim de la contractació i 36.095,70 euros d' l'IVA acreditat per la
prestació, amb els preus següents:
Concepte
Preu màxim Preu ofertat
TARIMA :
* TRANSPORT, MUNTATGE /DESMUNTATGE
- 10X10
- 10X8
- 8X8
- 8X6
- 6X6
- 6X4
- 4X4
- 2X2
- Dels contes 3x2x0,35
- Estructura i tela fons escenari 8x6

480 €
463 €
428 €
365 €
310 €
234 €
176 €
78 €
54 €
63 €

480 €
463 €
428 €
365 €
310 €
234 €
176 €
78 €
54 €
63 €

Preu màxim

Preu ofertat

TRANSPORT,PORTAR/RETIRAR
Concepte
TANQUES :
Un sol viatge
Tancament carrers
Tancament de carrers a partir de la 6a. Tanca 1€/unitat

2,38€/u.
11,00 €/u
1,00 €/u

2,38€/u.
11,00 €/u
1,00 €/u

CADIRES :
Fins a 50 cadires
De 51 a 100
De 101 a 200
De 201 a 300
De 301 a 500
De 501 a 750
De 751 a 1000
+ de 1001

33 €
40 €
48 €
58 €
81 €
113€
158€
0,2 €/u

33 €
40 €
48 €
58 €
81 €
113 €
158 €
0,2 €/u

TAULES :
Fins 20 taules

43 €

43 €

De 21 a 40
De 41 a 60
De 61 a 80
De 81 a 100
+ de 101

56 €
72 €
94 €
122 €
1,3 €/u

56 €
72 €
94 €
122 €
1,3 €/u

PLAFONS:
Viatge només plafons
Viatge amb més material

28,57 €/ viatge 28,57 €
sense càrrec sense càrrec

PEUS PAPERERES :
Viatge només peus
Viatge amb més material

28,57 €/ viatge
28,57 €/viatge
sense càrrec sense càrrec

HAIMES- CARPES:
Viatge només carpa
Viatge amb més material

28,57 €/ viatge
28,57 €/viatge
sense càrrec sense càrrec

MA D'OBRA I VEHICLE :
Preu hora operari
Preu hora vehicle

17,14€/h
14,29€/h

17,14 €/h
14,29 €/h

LLOGUER :
- TRANSPORT, MUNTATGE/DESMUNTATGE :
Concepte

Preu màxim

TARIMA:
- 10X10
- 10X8
- 8X8
- 8X6
- 6X6
- 6X4
- 4X4
- 2X2
- Tela fons escenari

798 €
714 €
632 €
520 €
429 €
314 €
230 €
93 €
67 €

Preu ofertat
798 €
714 €
632 €
520 €
429 €
314 €
230 €
93 €
67 €

TANQUES
Un sol viatge (d'un a tres punts de descàrrega)
Tancament carrers per a punts descàrrega fins màx. 5 tanques
Tancament de carrer a partir 5 tanques 3,75€ cada tanca
A partir de la sisena tanca

6,19 €
14,75 €
3,75 €
3,75€

6,19 €
14,75 €
3,75€
3,75 €

CADIRES:
Fins a 50 cadires
De 51 a 100
De 101 a 200
De 201 a 300
De 301 a 500
De 501 a 750
De 751 a 1000
+ De 1001

33 € transport + 0,5€ lloguer
40 € transport + 0,5€ lloguer
48 € transport + 0,5€ lloguer
58 € transport + 0,5€ lloguer
81 € transport + 0,5€ lloguer
113 € transport + 0,5€ lloguer
158 € transport + 0,5€ lloguer
0 €/u
+ 0,5€ lloguer

33 € transport + 0,5€ lloguer
40 € transport + 0,5€ lloguer
48 € transport + 0,5€ lloguer
58 € transport + 0,5€ lloguer
81 € transport + 0,5€ lloguer
113 € transport + 0,5€ lloguer
158 € transport + 0,5€ lloguer
0 €/u
+ 0,5€ lloguer

