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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA MATRICULA DEFINITIVA DE LAPROVACIÓ DE LA MATRICULA DEFINITIVA DE LAPROVACIÓ DE LA MATRICULA DEFINITIVA DE LAPROVACIÓ DE LA MATRICULA DEFINITIVA DE L''''IMPOSTIMPOSTIMPOSTIMPOST    
DDDD''''ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LACTIVITATS ECONÒMIQUES DE L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014....

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: De conformitat amb la matricula definitiva tramesa per l'Agencia Tributària relativa a l'impost 
d'activitats econòmiques de l'exercici 2014.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret

L'Ordenança fiscal 1.5 de l'Impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2014, aprovada per 
l'Ajuntament Ple en sessió del dia 29 d'octubre de 2013, estableix l'Impost d'acord amb l'article 92.1 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la LLei reguladora de 
les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del mateix text legal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar la matricula definitiva de l'impost d'activitats econòmiques de l'exercici 2014, per un 
import total de 4.042.220,54.-euros segons detall:

Nombre de càrrecs Recàrrec Provincial Quota Municipal Import total Padró
1.074 457.806,89.-€ 3.584.413,65.-€ 4.042.220,54.-€

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

TercerTercerTercerTercer :::: Contra aquest acte d'aprovació de la matricula definitiva de l'impost d'activitats econòmiques 
de l'exercici 2014, es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós administratiu, davant 
l'Alcalde, en el termini d'un mes comptador des del dia següent al de la finalització de l'exposició 
pública. 

APROVAT PER UNANIMITAT

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL SOBRE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL SOBRE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL SOBRE LAPROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL SOBRE L''''IMPOST DE BÉNSIMPOST DE BÉNSIMPOST DE BÉNSIMPOST DE BÉNS    
IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA PER LIMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA PER LIMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA PER LIMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA PER L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    El Servei de Gestió Tributària ha confeccionat el padró de l'impost de béns immobles de 
naturalesa rústica corresponent a l'exercici 2014.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret ::::

L'Ordenança Fiscal 1.1 de l’Impost sobre béns immobles, per a l'exercici 2014, aprovada 
definitivament pel ple de l'Ajuntament en sessió del dia 29 d'octubre de 2013, estableix l'impost 
d'acord amb l'article 61.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat al el que disposen els articles 15 al 
19, del mateix text legal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Aprovar el padró fiscal de l'impost de béns immobles de naturalesa rústica, d'un import total 
de 5.422,04.- euros i un total de 158 càrrecs.

SegonSegonSegonSegon::::    Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de consultes i reclamacions. 
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TercerTercerTercerTercer :::: Contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs de reposició previ al contenciós 
administratiu, davant l'Alcalde, en el termini d'un mes, comptador des del dia següent al de la 
finalització de l'exposició pública.  

APROVAT PER UNANIMITAT

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE PAPERERES DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE PAPERERES DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE PAPERERES DEDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA  CESSIÓ EN PROPIETAT DE PAPERERES DE    
PLÀSTIC RECICLAT PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DEPLÀSTIC RECICLAT PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DEPLÀSTIC RECICLAT PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DEPLÀSTIC RECICLAT PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL CATÀLEG DE    
SERVEIS DEL PLASERVEIS DEL PLASERVEIS DEL PLASERVEIS DEL PLA     """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015    

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

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

3r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març de 
2014, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut de suport material, en 
el marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per a 
l'actuació anomenada   Reposició de bancs i papereresReposició de bancs i papereresReposició de bancs i papereresReposició de bancs i papereres, inclosa en el recurs de  Mobiliari de l'espai 
públic dins de l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i va trametre l'esmentada 
sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica 
Corporativa.

4t En data  18 de juny de 2014, el vicepresident delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la  
Diputació de Barcelona, va dictar decret pel qual s'aprova la cessió en propietat de papereres de 
plàstic recilcat - model 50 L- , en el marc del Catàleg de serveis de serveis 2014 del Pla de Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015:

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

TotalTotalTotalTotal

13/Y/108904 6 44,99 € 269,94 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament .  Publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 5 de febrer de 2014.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.-  Acceptar la  cessió en propietat  de papereres de plàstic reciclat - model 50 L -, en el marc 
del Catàleg de serveis de serveis 2014 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015: 



4

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

TotalTotalTotalTotal

13/Y/108904 6 44,99 € 269,94 €

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS    
EQUIPAMENTS DE LEQUIPAMENTS DE LEQUIPAMENTS DE LEQUIPAMENTS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITES,,,,        
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D''''ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ     ,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT ....

Vist l'informe de data 12 de juny de  2014 emès pel cap de Serveis Municipals pel qual es justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació del servei de manteniment de les 
instal·lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites 
relacionades a continuació:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500-B

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO Q0801565-C

GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347-F

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877

per a un període de 3 anys amb possibilitat de 2 anys més de pròrroga, amb efectes des de l'1 de 
gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2017. 

Tot i que el Consorci es una entitat independent amb personalitat jurídica pròpia, degut a la seva poca 
activitat i capacitat d'infraestructura administrativa, ha demanat incloure's en aquest contracte. Atès 
que es preveu que el Consorci Montserrat Montero pugui ser adscrit a l'Ajuntament de Granollers i 
delegui la facultat de dur a terme aquesta contractació a favor de l'Ajuntament de Granollers, d'acord 
amb la Llei de racionalització i sostenibilitat , es necessari que formi part d'aquest contracte.

Les empreses municipals són ens depenents de l'Ajuntament de Granollers i aquest en controla la 
seva gestió. Per tant, també les empreses municipals formen part d'aquest contracte donat que han 
acceptat acollir-se a ell.

Aquest contracte es de naturalesa administrativa mixta, ja que el servei suposa un pes econòmic més 
gran en front al subministrament, per tant seran aplicables les regles previstes per al contracte de 
serveis i compren:

Prestació 1  (P1): Control de funcionament i tasque s de manteniment
Prestació 2 (P2): Altres treballs relacionats amb l es instal·lacions a mantenir 

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de  36 mesos ( 
3 anys) és  de 595.500,00 euros més 125.055,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
720.555,00  euros, desglossat en:
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P1: Control de funcionament i tasques de manteniment 124.504,35 euros + IVA 
(41.501,45 euros/any + IVA). Quota fixa mensual.
P2: Altres treballs relacionats amb les instal·lacions a mantenir 470.995,65 euros + IVA 
(156.998,55 euros/any + IVA). Import màxim amb preus unitaris a facturar pels treballs quan es 
produeixin a petició de l'Ajuntament.

El valor total estimat d'aquesta contractació es calcula en 1.111.600,00 euros més 233.436,00 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 1.345.036,00 euros, i compren el període executiu de 3 
anys 2 anys més de possible pròrroga de mutu acord i l'import màxim de modificació del contracte 
(20%) segons es detalla a continuació:

Període executiu (3 anys) 595.500,00 €
Possibles pròrrogues (2 anys) 397.000,00 €
Modificació 20% P1   24.900,87 €
Modificació 20% P2   94.199,13 €
TOTAL 119.100,00 €

A continuació es detalla la distribució  per entitats  , partides pressupostàries i anualitats:

              AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2015
01/01/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/0
1/17-
31/1
2/17

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

H430,33000,21200 2.514,18 2.514,18 2.51
4,18

7.542,54

H419,32210,21200 1.462,29 1,462,29 1,46
2,29

4.386,87

H413,32315,21200 705,87 705,87 705,
87

2.117,61

H416,32110,21200 2.094,53 2,094,53 2,09
4,53

6.283,59

H417,32510,21200 783,12 783,12 783,
12

2.349,36

H418,32140,21200 468,78 468,78 468,
78

1.406,34

H412,32120,21200 5.410,71 5.410,71 5.41
0,71

16.232,13

H422,34200,21200 7.467,22 7.467,22 7.46
7,22

22.401,66

H422.34210,21200 3.000,06 3.000,06 3.00
0,06

9.000,18

H441,33721,21200 1.692,70 1.692,70 1.69
2,70

5.078,10

H314,92040,21200 9.190,83 9.190,83 9.19
0,83

27.572,49

H200,92070,21200 1.567,69 1.567,69 1.56
7,69

4.703,07

H232,33730,21200 2.522,88 2.522,88 2.52
2,88

7.568,64

H241,92910,21200 572,38 572,38 572,
38

1.717,14

H311,16001,21200 1.045,48 1.045,48 1.04
5,48

3.136,44
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H460,23001,21200 2,017,75 2,017,75 2,01
7,75

6.053,25

P2: Altres treballs

H314,92041,21200 176.960,74 176.960,74 176.
960,
74

530.882,22

TOTAL  P1 + P2 219,477,21 219,477,21 219,
477,
21

658.431,63

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2015
01/01/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/0
1/17-
31/1
2/17

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

H435,33320,21200 820,14 820,14 820,
14

2.460,42

H436,33330,21200 1.480,20 1.480,20 1.48
0,20

4.440,60

P2: Altres treballs

H435,33320,21200 2,420,00 2,420,00 2,42
0,00

7.260,00

H436,33330,21200 2,420,00 2,420,00 2,42
0,00

7.260,00

TOTAL  P1 + P2 7.140,34 7.140,34 7,14
0,34

21.421,02

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO CIF: Q0801565C

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2015
01/01/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/0
1/17-
31/1
2/17

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

4.317,45 4.317,45 4.31
7,45

12952,35

P2: Altres treballs

1.028,50 1.028,50 1.02
8,50

3.085,50

TOTAL  P1 + P2 5.345,95 5.345,95 5.34
5,95

16.037,85

                      GRANOLLERS MERCAT, EPE CIF: Q0801347F

Imports (IVA  inclòs)
Prestacions/Partides

2015
01/01/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/0
1/17-
31/1
2/17

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

640,07 640,07 640,
07

1.920,21



7

P2: Altres treballs

1.089,00 1.089,00 1.08
9,00

3.267,00

TOTAL  P1 + P2 1.729,07 1.729,07 1.72
9,07

5.187,21

                GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL           CIF: B65237877

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2015
01/01/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/0
1/17-
31/1
2/17

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

442,43 442,43 442,
43

1.327,29

P2: Altres treballs

6.050,00 6.050,00 6.05
0,00

18.150,00

TOTAL  P1 + P2 6.492,43 6.492,43 6.49
2,43

19.477,29

 En cas de pròrroga:

                    AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2018
01/01/15-31/12/18

2019
01/01/16-31/12/19

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

H430,33000,21200 2.514,18 2.514,18 5.028,36

H419,32210,21200 1.462,29 1,462,29 2.924,58

H413,32315,21200 705,87 705,87 1.411,74

H416,32110,21200 2.094,53 2,094,53 4.189,06

H417,32510,21200 783,12 783,12 1.566,24

H418,32140,21200 468,78 468,78 937,56

H412,32120,21200 5.410,71 5.410,71 10.821,42

H422,34200,21200 7.467,22 7.467,22 14.934,44

H422.34210,21200 3.000,06 3.000,06 6.000,12

H441,33721,21200 1.692,70 1.692,70 3.385,40

H314,92040,21200 9.190,83 9.190,83 18.381,66

H200,92070,21200 1.567,69 1.567,69 3.135,38

H232,33730,21200 2.522,88 2.522,88 5.045,76

H241,92910,21200 572,38 572,38 1.144,76

H311,16001,21200 1.045,48 1.045,48 2,090,96

H460,23001,21200 2,017,75 2,017,75 4.035,50

P2: Altres treballs

H314,92041,21200 176.960,74 176.960,74 353.921,48

TOTAL  P1 + P2 219.477,21 219.477,21 438.954,42

                     PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H
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Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2018
01/01/15-31/12/18

2019
01/01/16-31/12/19

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

H435,33320,21200 820,14 820,14 1.640,28

H436,33330,21200 1.480,20 1.480,20 2.960,40

P2: Altres treballs

H435,33320,21200 2,420,00 2,420,00 4.840,00

H436,33330,21200 2,420,00 2,420,00 4.840,00

TOTAL  P1 + P2 7.140,34 7.140,34 14.280,68

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO CIF: Q0801565C

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2018
01/01/15-31/12/18

2019
01/01/16-31/12/19

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

4.317,45 4.317,45 8.634,90

P2: Altres treballs

1.028,50 1.028,50 2.057,00

TOTAL  P1 + P2 5.345,95 5.345,95 10.691,90

                     GRANOLLERS MERCAT, EPE CIF: Q0801347F

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2018
01/01/15-31/12/18

2019
01/01/16-31/12/19

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

640,07 640,07 1.280,14

P2: Altres treballs

1,089,00 1.089,00 2.178,00

TOTAL  P1 + P2 1.729,07 1.729,07 3.458,14

                    GRANOLLERS AUDIOVISUAL ,SL CIF: B65237877

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2018
01/01/15-31/12/18

2019
01/01/16-31/12/19

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

442,43 442,43 884,86

P2: Altres treballs

6.050,00 6.050,00 12.100,00

TOTAL  P1 + P2 6.492,43 6.492,43 12.984,86

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, és el contracte mixt  amb les regles previstes per al contracte de 
serveis , procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada , de conformitat amb el que determina 
l'article 13 en relació amb l'article 16 b) de la LCSP,  i tramitació ordinària.
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Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Així mateix el consorci 
administratiu i empreses municipals dotaran els pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics 
afectats per aquesta contractació amb el crèdit suficient per atendre les despeses que se 'n derivin.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació 
harmonitzada i tramitació ordinària, d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

Atès que els responsables del contracte seràn:
el senyor Lluís Agustí i Gallifa, arquitecte tècnic del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat �

de l'Ajuntament de Granollers.
el senyor Josep Muntal, tècnic del PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU�

la senyora Carme Gràcia, administradora del Consorci Montserrat Montero�

el senyor Jordi Taboas, director general de GRANOLLERS MERCAT, EPE�

el senyor Josep Ma. Codina gerent de GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL�

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

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

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

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

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

Articles 157 a 161  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 les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

Article 16 1.b)   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 al llindar dels contractes de serveis subjectes a 
regulació harmonitzada.

Disposició addicional segona, apartat 2 de la Llei 2/2014 del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, pel que fa al règim de contractacions conjuntes.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar la contractació conjunta de  la prestació del servei de manteniment de les 
instal·lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers  amb les entitats adscrites a 
continuació indicades:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500-B

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO Q0801565-C

GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347-F

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877

designant a l'Ajuntament com a òrgan de contractació, d'acord amb finançament i condicions 
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establertes al plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Iniciar l'expedient licitatori per al contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment 
de les instal·lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites  
per als exercicis 2015 a 2017, amb possibilitat de pròrroga per 2 anys més  i un import total de 
595.500,00 euros més més 125.055,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
720.555,00  euros, desglossat en:

P1: Control de funcionament i tasques de manteniment 124.504,35 euros + IVA 
(41.501,45 euros/any + IVA). 
P2: Altres treballs relacionats amb les instal·lacions a mantenir 470.995,65 euros + IVA 
(156.998,55 euros/any + IVA)
donades les raons exposades en l'informe tècnic adjunt a aquest acord, a adjudicar per procediment 
obert subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa del contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment de les 
instal·lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites, a 
adjudicar mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari per a un 
import  total de 595.500,00 euros més més 125.055,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total de 720.555,00  euros i amb una durada de 36 mesos.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Declarar la plurianualitat del contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment de 
les instal·lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites    
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i que s'executarà durant  els exercicis 
2015 a 2017 , d'acord amb la següent distribució econòmica:

          AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2015
01/01/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/0
1/17-
31/1
2/17

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

H430,33000,21200 2.514,18 2.514,18 2.51
4,18

7.542,54

H419,32210,21200 1.462,29 1,462,29 1,46
2,29

4.386,87

H413,32315,21200 705,87 705,87 705,
87

2.117,61

H416,32110,21200 2.094,53 2,094,53 2,09
4,53

6.283,59

H417,32510,21200 783,12 783,12 783,
12

2.349,36

H418,32140,21200 468,78 468,78 468,
78

1.406,34

H412,32120,21200 5.410,71 5.410,71 5.41
0,71

16.232,13

H422,34200,21200 7.467,22 7.467,22 7.46
7,22

22.401,66

H422.34210,21200 3.000,06 3.000,06 3.00
0,06

9.000,18

H441,33721,21200 1.692,70 1.692,70 1.69
2,70

5.078,10

H314,92040,21200 9.190,83 9.190,83 9.19
0,83

27.572,49

H200,92070,21200 1.567,69 1.567,69 1.56
7,69

4.703,07
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H232,33730,21200 2.522,88 2.522,88 2.52
2,88