TAULES:
Fins 20 taules
De 21 a 40

45 € transport + 5€ lloguer
59 € transport + 5€ lloguer

45 € transport + 5€ lloguer
59 € transport + 5€ lloguer

De 41 a 60
De 61 a 80
De 81 a 100
+ de 101

76 € transport + 5€ lloguer
99 € transport + 5€ lloguer
129 € transport + 5€ lloguer
1 €/u + 5€ lloguer

76 € transport + 5€ lloguer
99 € transport + 5€ lloguer
129 € transport + 5€ lloguer
1 €/u
+ 5€ lloguer

HAIMES- CARPES:
Viatge només carpa
Viatge amb més material

47,62€
sense càrrec

47,62€
sense càrrec

66,67 €/u lloguer
sense càrrec

66,67 €/u lloguer
sense càrrec

GRAELLES :
Viatge només graelles
Viatge amb més material

L'empresa DIMAS ha ofertat la mateixa quantitat del pressupost tipus o preu màxim de la totalitat
de la contractació, 171.884,30 € IVA exclòs i no ha fet baixa dels preus unitaris.
La valoració del sobre núm. 3 és de 51 punts.
2.- L'empresa DIMAS no ha ofert cap descompte addicional sobre els preus unitaris oferts per el
licitador, a aplicar en els treballs a dur a terme durant la Festa Major. 0 punts.

El resultat final de la valoració del Sobre núm. 2 i el sobre núm 3 és el següent:
Puntuació màxima

DIMAS

Projecte d'organització el servei

15 punts

6 punts

Millores proposades

19 punts

7 punts

Proposta econòmica

51 punts

51 punts

Total

100 punts

64 punts

En data 10 d'abril de 2014 s'ha requerit electrònicament a l'empresa DIMAS empresa d'inserció SL
amb CIF B63752851 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte, la qual ha
recepcionat el mateix dia
Amb data 24 d'abril de 2014 l'empresa DIMAS empresa d'inserció SL. ha presentat la documentació
requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte, d'acord amb el Plec de clàusules
administratives particulars, i la cap del Servei de Contractació i Compres la ha acceptat .
La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 9 d'abril de 2014, proposa
l'adjudicació del contracte de serveis de transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a
activitats i altres, per al període del 15 de maig de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, amb
possibilitat de pròrroga d'un any més, a l'empesa DIMAS empresa d'inserció SL amb CIF B63752851,
que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa, per un import màxim de 171.884,30 euros més
36.095,70 euros en concepte d'IVA el que fa un total de 207.980 €, d'acord amb els preus unitaris
oferts.
La clàusula X.3 g/ del plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari haurà
d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que prescriu
l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros. Per tal de donar compliment a aquesta
prescripció, a continuació es relacionen les despeses que s'han produït en concepte de publicitat
d'aquest procediment obert i tramitació ordinària:
-

Assumpte: Licitació del contracte de serveis de transport, muntatge i desmuntatge
d'infraestructures i suport a activitats i altres
Diari Oficial - Inserció al BOPB de data 13 de març de 2014
Liquidació: Núm. 201402001328 L. de data 13/03/2014 per import de 292,53 euros