7.568,64

H241,92910,21200 572,38 572,38 572,
38

1.717,14

H311,16001,21200 1.045,48 1.045,48 1.04
5,48

3.136,44

H460,23001,21200 2,017,75 2,017,75 2,01
7,75

6.053,25

P2: Altres treballs

H314,92041,21200 176.960,74 176.960,74 176.
960,
74

530.882,22

TOTAL  P1 + P2 219,477,21 219,477,21 219,
477,
21

658.431,63

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2015
01/01/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/0
1/17-
31/1
2/17

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

H435,33320,21200 820,14 820,14 820,
14

2.460,42

H436,33330,21200 1.480,20 1.480,20 1.48
0,20

4.440,60

P2: Altres treballs

H435,33320,21200 2,420,00 2,420,00 2,42
0,00

7.260,00

H436,33330,21200 2,420,00 2,420,00 2,42
0,00

7.260,00

TOTAL  P1 + P2 7.140,34 7.140,34 7,14
0,34

21.421,02

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO CIF: Q0801565C

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2015
01/01/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/0
1/17-
31/1
2/17

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

4.317,45 4.317,45 4.31
7,45

12952,35

P2: Altres treballs

1.028,50 1.028,50 1.02
8,50

3.085,50

TOTAL  P1 + P2 5.345,95 5.345,95 5.34
5,95

16.037,85

                      GRANOLLERS MERCAT, EPE CIF: Q0801347F

Imports (IVA  inclòs)
Prestacions/Partides

2015
01/01/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/0

TOTAL
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1/17-
31/1
2/17

P1:Control funcionament i tasques manteniment

640,07 640,07 640,
07

1.920,21

P2: Altres treballs

1.089,00 1.089,00 1.08
9,00

3.267,00

TOTAL  P1 + P2 1.729,07 1.729,07 1.72
9,07

5.187,21

                GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL           CIF: B65237877

Imports (IVA inclòs)
Prestacions/Partides

2015
01/01/15-31/12/15

2016
01/01/16-31/12/16

2017
01/0
1/17-
31/1
2/17

TOTAL

P1:Control funcionament i tasques manteniment

442,43 442,43 442,
43

1.327,29

P2: Altres treballs

6.050,00 6.050,00 6.05
0,00

18.150,00

TOTAL  P1 + P2 6.492,43 6.492,43 6.49
2,43

19.477,29

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

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació, subjecte a regulació harmonitzada, al Diari 
Oficial de la Unió Europea ( DOUE), en el BOE, en el BOPB i al perfil del contractant de la web 
municipal.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Designar com a responsables del contracte a:

el Sr. Lluís Agustí i Gallifa, arquitecte tècnic del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de �

l'Ajuntament de Granollers.
la senyora Carme Gràcia, administradora del Consorci Montserrat Montero�

el senyor Jordi Taboas, director general de GRANOLLERS MERCAT, EPE�

el senyor Josep Ma. Codina gerent de GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL�

el senyor Josep Muntal, tècnic del PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU�

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.- Notificar a l'Àrea Econòmica. 

APROVAT PER UNANIMITAT

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR  LES AUTORITZACIONS TERMPORALS PER ADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR  LES AUTORITZACIONS TERMPORALS PER ADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR  LES AUTORITZACIONS TERMPORALS PER ADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR  LES AUTORITZACIONS TERMPORALS PER A    
LLLL''''OCUPACIÓ DE LA VIA  PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA  PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA  PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA  PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL    
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DIJOUSDIJOUSDIJOUSDIJOUS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2014,  va aprovar les bases per a l'adjudicació de les 
autoritzacions temporals per a  l'ocupació de la via pública amb parades de venda al mercat setmanal 
del dijous,  a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

Els interessats que han presentat oferta són les següents:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTRE
NúmNúmNúmNúm....    

REGREGREGREG....D’ENTRD’ENTRD’ENTRD’ENTR
ADAADAADAADA

1 JOSEP M. VILÀ SAGUÉS 12/05/2014 8969

2 JOSEP CANADELL LASUS 13/05/2014 9196

3 MARIA MORENO GRANADO 19/05/2014 9827

4 MARIA FERNÁNDEZ MORENO 19/05/2014 9882

5 BIRAME DIENG MBADJE 20/05/2014 10072

6 ALBERTO MUDARRA PIÑERO 20/05/2014 10083

7 MANUELA CORTÉS CORTÉS 21/05/2014 10237

8 MANUELA CORTÉS CORTÉS 21/05/2014 10238

9 XAVIER HERNÁNDEZ NIDA 22/05/2014 10300

10 JORDI LIARTE VILLAR 22/05/2014 10319

11 VALENTIN LÓPEZ VÁZQUEZ 22/05/2014 10340

12 JAUME BELLINI 22/05/2014 10343

13 BRENDA MORENO BOXA 22/05/2014 10376

14 MARIA FERNÁNDEZ AMAYA 27/05/2014 10783

15 JOSÉ ENRIQUE ATENZA PINA 27/05/2014 10790

16 ELENA GONZÁLEZ AGUEDA 27/05/2014 10806

17 ANTONIO HOYO RODRÍGUEZ 27/05/2014 10809

18 DANIEL HOYO RODRÍGUEZ 27/05/2014 10815

19 ANA MARIA LÓPEZ GASALLA 27/05/2014 10827

20 JOSEP M. MONTOLIU PUGA 27/05/2014 10856
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21 MÁXIMO RUBIO RAMÍREZ 27/05/2014 10921

22 GLORIA MAIRENA GALLEGO ANTRUEJO 27/05/2014 10927

23 JUAN REYES PATRACH 27/05/2014 10930

24 JOSEFINA SÁNCHEZ NAVARRO 28/05/2014 10945

25 IULANA MARIN 28/05/2014 10984

26 JOSEP TRAVESSA PUIGVERT 28/05/2014 11004

27 M. BELINDA ESCUDERO FERNÁNDEZ 29/05/2014 11051

28 MARISOL MARTÍNEZ TORTOSA 29/05/2014 11055

29 CARMEN CID LEÓN 29/05/2014 11060

30 CARME CANELA RAFART 29/05/2014 11063

31 ALEX ALEGRE ARIAS 29/05/2014 11064

32 FRANCISCO J. MORENO ZÚÑIGA 29/05/2014 11072

33 M. ANGELES BALLESTA PÉREZ 29/05/2014 11074

34 FERMÍ NADAL PUIG 29/05/2014 11080

35 DIEGO ARIEL BAUTISTA GÓMEZ 29/05/2014 11098

36 QUIMET GALL SL 29/05/2014 11101

37 MÓNICA CARRASCO  ALONSO 29/05/2014 11105

38 FRANCISCO JOSÉ ALCAYDE GUIRAO 29/05/2014 11117

39 MIGUEL DOMÍNGUEZ PEREA 29/05/2014 11157

40 M. LUISA SOLER SANTIAGO 29/05/2014 11162

41 PILAR RUANO ROMAN 29/05/2014 11176

42 CRISTINA ORTIGOSA BONO 29/05/2014 11179

43 CRISTIAN MARTÍNEZ MARIN 29/05/2014 11186

D'acord amb allò que assenyala la clàusula 2.3 de  les bases  que regeix aquesta adjudicació, la Mesa 
de contractació proposa l'exclusió de les pliques número 5, 10, 13, 16, 17, 24, 27, 30, 31, 39, 40 i 42 
per no presentar la documentació requerida en la clàusula 2.3.1, i no admetre les pliques 7 i 8 per 
presentar dos ofertes (clàusula 2.3) ni la plica 25 per no complir el requisit de solvència tècnica 
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requerit en la clàusula 2.2 de les bases i l'article 62 i 75 del Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

Reunida la mesa de contractació per l'obertura del sobre 2, proposa l'exclusió de les pliques número 2, 
26 i  28 presentades per JOSÉ CANADELL LASUS, JOSEP TRAVESSA PUIGVERT i MARISOL 
MARTÍNEZ TORTOSA, per sol·licitar articles no previstos en les bases que regeixen l’adjudicació de 
les parades (annex I).

La Mesa de Contractació acorda acceptar l'informe tècnic emès  pel responsable de l'Oficina de Via 
Pública i Mercats de data 4 de juliol 2014,en el qual es proposa l'adjudicació de les parades vacants al 
mercat setmanal del dijous a:

Tercer NIF Article Parada Metres

Josep M. Vilà Sagués 77302701T Ous 1105B 2 m
Maria Moreno Granado 77300299J Fruits secs i caramels 1242 7 m
Alberto Mudarra Piñero 45467932Z Rostisseria 1169 4 m
Xavier Hernández Nisa 43537154V Pesca salada i olives 1114 9 m
Jaume Bellini Davila 37331051G Llibres 1282 6 m
Maria Fernández Amaya 52277746B Roba infantil 1174 4 m
Ana M. López Gasalla 37679031V Xarcuteria 1312 7 m
Josep M. Montoliu Puga 38485546V Talles grans 1440 6 m
Gloria M. Gallego Antruejo 39026488L Talles grans 81B 4 m
M. Angels Ballesta Pérez 44021011T Roba de la llar 1245 6 m
Diego A. Bautista Gómez 38884623H Decoració 1237 6 m
Quimet Gall SL B61535423 Fruita i verdura 1160 6 m

D'acord amb els fets exposats, la Mesa de Contractació proposa a la Junta de Govern Local 
l'adjudicació de les parades vacants al mercat setmanal als interessats  relacionats, per un termini de 
15 anys a comptar des de la data de notificació de l'acord d'adjudicació.

De conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.16 - epígraf 6 - llocs de venda,  als adjudicataris  se'ls 
aplicarà la taxa per l'ocupació pel període de 5 mesos compresos entre agost i desembre de 2014, que 
s'aprovarà mitjançant Resolució de regidor.

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

- Article 25. 2.i) de la Llei 7/1985, de  2 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 i 11 del Reglament dels mercats setmanals de Granollers.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... No admetre les propostes presentades per BIRAME DIENG MBAJE, JORDI LIARTE  
VILLAR,  BRENDA MORENO BOZA, ELENA GONZÁLEZ AGUEDA,  ANTONIO HOYO RODRÍGUEZ,  
JOSEFINA SÁNCHEZ NAVARRO, M. BLEINDA ESCUDERO FERNÁNDEZ, CARME CANELA 
RAFART, ALEX ALEGRE ARIAS, MIGUEL DOMÍNGUEZ PEREA, M. LUISA SOLER SANTIAGO i  
CRISTINA ORTIGOSA BONO, en  el procediment  endegat per l'adjudicació de les autoritzacions 
temporals vacants per l'ocupació de la via pública amb parades de venda al mercat setmanal del 
dijous,  per no haver presentat la documentació requerida en la clàusula 2.3.1 de les  bases que 
regeixen el procediment

SEGONSEGONSEGONSEGON.... No admetre la proposta presentada per  MANUELA CORTÉS CORTÉS en  el procediment  
endegat per l'adjudicació de les autoritzacions temporals vacants per l'ocupació de la via pública amb 
parades de venda al mercat setmanal del dijous,  per presentar duess ofertes , de conformitat amb la 
clàusula 2.3 de les  bases que regeixen el procediment.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    No admetre la proposta presentada IULANA MARIN per no estar en possessió de les 
condicions de solvència tècnica requerit en la clàusula 2.2 de les bases que regeixen el procediment  i 
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l'article 62 i 75 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

QUART. No admetre les propostes presentades per JOSÉ CANADELL LASUS, JOSEP TRAVESSA 
PUIGVERT i MARISOL MARTÍNEZ TORTOSA per sol·licitar articles no ofertats en l'annex I de les 
bases que regeixen el procediment.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....Adjudicar als interessats que es relacionen les parades de venda vacants al mercat 
setmanal del dijous,  d'acord amb els fets i fonaments invocats:

Tercer NIF Article Parada Metres

Josep M. Vilà Sagués 77302701T Ous 1105B 2 m
Maria Moreno Granado 77300299J Fruits secs i caramels 1242 7 m
Alberto Mudarra Piñero 45467932Z Rostisseria 1169 4 m
Xavier Hernández Nisa 43537154V Pesca salada i olives 1114 9 m
Jaume Bellini Davila 37331051G Llibres 1282 6 m
Maria Fernández Amaya 52277746B Roba infantil 1174 4 m
Ana M. López Gasalla 37679031V Xarcuteria 1312 7 m
Josep M. Montoliu Puga 38485546V Talles grans 1440 6 m
Gloria M. Gallego Antruejo 39026488L Talles grans 81B 4 m
M. Angels Ballesta Pérez 44021011T Roba de la llar 1245 6 m
Diego A. Bautista Gómez 38884623H Decoració 1237 6 m
Quimet Gall SL B61535423 Fruita i verdura 1160 6 m

SETÈSETÈSETÈSETÈ. Indicar que la incorporació de les noves parades es podrà dur a terme a partir del dijous 24 de 
juliol de 2014, i la taxa d'ocupació dels béns de domini públic amb llocs de venda, per a l'exercici 
2014, regulada per l'OF 2.16 - epígraf 6 - s'aplicarà pel període de 5 mesos compresos entre agost i 
desembre de 2014, i s'aprovarà mitjançant decret de regidor.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ Establir  que els adjudicataris hauran de complir les condicions establertes en el Reglament 
dels mercats Setmanals de Granollers i en l 'Ordenança dels espais d'ús públic i civisme vignets.

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ. Notificar aquest acord als interessats relacionats en els punts anteriors d 'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVOCACIÓ DE DETERMINADES LIQUIDACIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVOCACIÓ DE DETERMINADES LIQUIDACIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVOCACIÓ DE DETERMINADES LIQUIDACIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA REVOCACIÓ DE DETERMINADES LIQUIDACIONS    
REFERIDES A LA TAXA PER LREFERIDES A LA TAXA PER LREFERIDES A LA TAXA PER LREFERIDES A LA TAXA PER L ''''ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA PER A LÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA PER A LÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA PER A LÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

1r. En data 22 d'abril de  2014, la Junta de Govern Local va aprovar en sessió ordinària el Padró de 
l'us privatiu de la via pública per  a l 'exercici 2014.

2n. En data 12 de maig de 2014, el senyor Josep Maria Parra, amb DNI 7711112B, en nom i 
representació de REUVA SA, NIF A58770371, i domicili fiscal al carrer d'Anselm Clavé, número 1, de 
Granollers, presenta renuncia a la reserva d'aparcament situada al carrer d'Agustí Vinyamata, 12, per 
no utilitzar-la.

En data 4 de juliol de 2014,  l'inspector de Via Pública,  ha emès informe favorable a aquesta renuncia, 
atès que s'ha comprovat que la reserva d'estacionament no s'està utilitzant per l'interessat.

3r. En data 4 de juliol de 2014, el senyor Soliman El Morabet El Khattabi , amb DNI 23814127L, en 
nom i representació de SUMGEL SA, amb NIF A60463403 i domicili fiscal al carrer de Longitudinal 
Md. 8 de Barcelona, presenta renuncia a les autoritzacions d'ocupació de la via pública amb quioscos 
de venda de gelats per la temporada d'estiu de 2014, atès que no ha trobat explotadors interessats en 
regentar els punts de venda.
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En data 8 de juliol de 2014,  l'inspector de Via Pública,  ha emès informe favorable a aquesta renuncia, 
atès que s'ha comprovat que els quioscos de gelats no han ocupat els punts assignats.

4t. En data 6 de juny de 2014, el senyor Josep Ferrer Panadera, amb DNI 77529152Q, en nom i 
representació de Forn Ferrer SL, amb NIF B59302828, i domicili fiscal al carrer de Sant Pere, 28 de 
Sant Celoni, presenta renúncia a les autoritzacions d'ocupació de la via pública amb nevera de gelats 
a la plaça de l'Esglèsia 6, local 03 -  la temporada d'estiu de 2014 - per motius tècnics.

En data 10 de juny  de 2014,  l'inspector de Via Pública,  ha emès informe favorable a aquesta 
renuncia, atès que s'ha comprovat que  no s'està ocupant el punt autoritzat.