Fonaments de dret :
-

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

-

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

-

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

Es proposa a la Junta de Govern Local :
PRIMER.
d''inserció SL amb CIF B63752851,, el contracte de
PRIMER . Adjudicar a l'empresa DIMAS empresa d
serveis de transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats i altres, per al
període del 15 de maig de 2014 fins al 31 de desembre de 2015, amb possibilitat de pròrroga d'un any
més, per un import màxim de 171.884,30 euros més 36.095,70 euros en concepte d'IVA el que fa un
total de 207.980 €, el que representa una baixa del 0% sobre el preu de licitació, d'acord amb els
preus unitaris oferts i transcrits a la part expositiva d'aquest acord,i amb subjecció als plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació
aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.
SEGON.
SEGON . Liquidar a l'empresa DIMAS empresa d'inserció SL la quantitat de 292,53 euros, en concepte
de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis de
transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats i altres, per al període del 15
de maig de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte
2013-0046-89-0200601574, indicant el número d'
d'expedient (8/14)
14) al que pertanyen, i enviant una
comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat). També es podran abonar
en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de
Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a.planta de Granollers, dins de l'horari de dilluns a
divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.
TERCER.
TERCER . Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de
l'òrgan de contractació i l'anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant de l'òrgan de
contractació i en el BOPB"
QUART.
QUART Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.
CINQUÈ . Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini màxim de 5 dies
naturals posteriors als 15 dies hàbils comptats des d'aquesta notificació, previ al pagament de la
corresponent taxa (86,70 €) de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars,
clàusula X.3
SISÈ.
SISÈ . Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes
de l'Ajuntament de Granollers.
SETÈ.
SETÈ . Confeccionar els documents comptables corresponents, per import total de 207.980,00 euros,
amb aplicació a les anualitats i als codis pressupostaris d 'acord amb el detall següent:

codi pressupostari
1

H121.91230.22699

2
3
4
5

H221.92071.22606
H231.92400.22609
H231.92420.22609
H232.33730.22609

ALTRES DESPESES PROTOCOL
JORNADES PROCESSOS
ESTRATÈGICS
ACTIVITATS PARTICIPACIÓ
ACTIVITATS BARRIS
ACTIVITATA CENTRES CÍVICS
ACTIVITATS COOPERACIÓ I

2014
15//03 a
15
31/
31/12
400,00

2015
1/1 a 31/
31/12
800,00

1.200,00

0,00
300,00
17.800,00
800,00

300,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00

300,00
1.300,00
37.800,00
1.800,00

Total

6

H241.92910.22609

10

H302.15001.22699

11
13
15

H320.13000.22699
H352.17220.22699
H353.17110.22609

16
17

H403.23210.22606
H412.32120.21200

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32

H417.32510.21200
H419.32210.21200
H420.34000.22609
H431.33430.22609
H431.33810.22609
H431.33811.22609
H431.33820.22609
H431.33830.22609
H431.33831.22609
H431.33833.22609
H435.33322.22609
H436.33331.22609
H441 33722 22609
H441 33723 22609

33
34
35
36

H450.31100.22699
H461.23110.22699
H461.23130.22699
H462.23150.22609

SOLIDARITAT
ALTRES DESP. DIRECCIÓ I ADM
TERRITORI
ALTRES DESP. GRAL SEGURETAT

600,00

1.000,00

1.600,00

300,00

500,00

800,00

1.500,00
600,00
300,00

2.500,00
1.200,00
300,00

900,00
1.600,00

1.200,00
3.000,00

1.500,00
400,00
17.000,00
12.200,00
30.000,00
5.000,00
3.400,00
2.100,00
1.000,00
4.400,00
1.000,00
2.000,00
1.300,00
500,00

2.800,00
650,00
34.000,00
23.200,00
60.000,00
10.000,00
6.800,00
2.100,00
1.000,00
4.400,00
1.600,00
2.600,00
2.300,00
1.000,00

500,00
400,00
330,00
700,00

750,00
500,00
430,00
850,00

113.230,00

207.980,00

CIUTADANA
1.000,00
ALTRES DESPESES MEDI AMBIENT
600,00
ACTIVITATS CALENDARI VERD
0,00
JORNADES PLA IGUALTAT
OPORTUNITATS
300,00
MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLES
1.400,00
MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLA DE
MÚSICA
1.300,00
MANTENIMENT EDIFICIS EMT
250,00
ACTVITATS ADMIN. ESPORTS
17.000,00
ACTIVITATS CULTURALS
11.000,00
ACTIVITATS FESTA MAJOR
30.000,00
ACTIVITATS COM. FESTA MAJOR
5.000,00
ACTIVITATS FESTES ASCENSIÓ
3.400,00
ACTIVITATS FESTA DE CARNAVAL
0,00
ACTIVITATS FESTA SANT JORDI
ACTIVITAS CAVALCADA DE REIS
0,00
ACTIVITATS EXP. MUSEU GRANOLLERS
600,00
ACTIVITATS EXP. MUSEU LA TELA
600,00
ACTIVITATS DINAMITZACIÓ JUVENIL
1.000,00
ACTIVITATS ESTIU AL PARC
500,00
ALTRES DESP. SALUT PÚBLICA I
CONSUM
250,00
ALTRES DESP. ATENCIÓ PRIMÀRIA
100,00
ALTRES DESP. INFÀNCIA I JOVENTUT
100,00
ACTIVITATS GENT GRAN
150,00