5è.  En relació a aquest afer s'han pogut consultar els següents documents:

Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) de 25 de febrer de 2014, pel 
qual s’exposa l'acord d’aprovació del calendari fiscal corresponent a l'any 2014, als efectes del 
cobrament en període voluntari del padró fiscal, entre d’altres, de la taxa per a la reserva d'espai a la 
via pública per a establiments de característiques especials i la taxa per l'ocupació de béns de domini 
públic amb llocs de venda i publicitat, amb l’advertiment que transcorregut el termini que en ell 
s’estableix sense fer l’ingrés corresponent el deute serà exigit pel procediment de constrenyiment i 
meritarà el càrrec, els interessos de demora i les costes que corresponguin.

Aquest edicte fixa el termini de pagament en període voluntari del tribut esmentat entre el 2 de maig i 
el 7 de juliol de 2014.

Guia del contribuent de l'any 2014, que com cada any edita aquest consistori i que durant el primer 
trimestre de l'exercici es fa arribar a tots els domicilis del municipi, la qual també conté el calendari 
fiscal esmentat.

Anunci d’exposició pública per un mes del padró fiscal del 2014 de la  taxa corresponent a l'ús privatiu 
de la via pública per a l'exercici 2014, publicat en el BOP de 8 de maig de 2014, amb expressió 
explícita de la possibilitat d’interposar recurs de reposició contra el padró i les liquidacions 
incorporades en el termini d’un mes des del dia següent al de la data d’acabament del període 
d’exposició pública.

Dels fets exposats es dedueix amb claredat que la taxa de referència, corresponent a l'exercici 2014, 
és un ingrés de cobrament  periòdic per rebut que es notifica  de forma col·lectiva per edicte, després 
d'haver practicat, en el seu dia, la notificació personal de la liquidació d 'alta en el padró corresponent.

Consultada la  base de dades de la Recaptació municipal es desprèn que les liquidacions núm. 
4756736, 4756739, 4756738, 4756737 i 4756740, corresponent a la Taxa per ocupació de béns de 
domini públic amb llocs de venda de gelats,  a nom de SUMGEL SA, consten en l'actualitat pendent de 
pagament;  la liquidació núm. 4756692, corresponent a la Taxa per ocupació de béns de domini públic 
amb llocs de venda de gelats,  a nom de FORN FERRER, consta en l'actualitat pendent de pagament;  
i la liquidació número 4756723 , Taxa per ocupació de béns de domini públic amb reserva 
d'estacionament,  a nom de REUVA SA, consta en l'actualitat pendent de pagament.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- L'article 3 de l'Ordenança Fiscal 2.16 vigent, diu que són subjectes passius les persones 
físiques o jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui beneficiïni de 
l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Ordenança Fiscal 2.16 vigent. Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 
venda i publicitat. epígraf 1. Gelats.

TercerTercerTercerTercer ....---- L'article 3 de l'Ordenança Fiscal 2.11 vigent, diu que són subjectes passius les persones 
titulars de la reserva d'estacionament.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Ordenança Fiscal 2.11 vigent. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les 
vies públiques municipals. Epígraf 2.



18

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Article 20 i ss del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, relatiu a les taxes.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Article 19 i ss de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, relatius a les 
obligacions tributàries.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-   Revocar d'ofici les liquidacions núm. 4756736, 4756739, 4756738, 4756737 i 4756740, 
d'imports 495,84 €, 495,84 €, 648,30 €, 1.037,79 € i 1.037,79 €, a nom de SUMGEL SA - NIF 
A60463403  referides a la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda - quioscos 
de gelats,   per haver quedat justificat documentalment que  no es realitza l 'ocupació autoritzada.

SEGONSEGONSEGONSEGON    ----    Revocar d'ofici les liquidacions núm. 4756692 d'import 619,76 €, a nom de FORN FERRER 
SL - NIF B59302828  referides a la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda - 
quioscos de gelats,   per haver quedat justificat documentalment que  no es realitza l'ocupació 
autoritzada.

TERCERTERCERTERCERTERCER    ----    Revocar d'ofici la liquidació  núm. 4756723 , d'import  453,88 €, a nom de REUVA SA - NIF 
A58770371  referides a la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb reserva d'estacionament,   
per haver quedat justificat documentalment que  no es realitza l 'ocupació autoritzada.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord a Sumgel SA, Forn Ferrer i Reuva SA.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1252125212521252    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data  3 de juliol de 2014, el senyor José Luis Morilla Cuello,  amb DNI 46509964P,  titular de la 
parada número 1252 del mercat setmanal del dijous, de 6 metres lineals, per a la venda de calçat, ha 
pre presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor del senyor Luís Humberto Arguello Olalla, 
amb NIE Z6514909K - treballador al seu càrrec.

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

El senyor Luís Humberto Arguello Olalla ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa 
de condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària - a un treballador amb una 
antiguitat mínima de 2 anys -  és de 300,00 € per metre lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6 d.1)

parada 1252 6 ml * 300,00 € = 1.800,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
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degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1252 del mercat setmanal del dijous, de 6 ml, per a 
la venda de calçat, de la qual és titular el senyor José Luís Morilla Cuello  - NIF 46509964P, 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de calçat en el mercat setmanal del dijous, a la parada 
1252 de 6 ml, al senyor Luís Humberto Arguello Olalla , amb NIE X6514909K pel  període restant de la 
llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025, previ pagament de la taxa 
corresponent.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar al senyor  Luís Humberto Arguello Olalla  la taxa per transmissió de l'activitat 
comercial de venda no sedentària prevista per l 'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1252 6 ml * 300,00 € = 1.800,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Contra l'atutorització de traspàs:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA    1042104210421042    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data  2 de juliol de 2014, el senyor Domingo Mendoza Nieto,  amb DNI 26180597L,  titular de la 
parada número 1042 del mercat setmanal del dijous, de 6 metres lineals, per a la venda de rostisseria, 
ha pre presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Miriam Gámez Motjar, 
amb DNI 43540443V.

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

La senyora Miriam Gámez Motjar ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària  és de 600,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6 d.)

parada 1042 6 ml * 600,00 € = 3.600,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar el traspàs de la parada número 1042 del mercat setmanal del dijous, de 6 ml, per a 
la venda de roba de rostisseria, de la qual és titular el senyor Domingo Mendoza Nieto - NIF 
26180597L, 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1042 de 6 ml, a la senyora Míriam Gámez Motjar , amb DNI 43540443v pel  període restant de 
la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025, previ pagament de la taxa 
corresponent.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar a la senyora Mírima Gámez Motjar  la taxa per transmissió de l'activitat comercial de 
venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1042 6 ml * 600,00 € = 3.600,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Contra l'atutorització de traspàs:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    3333    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LLUÍS COMPANYSURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LLUÍS COMPANYSURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LLUÍS COMPANYSURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LLUÍS COMPANYS,,,,    ENTRE LA RONDAENTRE LA RONDAENTRE LA RONDAENTRE LA RONDA    
SUD I LSUD I LSUD I LSUD I L ''''AVINGUDA EUROPAAVINGUDA EUROPAAVINGUDA EUROPAAVINGUDA EUROPA ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SLEMPRESA ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SLEMPRESA ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SLEMPRESA ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL

1r L'11 de març de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
projecte    dddd''''urbanització del carrer de Lluís Companysurbanització del carrer de Lluís Companysurbanització del carrer de Lluís Companysurbanització del carrer de Lluís Companys,,,,    entre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i l''''avinguda Europaavinguda Europaavinguda Europaavinguda Europa (obra 
36/13), a l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, per un import de 193.766,08 euros més 
40.690,88 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 234.456,95 euros, el que representa 
una baixa del 23,98% respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de 2 mesos, i amb 
càrrec a la partida pressupostària H330.15100.60905, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .  Formalitzant-se el contracte d'obres el dia 20 de març de 2014.

El 22 d'abril de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, ha presentat la factura número 2014/380 de data 
30 de juny de 2014, per un import de 90.603,56 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra tercera, del mes de juny, relativa a les obres del Projecte d'
Urbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís Companys,,,,    entre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i l''''avinguda Europaavinguda Europaavinguda Europaavinguda Europa (obra  36/13 
[379-UR-11]).

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra tercera d'acord amb 
l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i 
Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 4 de juliol de 2014.

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

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

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

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011  del 11 de 
juny , quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 3, de juny de 2014, per un import total de 90.603,56 euros 
(noranta mil sis-cents tres euros amb cinquanta-sis cèntims d'euro), presentada per l'empresa 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL (NIFB62752316) relativa a l'execució de les obres del Projecte d'
Urbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís CompanysUrbanització del carrer Lluís Companys,,,,    entre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i lentre la Ronda Sud i l''''avinguda Europaavinguda Europaavinguda Europaavinguda Europa (obra  36/13), 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 2014/380 de 
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data 30 de juny de 2014, per un import de 90.603,56 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400048639), presentada per l'empresa 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL, corresponent a la certificació tercera de les obres executades 
durant el mes de juny de 2014 del Projecte d'urbanització del carrer Lluís Companys, entre la Ronda 
Sud i l'avinguda Europa, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D''''ENLLUMENTATENLLUMENTATENLLUMENTATENLLUMENTAT     
PÚBLICPÚBLICPÚBLICPÚBLIC,,,,    SOTRRAMENT DE LÍNIES ELÈCRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTRRAMENT DE LÍNIES ELÈCRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTRRAMENT DE LÍNIES ELÈCRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTRRAMENT DE LÍNIES ELÈCRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYA    ((((FASEFASEFASEFASE    2222)))),,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES I    
SERVEIS ROIGSERVEIS ROIGSERVEIS ROIGSERVEIS ROIG ,,,,    SASASASA

1r En data 6 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
projecte executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de línies    
elèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa d''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13), 
a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, per un import de 579579579579....950950950950,,,,00000000    euroseuroseuroseuros més 121.789,50 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 701.739,50 euros, el que representa una baixa del 
23,56% respecte al preu de licitació, amb un termini d'execució de 3.6 mesos, i amb càrrec a la partida 
pressupostària H330.15100.61911, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària.  Formalitzant-se el contracte d'obres el dia 19 de maig de 2014.

El 2 de juny de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, ha presentat la factura número E-060/2014 de data 30 
de juny de 2014, per un import de 151.088,20 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades 
de la certificació d'obra segona, del mes d'abril, relativa a les obres del Projecte executiu deexecutiu deexecutiu deexecutiu de    
renovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació de    
la xarxa dla xarxa dla xarxa dla xarxa d ''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya ,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13 [546-UR-12]).

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra primera d'acord amb 
l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i 
Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 7 de juliol de 2014.

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

5è Que l'execució de les obres de l'actuació Ampliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis delAmpliació de voreres i renovació de serveis del    
passeig de la Muntanyapasseig de la Muntanyapasseig de la Muntanyapasseig de la Muntanya  (obra 03/13) està cofinançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014 (codi XGL 14/X/101146).

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

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

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011  del 11 de 
juny , quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, de juny de 2014, per un import total de 151.088,20 euros 
(cent cinquanta-un mil vuitanta-vuit euros amb vint cèntims d'euro), presentada per l'empresa OBRES 
I SERVEIS ROIG, SA (NIF A08743098) relativa a l'execució de les obres del Projecte executiu deexecutiu deexecutiu deexecutiu de    
renovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions drenovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació desoterrament de línies elèctriques i renovació de    
la xarxa dla xarxa dla xarxa dla xarxa d''''aigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13 [546-UR-12]), d'acord amb 
els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.  L'execució de les obres de l'esmentat 
Projecte executiu està cofinançat per la Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa de Governs 
Locals, anualitat 2014 (XGL 14/X/101146).

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número e-060/2014 de 
data 30 de juny de 2014, per un import de 151.088,20 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400048928), presentada per l'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA, corresponent a la certificació primera de les obres executades durant el mes de 
juny de 2014 del Projecte executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament 
de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del passeig de la Muntanya, Fase 2, 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D''''ADEQUACIÓ VORERAADEQUACIÓ VORERAADEQUACIÓ VORERAADEQUACIÓ VORERA    
DDDD''''ACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA RIBESACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA RIBESACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA RIBESACCÉS A HABITATGES A LA CARRETERA RIBES     ----    JOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELL

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte d'adequació vorera 
d'accés a habitatges a la carretera Ribes - Joanot Martorell (obra núm. 51/14 [386-UR-11]), d'aquesta 
ciutat, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 106.950,66 euros més la 
quantitat de 22.459,64 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 129.410,30 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en les matèries d'infraestructura viària de 
conformitat amb el que estableix l'article 25.2. lletres d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
bases del règim local.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals,  i la tramitació per la seva aprovació es portarà a terme d'acord a 
l'article 37 del mateix codi legal i l'article 235 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya . 

De conformitat amb allò que disposa l'article 4.2 del Reial Decret del Ministeri de la Presidència núm. 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció.
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D'acord amb allò que estableix el punt 3 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de projectes d'obres  quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses 
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar inicialment el Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació vorera dadequació vorera dadequació vorera dadequació vorera d''''accés a habitatges a laaccés a habitatges a laaccés a habitatges a laaccés a habitatges a la    
carretera Ribescarretera Ribescarretera Ribescarretera Ribes    ----    Joanot MartorellJoanot MartorellJoanot MartorellJoanot Martorell     (obra núm. 51/14 [386-UR-11]), d'aquesta ciutat, així com l'estudi 
bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 106.950,66 euros més la quantitat de 22.459,64 
euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 129.410,30 euros, redactat pels tècnics 
municipals del Servei d'Obres i Projectes, d'acord amb els fets exposats i fonaments de drets invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública en un termini de TRENTA DIES, a 
l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que disposa l'article 
235.2-c) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap 
reclamació, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el projecte esmentat.    

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICADICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICADICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICADICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA    
AL CARRER LLIRI I JOSEP CALASSANÇAL CARRER LLIRI I JOSEP CALASSANÇAL CARRER LLIRI I JOSEP CALASSANÇAL CARRER LLIRI I JOSEP CALASSANÇ

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte de plataforma única al 
carrer Lliri i Josep de Calassanç (obra núm. 52/14 [528-UR-12]), d'aquesta ciutat, així com l'estudi 
bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 199.792,64 euros més la quantitat de 41.956,45 
euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 241.749,09 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en les matèries d'infraestructura viària i 
altres equipaments de la seva titularitat de conformitat amb el que estableix l'article 25.2. lletres d) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals,  i la tramitació per la seva aprovació es portarà a terme d'acord a 
l'article 37 del mateix codi legal i l'article 235 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya . 

De conformitat amb allò que disposa l'article 4.2 del Reial Decret del Ministeri de la Presidència núm. 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció.

D'acord amb allò que estableix el punt 3 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a 
la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de projectes d'obres  quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses 
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar inicialment el ProjecteProjecteProjecteProjecte     de plataforma única al carrer Lliri i Josep dede plataforma única al carrer Lliri i Josep dede plataforma única al carrer Lliri i Josep dede plataforma única al carrer Lliri i Josep de    
CalassançCalassançCalassançCalassanç     (obra núm. 52/14 [528-UR-12]), d'aquesta ciutat, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, 
amb un pressupost de 199.792,64 euros més la quantitat de 41.956,45 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 241.749,09 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i 
Projectes, d'acord amb els fets exposats i fonaments de drets invocats.



25

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública en un termini de TRENTA DIES, a 
l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que disposa l'article 
235.2-c) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap 
reclamació, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el projecte esmentat.   

APROVAT PER UNANIMITAT

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

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DE LA LÍNIA DE SUPORTDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DE LA LÍNIA DE SUPORTDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DE LA LÍNIA DE SUPORTDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DE LA LÍNIA DE SUPORT    
""""ESCOLARITZACIÓESCOLARITZACIÓESCOLARITZACIÓESCOLARITZACIÓ     0000----3333    ANYSANYSANYSANYS""""    DINS ELDINS ELDINS ELDINS EL    """"PROGRAMA COMPLEMENTARI DPROGRAMA COMPLEMENTARI DPROGRAMA COMPLEMENTARI DPROGRAMA COMPLEMENTARI D''''URGÈNCIA SOCIALURGÈNCIA SOCIALURGÈNCIA SOCIALURGÈNCIA SOCIAL""""    
DELDELDELDEL    """"PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015""""    DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El 7 de novembre de 2013, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió extraordinària 
va aprovar el dictamen que proposa aprovar en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
el "Programa complementari d'urgència social", el seu règim de concertació i la corresponent resolució 
de concessió d'ajuts.