TOTAL

94.750,00

VUITÈ.
VUITÈ . Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació
davant Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar
des del dia següent al de la remissió de la seva notificació. La data de remissió és la que consta en el
registre de sortida
APROVAT PER UNANIMITAT
13).13).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A NOMENAR EL GUANYADOR DEL CONCURS PEL DISSENY GRÀFIC
DE MUSIK N VIU 2014,
2014 , PER A L'
L 'ANY 2014
El dia 4 de febrer de 2014 en Junta de Govern Local es van aprovar les bases del “Concurs pel
disseny gràfic de MUSIK N VIU 2014”
Un cop acabat el termini de presentació de treballs, el jurat es va reunir el passat divendres 28 de
març de 2014, per emetre el veredicte i escollir el guanyador.
A les mateixes bases del concurs diu “L'Ajuntament de Granollers i per delegació la Regidoria de

Joventut, serà el propietari legal del disseny i es reserva el dret de modificar-ne algun aspecte per
adequar-lo a la seva finalitat .“
Des del servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers s'estableixen les següents clàusules en
respecte el disseny gràfic guanyador del concurs Musik N Viu 2014 i esmenta el següent:
1.- Que el disseny gràfic guanyador del concurs MUSIK N VIU 2014 passi a ser la imatge
representativa únicament del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers i que no es pugui fer
posteriors aplicacions ni difusió en altres concursos.
2.- Que GERARD LLIMÓS VIDAL amb DNI 43731326T, c. Doctor Klein, 162 2n 1a08440 de
Cardedeu, guanyador del concurs disseny gràfic de MUSIK N VIU 2014, es compromet a adaptar la
imatge presentada en el concurs segons demanda del Servei de Joventut, per tal que s'adeqüi de la
millor forma possible al protocol d'imatge del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament.
3.- Des del Servei de Joventut exposa que el disseny guanyador serà utilitzat únicament per
representar l'acció per la qual s'hi ha presentat al concurs i un cop finalitzada quedarà arxivada en
l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Granollers.
Vist l'informe emès per la responsable de programades del Servei de Joventut i amb el vist i plau del
cap d'Àrea de Serveis a la Persona
Es proposa a la Junta de Govern Local :
PRIMER.- Nomenar al guanyador del Concurs del disseny gràfic del MUSIK N VIU edició 2014 a:
(d’acord amb el veredicte emès pel jurat)
• GERARD LLIMÓS VIDAL
43731326T, c. Doctor Klein, 162 2n 1a
Cardedeu
SEGON.- Formalitzar el document administratiu amb les condicions en relació al disseny, per
ambdues parts, dies després de l'aprovació de l'acord, segons clausulat següent:
"PRIMER.- Que el disseny gràfic guanyador del concurs MUSIK N VIU 2014 passi a ser la
imatge representativa únicament del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers i que no es
pugui fer posteriors aplicacions ni difusió en altres concursos.
SEGON.- Que GERARD LLIMÓS VIDAL amb DNI 43731326T, c. Doctor Klein, 162 2n 1a 08440
de Cardedeu, guanyador del concurs disseny gràfic de MUSIK N VIU 2014, es compromet a
adaptar la imatge presentada en el concurs segons demanda del Servei de Joventut, per tal que
s'adeqüi de la millor forma possible al protocol d'imatge del Gabinet de Comunicació de
l'Ajuntament.
TERCER.- Des del Servei de Joventut exposa que el disseny guanyador serà utilitzat únicament
per representar l'acció per la qual s'hi ha presentat al concurs i un cop finalitzada quedarà
arxivada en l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Granollers.
QUART.- El present document entrarà en vigor en el moment de la seva signatura"