El 10 de desembre de 2013, la Junta de Govern Local va acceptar la concessió de la línia de suport 
"Escolarització 0-3 anys" dins el "Programa complementari d'urgència social" del "Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015" de la Diputació de Barcelona. 

Concretament a l'Ajuntament de Granollers per aquest concepte es concedien 104104104104....484484484484,,,,51515151    €€€€.

En el detall de l'acord, pel que fa el règim d'execució i justificació dels ajuts diu que :

El període d'execució de les actuacions objecte d'ajut es correspondrà amb el període comprès �

entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de juliol de 2014.
Els destinataris disposaran, com a màxim, fins el 30 de setembre de 2014 per a presentar la �

justificació de les despeses.
La justificació de la despesa es durà a terme mitjançant la realització del tràmit “P400”, de �

justificació de despeses. En el formulari corresponent s'hi especificarà la modalitat d'execució de 
l'actuació tot fent constar si la mateixa la duu a terme el propi ens destinatari, un ens instrumental 
o dependent del destinatari, o bé, un altre ens en favor del qual s'hagi formalitzat el corresponent 
acord de delegació. També s'hi haurà d'indicar l'estructura de finançament prevista per a l'actuació 
assenyalant la procedència del fons amb què es finançarà aquesta despesa.

Atenent les dades facilitades per el servei de RRHH que es mostren en els documents adjunts i a 
l'informe de la tècnica del Servei d'Educació, es poden justificar les següents despeses de personal 
per l'any 2013, per un import total de 218.739,49 €. S'ha considerat innecessari justificar totes les 
despeses que genera el funcionament de les tres escoles bressols municipals ja que la quantia de la 
subvenció ni les bases de la convocatòria ho requereixen.

L'ens destinatari ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses, que han 
estat destinades a l'actuació referida a la línia 3, “Escolarització 0-3 anys”, prevista a l'article 2 del 
règim de concertació del Programa  complementari d’urgència social .

Les despeses relacionades són despeses elegibles d’acord amb el Règim del programa 
complementari, i es refereixen a actuacions realitzades en el període d’execució  establert a través del 
capítols 1, 2 i 4 del pressupost de despesa corrent de l’ens, d’acord amb l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, i es refereixen 
a la política de despesa “actuacions de protecció i promoció socials”, Àrea de despesa 2, també 
d’acord amb l’Ordre EHA/3565/2008. 
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La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
complementari d'urgència social, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l'actuació, no supera el cost total de l'actuació.

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

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

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

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

PRIMER. Justificar la quantitat de 218218218218....739739739739,,,,49494949    €€€€    concedida per la Diputació que Barcelona    
corresponent a la línia de suport "escolarització 0-3 anys" dins el "Programa complementari d'urgència 
social" en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

SEGON. Aprovar i trametre a la Diputació de Barcelona el formulari  "P403" de justificació de despeses 
del Programa complementari d'urgència social.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE L''''ADDENDA ECONÒMICAADDENDA ECONÒMICAADDENDA ECONÒMICAADDENDA ECONÒMICA    2014201420142014,,,,    
CONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AMB NIF GCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AMB NIF GCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AMB NIF GCONCEDIDA A LA FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AMB NIF G----63570402635704026357040263570402,,,,    
EN EL MARC DEL CONVENI ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI ENTRE L''''ENTITAT I LENTITAT I LENTITAT I LENTITAT I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA    
PROGRAMACIÓ DPROGRAMACIÓ DPROGRAMACIÓ DPROGRAMACIÓ D''''ACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS DACTIVITATS D''''ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARSARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS    
PER EL CURSPER EL CURSPER EL CURSPER EL CURS     2013201320132013----2014201420142014

En sessió de data 25 de març de 2014 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
aprovar formalitzar l'addenda al conveni de col·laboració amb l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Fundació Privada  Cultural 
de Granollers

G-63570402 Programció de diversos 
projectes educatius

142.962,53 € 45.500€€

TOTALTOTALTOTALTOTAL 142142142142....962962962962,,,,53535353    €€€€ 45454545....500500500500€€€€€€€€

La clàusula segona,  preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació subvencionada abans 
del 30 de juny  de 2014.

En la data 30 de juny de 2014 amb el número de registre d'entrada 14402 la Fundació Privada  
Cultural de Granollers ha presentat la justificació requerida .

Vist l'informe emès en data 9 de juliol de 2014 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a l 'addenda al conveni de col·laboració formalitzada en data 26 de març de 2014.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són �

obligacions del beneficiari , entre d'altres:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant, el compliment dels requisits i condicions, així com la 
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realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la �

justificació de les subvencions públiques .

Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, �

de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, �

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 
acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Clàusula tercera de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i �

l'entitat beneficiària, mitjançant el qual es regula l'atorgament de la subvenció per a la 
programació d'activitats d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars, per al curs 213-2014, 
signat en data 26 de març de 2014, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PRIMER. Aprovar la justificació de l'addenda atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 
25 de març de 2014 en el marc del conveni de col·laboració  entre l'entitat i l'Ajuntament de Granollers 
per a la programació d'activitats d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per el curs 
2013-2014 en els termes que s'indiquen a continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Import justificatImport justificatImport justificatImport justificat

30-06-14
núm. 14402

Fundació Privada  
Cultural de 
Granollers 

G-63570402 Projectes educatius 
varis: Arts escèniques i 
musicals per a 
escolars. 

142.962,53 € 45.500,00 € 142.962,53 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 142142142142....962962962962,,,,53535353    €€€€ 45454545....500500500500,,,,00000000    €€€€ 142142142142....962962962962,,,,53535353    €€€€

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i a Intervenció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DE    
SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DE LSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DE LSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DE LSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DE L''''EXPLOTACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL BAREXPLOTACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL BAREXPLOTACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL BAREXPLOTACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL BAR----CAFETERIACAFETERIACAFETERIACAFETERIA     
DEL CENTRE VALLÈS DE LDEL CENTRE VALLÈS DE LDEL CENTRE VALLÈS DE LDEL CENTRE VALLÈS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE L''''1111    DEDEDEDE    
SETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DE    2014201420142014    ALALALAL    31313131    DDDD''''AGOST DEAGOST DEAGOST DEAGOST DE    2016201620162016,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del 10 de juny de 2014,  va acordar iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la 
despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del 
contracte administratiu especial de serveis per a la prestació de l'explotació i dinamització del 
bar-cafeteria del Centre Vallès de l'Ajuntament de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària , per al període de  l'1 de setembre de 2014 al 31 d'agost 
de 2016 amb possibilitat de 2 anys mes de pròrroga, amb un cànon anual de sortida de 2.365,00 
euros/any, i un pressupost de la totalitat de la contractació de 4.730,00 euros més 993,30 euros en 
concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 5.723,30 euros.

Amb data 13 de juny de 2014 s'ha convidat a les empreses següents:
– José Antonio Muñiz Martínez, amb NIF. 33922475 M
– Carlos Gabriel Arellano Sarasti , amb NIF. 47978167 Y,
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– Francisca Camarero Pérez, amb NIF. 53030626 D,

Únicament ha presentat oferta Carlos Gabriel Arellano Sarasti .

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i l'oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el cap de Cap de servei de 
Formació Professional ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més 
avantatjosa, la presentada per l'empresa Carlos Gabriel Arellano Sarasti, amb NIF. 47978167 Y  per 
un import anual de 2.500 euros més 525 euros d'IVA, (21%) el que fa un total de 3.025,00 euros, que 
representa una alça del 5,7 % respecte al preu de licitació, per a l'adjudicació del contracte 
administratiu especial de serveis per a la prestació de l'explotació i dinamització del bar-cafeteria del 
Centre Vallès, per al període de l'1 de setembre de 2014 al 31 d'agost de 2016 amb possibilitat de 2 
anys mes de pròrroga, d'acord amb la puntuació següent:

AAAA....    CRITERIS QUE DEPENEN DCRITERIS QUE DEPENEN DCRITERIS QUE DEPENEN DCRITERIS QUE DEPENEN D ''''UN JUDICI DE VALORUN JUDICI DE VALORUN JUDICI DE VALORUN JUDICI DE VALOR

Motivació de la puntuacióMotivació de la puntuacióMotivació de la puntuacióMotivació de la puntuació ::::

En el quadre següent s'especifiquen els criteris que depenen d'un judici de valor.