TERCER.- Fer efectiu el pagament de l'assignació econòmica pel Concurs de disseny gràfic de
MUSIK N VIU, edició 2014 per un import de 800 €, sotmesos al 21 % de retenció en concepte d'IRPF
mitjançant transferència bancària al núm. de compte de l'interessat.
QUART.- Imputar la despesa a la partida pressupostària H441 33723 22602 Publicitat i Propaganda
Estiu al Parc , i amb operació comptable prèvia A número 201400005481.
CINQUÈ.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
APROVAT PER UNANIMITAT

14).14).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A NOMENAR EL GUANYADOR DEL CONCURS PEL DISSENY GRÀFIC
DE ENTITROBA 'T, PER A L'
L 'ANY 2014
El dia 11 de març de 2014 en Junta de Govern Local es van aprovar les bases del “Concurs pel
disseny gràfic de Entitroba't, per a l’any 2014.
Un cop acabat el termini de presentació de treballs, només hi havia una proposta presentada a càrrec
d'un dissenyador. El jurat es va reunir el passat dimecres 26 de març de 2014, per emetre el veredicte
i nomenar guanyador a l'únic participant d'aquesta edició.
A les mateixes bases del concurs diu “L'Ajuntament de Granollers i per delegació la Regidoria de
Joventut, serà el propietari legal del disseny i es reserva el dret de modificar-ne algun aspecte per
adequar-lo a la seva finalitat .“
Des del servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers s'estableixen les següents clàusules en
respecte el disseny gràfic guanyador del concurs pel disseny gràfic de Entitroba't, per a l’any 2014 i
esmenta el següent:
1.- Que el disseny gràfic guanyador del concurs disseny gràfic de Entitroba't, per a l’any 2014 passi a
ser la imatge representativa únicament del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Granollers i que no
es pugui fer posteriors aplicacions ni difusió en altres concursos.
2.- Que DAVID MÁRQUEZ LOBATO amb DNI 47811162G i domicili c. Princesa, 79 4t 3a de
Granollers, guanyador del concurs disseny gràfic de Entitroba't edició 2014, es compromet a adaptar
la imatge presentada en el concurs segons demanda del Servei de Joventut, per tal que s'adeqüi de la
millor forma possible al protocol d'imatge del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament.
3.- Des del Servei de Joventut exposa que el disseny guanyador serà utilitzat únicament per
representar l'acció per la qual s'hi ha presentat al concurs i un cop finalitzada quedarà arxivada en
l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Granollers.
Vist l'informe emès per la responsable de programades del Servei de Joventut i amb el vist i plau del
cap d'Àrea de Serveis a la Persona
Es proposa a la Junta de Govern Local :
PRIMER.- Nomenar al guanyador del Concurs de disseny gràfic del ENTITROBA'T per a l’any 2014 a:
(segons d’acord amb el veredicte emès pel jurat)
DAVID MÁRQUEZ LOBATO
47811162G, c. Princesa, 79 4t 3a
Granollers
SEGON.- Formalitzar el document administratiu amb les condicions en relació al disseny, per
ambdues parts, dies després de l'aprovació de l'acord.segons el clausulat següent:
"PRIMER.- Que el disseny gràfic guanyador del concurs disseny gràfic de Entitroba't, per a
l’any 2014 passi a ser la imatge representativa únicament del Servei de Joventut de l'Ajuntament
de Granollers i que no es pugui fer posteriors aplicacions ni difusió en altres concursos.
SEGON.- Que DAVID MÁRQUEZ LOBATO amb DNI 47811162G i domicili c. Princesa, 79 4t 3a
de Granollers, guanyador del concurs disseny gràfic de Entitroba't edició 2014, es compromet
a adaptar la imatge presentada en el concurs segons demanda del Servei de Joventut, per tal
que s'adeqüi de la millor forma possible al protocol d'imatge del Gabinet de Comunicació de
l'Ajuntament.
TERCER.- Des del Servei de Joventut exposa que el disseny guanyador serà utilitzat únicament

per representar l'acció per la qual s'hi ha presentat al concurs i un cop finalitzada
arxivada en l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Granollers.

quedarà

QUART.- El present document entrarà en vigor en el moment de la seva signatura"

TERCER.- Fer efectiu el pagament de l'assignació econòmica pel Concurs de disseny gràfic de
Entitroba't, per a l’any 2014 per un import de 500 €, sotmesos al 21 % de retenció en concepte
d'IRPF mitjançant transferència bancària al número de compte de l'interessat
QUART.- Imputar la despesa a la partida pressupostària H441 33722 48100, Premis, Beques,
pensions, Estudi Dinamització Juvenil , i amb operació comptable prèvia A número 201400010573.
CINQUÈ.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
APROVAT PER UNANIMITAT

15).L''ACOLLIMENT A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS
15).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A L
PROJECTES D’ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT QUE ELS ENS LOCALS DE
CATALUNYA ELABOREN EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE JOVENTUT PER A L’ANY 2014
El proper dia 30 d'abril finalitza el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya
elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l’any 2014, segons Resolució BSF/673/2014, de
19 de març del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers, ha elaborat el projecte “Festival Musik N Viu
2014” i el projecte “Joves Creadors 2014”, com a part de les accions impulsades des Pla Local de
Joventut 2013-2017, i reunint els requisits establerts en les bases d’aquesta convocatòria.
Vist l'informe favorable amb la proposta d'acolliment emès per la responsable de programes del servei
de joventut i amb el vist i plau del cap d'Àrea de serveis a la Persona
Es proposa a la Junta de Govern Local :
PRIMER.- Acollir-se a la convocatòria del Departament de benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya de concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els
ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l’any 2014, per als
projectes “Festival Musik N Viu 2014” i el projecte “Joves Creadors 2014”.
SEGON.- Trametre a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya per via telemàtica (
www.eacat.net) la documentació requerida a les bases de la convocatòria.
APROVAT PER UNANIMITAT

16).16).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L'ENTITAT ASSOCIACIÓ APADIS,
APADIS, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE
SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS CORRESPONENT
A L'
L'ANY 2013
En sessió de data 14 de maig de 2013 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es
va atorgar una subvenció a l'entitat Associació APADIS, amb NIF G62962188, en el marc de la
convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2013, de conformitat amb el detall següent:
Entitat

Actuació

Import concedit (€)

Associació APADIS

Centre de tarda per a persones
amb discapacitat

1.000,00

L'article 13 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de l'any 2013 preveu que s'ha de
presentar la justificació de l'actuació subvencionada el darrer dia hàbil del mes de febrer de l'any
2014.
En la data i amb número de registre d'entrada que consta a l'apartat primer de la part dispositiva
d'aquest acord, l'entitat beneficiària de la subvenció ha presentat la justificació requerida .
Vist l'informe tècnic emès en data 3 d'abril que justifica la procedència d'aprovar la justificació de
l'actuació subvencionada, perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació aportada s'ajusta
a la finalitat i import de l'actuació subvencionada, i acredita la correcta execució de l'actuació
subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com
consta a l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord.
Fonaments de dret
- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són
obligacions del beneficiari, entre d'altres:
a) Cumplir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fundamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgant concedent el cumpliment dels requisits i condicions, així com la
realització de l'activitat i el cumpliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la
subvenció. ...
- Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la justificació
de les subvencions públiques.
- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.
- Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada
per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple
de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les justificacions, les
despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .
- Article 13 de les bases especifíques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a
l'any 2013, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 8 de gener de 2013, pel que fa al
termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .
Per tot l'exposat,
Es proposa a la Junta de Govern Local :
Primer .- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de
data 14 de maig de 2013, en el marc de la convocatòria del servei de Serveis Socials i Gent Gran per
a la concessió de subvencions corresponent a l'any 2013, en els termes que s'indiquen a continuació:

Entitat

NIF

Associació
G62962188
APADIS

Data registre
Núm.. registre
Núm
27-02-2014
3721/2014

Actuació

Import
concedit (€)

Import
justificat (€)

Centre de tarda per a
persones amb discapacitat

1.000,00

1.146,97

Segon.Segon .- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària.
Tercer .-Notificar
a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
.d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

L'Alcalde proposa la inclusió per urgència de dos nous punts a l 'ordre del dia amb els següents títols:
DICTAMEN RELATIU A ESMENAR LA JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE L'AJUT ECONÒMIC
"PROGRAMA DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS" CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE L'ANY 2013 DEL PLA "XARXA DE GOVERNS
LOCALS 2012-2015"
DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES BASES PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES
AUTORITZACIONS TEMPORALS DE L'ODUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES DE
VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
S'aprova per unanimitat dels regidors i regidores presents la inclusió d 'aquests punts en l'ordre del dia.
A continuació es procedeix al debat dels següents punts:

17).L''AJUT ECONÒMIC
17).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A ESMENAR LA JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE L
"PROGRAMA DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS"
ANIMALS" CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE L'
L'ANY 2013 DEL PLA "XARXA
DE GOVERNS LOCALS 20122012 -2015"
2015 "
El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de Governs
Locals 2012-2015", que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat
establir el marc general i el procediment d'implementació de les actuacions i dels recursos que es
corresponguin al Pla.
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol de 2012, l'Ajuntament de Granollers va
acordar adherir-se a l'esmentat Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", amb
l'objecte de poder concertar ajuts i la formalització de les actuacions derivades de l 'esmentat Pla.
La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg de concertació, posa a disposició dels ens locals
de la província l'oferta unificada de recursos concertables per tal de satisfer les seves necessitats .
En data 21 de març de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg
de concertació per a l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", el règim regulador
aplicable i la convocatòria corresponent per la concessió dels recursos inclosos a l 'esmentat Catàleg.
L'Ajuntament de Granollers, a instàncies del Servei de Salut Pública, va sol·licitar, entre d'altres, un
ajut econòmic pel Programa de protecció dels animals,
animals que va ser concedit per la Diputació de
Barcelona mitjançant acord de la Junta de Govern de data 11 de juliol de 2013.
Programa
Animals de companyia

Recurs
Activitats relacionades amb
els animals de companyia
(gossos i gats)

Actuació
Programa de protecció
dels animals

Import
concedit (€)

Codi

5.887,00 13/Y/95025

Aquest ajut va ser acceptat per part de l'Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
10 de setembre de 2013 (CIC 201300068979)

D'acord amb l'article 27 del règim regulador, la justificació dels ajuts econòmics concedits s'havia de
presentar no més tard del dia 31 de març de 2013, i es disposa que el pagament dels ajuts es
realitzarà prèvia presentació de l'esmentada justificació.
Dins el termini assenyalat es va presentar a la Diputació de Barcelona la corresponent justificació de
despeses, així com la justifiació tècnica consistent en una memòria normalitzada de realització de
l'actuació objecte d'ajut, la corresponent per a ens sense instal·lació per animals de companyia,
aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 25 de març de 2014.
Nom de l 'actuació
Programa de protecció dels animals

Import concedit Import justificat
(€)
(€)
13/Y/95025
5.887,00
6.130,20

Codi XBMQ

Examinada la documentació presentada, la Diputació observa que la memòria presentada no
correspon a un ens amb centre d'atenció d'animals de companyia, i ens demana per escrit que
presentem la corresponent a un municipi amb centre pròpi d'atenció als animals de companyia, dins el
termini de 10 dies a partir de l'endemà de la recepció del present requeriment, que va tenir lloc el
passat dia 16 d'abril de 2014.
D'acord amb l'informe tècnic emès al respecte, l'Ajuntament de Granollers és el propietari dels
terrenys i edificacions del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics situats al C. Severo Ochoa, 103-105,
però que no el gestiona directament, atès que es va atorgar una llicència d'ús privatiu de les
edificacions i instal·lacions que el componen a favor de l'Associació Protectora d'Animals de
Granollers, per a la prestació del servei públic de recollida i acollida d'animals domèstics. És per
aquest motiu que es va presentar la memòria justificativa per a ens sense instal·lació per animals de
companyia, al considerar que la memòria per a ens amb centre propi no s'ajusta a la realitat, doncs els
Centre d'Acollida d'Animals Domèstics el gestiona una altra entitat. Tot i així s'informa favorablement a
la presentació de la memòria justificativa requerida, per tal d'esmenar la justificació tècnica de
l'actuació objecte d'ajut.
Fonaments de dret
El Règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2012-2015", aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 21
de març de 2013 (publicat al BOPB de 28 de març de 2013), on es recullen les condicions generals de
sol·licitud, el procediement de formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi
desenvolupen les condicions generals i específiques de la seva gestió .
Per tot l'exposat,
Es proposa a la Junta de Govern Local :
Primer .- Esmenar la justificació tècnica de l'ajut econòmic "Programa de protecció dels animals",
concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", i presentar dins el termini assenyalat la memòria justificativa
requerida corresponent a un ens amb centre propi d'atenció als animals de companyia, amb indicació
de que a l'any 2013 es va atorgar una llicència d'ús privatiu de les edificacions i instal·lacions que
componen el centre a favor de l'Associació Protectora d'Animals de Granollers, per a la prestació del
servei públic de recollida i acollida d 'animals domèstics.
Segon.Segon .- Notificar el present acord a les persones interessades .
Tercer .-Notificar
.a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat
d'interposar-hi els recursos corresponents.
APROVAT PER UNANIMITAT

18).18).-DICTAMEN
).- DICTAMEN RELATIU A

APROVAR LES BASES PER

A L'
L'ADJUDICACIÓ DE LES

AUTORITZACIONS TEMPORALS DE L'
L'ODUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES DE
VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS
Realitzada la renovació de la documentació administrativa de les autoritzacions del mercat setmanal
del dijous durant els passats mesos de novembre i desembre de 2013, hi ha diverses parades que han
quedat vacants per baixa del titular a sol·licitud pròpia o per baixa d'ofici a causa de la manca de
pagament de les taxes municipals o per manca de renovació de la documentació.
És necessari l'establiment d'unes bases de condicions que assegurin la concurrència pública per a la
posterior autoritzacions temporals de l'ocupació de la via pública amb parades de venda no sedentària
al mercat setmanal del dijous.
Les autoritzacions tindran una durada de 15 anys a comptar a partir de l'endemà de la data de
notificació de l'acord que atorga l'autorització i el dia 5 d'octubre de 2025, d'acord amb el que disposa
el Decret Legislatiu 3/2010 de la Generalitat de Catalunya, de 5 d'octubre de 2010, i les disposicions
addicionals i transitòries de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Fonaments de dret
Article 25.2. i) de la Llei 7/1985, de d'abril, de bases de règim local - modificat per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l 'administració local.
Disposició transitòria 3a. de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Articles 8,9, 10, 11 del Reglament dels Mercats Setmanals de Granollers
Es proposa a la Junta de Govern Local :

PRIMER.
PRIMER Aprovar les bases per a l'adjudicació de les autoritzacions temporals per a l'ocupació de la
via pública per a les parades de venda al mercat setmanal del dijous , que s'incorporen a l'expedient.
SEGON.
SEGON . Establir el termini de presentació des de la data de publicació d'aquestes bases al Butlletí
Oficial de la Província i fins al dia 29 de maig de 2014.
TERCER.
TERCER Donar publicitat als plecs de condicions en el tauler d'edictes electrònics i el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.

APROVAT PER UNANIMITAT

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i deu minuts i
s'estén aquesta acta de la qual dono fe.
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