PUNTPUNTPUNTPUNT....    
MÀXIMAMÀXIMAMÀXIMAMÀXIMA

GABRIELGABRIELGABRIELGABRIEL    
ARELLANOARELLANOARELLANOARELLANO     

SARASTISARASTISARASTISARASTI
MotivacióMotivacióMotivacióMotivació

AAAA....1111....
Projecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió i     

funcionamentfuncionamentfuncionamentfuncionament 15151515 8888

La proposta recull tant l’organització tècnica i de  
personal previst per fer una bona gestió del servei  
de bar, però no recull la gestió de les màquines de 
vènding que també formen part del contracte de  
l’explotació del bar. Per tant tot i que part de la 
proposta s’adequa i s’ajusta als criteris establerts , 
no es fa cap referència a la gestió de les màquines  
de vènding i per tant no se li pot donar la màxima 
puntuació.

AAAA....2222
Qualitat i diversitat a laQualitat i diversitat a laQualitat i diversitat a laQualitat i diversitat a la     

carta de productescarta de productescarta de productescarta de productes
14141414 12121212  

A.2.1

Qualitat i diversitat de la 
carta de productes, així 
com l’adequació dels 
productes al centre 

educatiu

7 5

La proposta recull una diversitat de productes  
considerable pel servei que s’ha d’oferir i també té  
en compte usuaris que puguin tenir algun problema 
de salut com celíacs, intolerants i diabètics, així 
com també per usuaris que per motius religiosos o  
de costums no puguin menjar tota classe de  
productes. A més té en compte afegir productes 
pensats per a joves i adults per incentivar una dieta  
saludable. Tot i així no fa un detall exhaustiu de 
tots els possibles productes.

A.2.2 Valoració de la millor 
oferta de preus 7 7

La proposta recull un seguit de preus que són més  
baixos fins i tot en alguns casos als d’orientació  
que figuraven en el plec de condicions tècniques . 
Per això se li dóna la màxima puntuació.

AAAA....3333
Altres milloresAltres milloresAltres milloresAltres millores     

proposades sense costproposades sense costproposades sense costproposades sense cost     
per l’Ajuntamentper l’Ajuntamentper l’Ajuntamentper l’Ajuntament

20202020 5555  

A.3.1
Millores del servei de bar, 
la instal·lació i ubicació de 

la terrassa
5 2

Tot i que parla de la col·locació del mobiliari de la  
terrassa i que parla de que si fos necessari  
contractaria personal per la seva gestió , no parla 
de la seva ubicació ni del material aportat

A.3.2

La coorganització 
d’activitats amb els 

diferents serveis com 
l’EOI, el CFA i els 

programes educatius de 
l’Ajuntament relacionades 

amb l’objecte del 
contracte

5 2
Tot i que detalla propostes d’implicació amb els  
serveis del Centre Vallès caldria desenvolupar  
millor aquesta coorganització d’activitats

En la seva proposta parla de l’adaptació i  
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A.3.3
L’adaptació de servei als 

moments canviants de l’ús 
del centre

5 1
participació del servei del bar a les necessitats del  
centre, però no s'ajusta al funcionament del Centre 
Vallès. De la proposta es desprèn la voluntat de  
flexibilitat de l'ofertant.

A.3.4
La varietat dels productes 

a les màquines de 
vènding

5 0 No ho especifica.

 TOTALTOTALTOTALTOTAL 49494949 25252525  

BBBB....    CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA MATEMÀTICACRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA MATEMÀTICACRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA MATEMÀTICACRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA MATEMÀTICA ::::

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació     
màximamàximamàximamàxima

Gabriel Arellano SarastiGabriel Arellano SarastiGabriel Arellano SarastiGabriel Arellano Sarasti

PropostaPropostaPropostaProposta OfertaOfertaOfertaOferta

BBBB1111 Millora en la proposta econòmicaMillora en la proposta econòmicaMillora en la proposta econòmicaMillora en la proposta econòmica 31 3025€ 31

BBBB2222
Millora en l’horari setmanal mínim establert enMillora en l’horari setmanal mínim establert enMillora en l’horari setmanal mínim establert enMillora en l’horari setmanal mínim establert en     

les clàusules tècniquesles clàusules tècniquesles clàusules tècniquesles clàusules tècniques
20 55 hores (sobre 40h) 20

TotalTotalTotalTotal 51 51

Puntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultant ::::

PLICA EMPRESA
CRITERIS AMB JUDICI DE 

VALOR    (A)
 AMB FORMULA 

MATEMÀTICA  (B)
TOTAL

1
Gabriel Arellano Sarasti

25 51 76767676

En data 3 de juliol de 2014 s'ha requerit electrònicament a l'empresa Carlos Gabriel Arellano Sarasti, 
amb NIF. 47978167 Y a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El dia 9 de juliol de 2014, l'empresa Carlos Gabriel Arellano Sarasti, 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 es proposa l'adjudicació del contracte administratiu especial de serveis 
per a la prestació de l'explotació i dinamització del bar-cafeteria del Centre Vallès, per al període de  
l'1 de setembre de 2014 al 31 d'agost de 2016 amb possibilitat de 2 anys mes de pròrroga a l'empresa 
Carlos Gabriel Arellano Sarasti, amb NIF. 47978167 Y, amb un  cànon anual de 2.500,00 euros/any 
(IVA exclòs), i un import total del període d'execució del contracte de 5.000 euros, més 1.050 euros 
d'IVA (21%), que fa un total de 6.050 euros, i que representa una alça del 5,7 % respecte al preu de 
licitació.

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

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

- Article 178.1 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 al procediment negociat.

- Articles 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .



30

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar al senyor Carlos Gabriel Arellano Sarasti, amb NIF. 47978167 Y contracte 
administratiu especial de serveis per a la prestació de l'explotació i dinamització del bar-cafeteria del 
Centre Vallès, per al període de  l'1 de setembre de 2014 al 31 d'agost de 2016 amb possibilitat de 2 
anys mes de pròrroga, amb un  cànon anual de 2.500,00 euros/any (IVA exclòs), i un preu total del 
període d'execució del contracte de 5.000 euros, més 1.050 euros d'IVA (21%), que fa un total de 
6.050 euros, i que representa una alça del 5,7 % respecte al preu de licitació,  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 i amb aplicació al codi 
pressupostari H413.55003  amb la distribució següent:

2015 3.025,00 euros
2016 3.025,00 euros

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

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

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

CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que es 
confeccionin els documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el punt 
PRIMER  d'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DE    
SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DE LSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DE LSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DE LSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DE L''''EXPLOTACIÓ DEL BAREXPLOTACIÓ DEL BAREXPLOTACIÓ DEL BAREXPLOTACIÓ DEL BAR----CANTINA DE LCANTINA DE LCANTINA DE LCANTINA DE L''''ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
MUNICIPAL DEL TREBALLMUNICIPAL DEL TREBALLMUNICIPAL DEL TREBALLMUNICIPAL DEL TREBALL    ((((EMTEMTEMTEMT))))    DE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE LDE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE LDE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE LDE GRANOLLERS PER AL PERÍODE DE L''''1111    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE    
DEDEDEDE    2014201420142014    ALALALAL    31313131    DDDD''''AGOST DEAGOST DEAGOST DEAGOST DE    2016201620162016,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DPUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del 10 de juny de 2014,  va acordar iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la 
despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del 
contracte administratiu especial de serveis per a l'explotació del bar-cantina de l'Escola Municipal del 
Treball (EMT) de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària, per al període de  l'1 de setembre de 2014 al 31 d'agost de 2016 amb possibilitat de 2 anys 
mes de pròrroga, amb un cànon anual de sortida de 1.833,00 euros/any, i un pressupost de la totalitat 
de la contractació de 3.666,00 euros més 769,86 euros en concepte d' IVA (21%), el que fa un total de 
4.435,86 euros.

Amb data 13 de juny de 2014 s'ha convidat a les empreses següents:

– Carlos Gabriel Arellano Sarasti , amb DNI 47978167Y,

- Maria Jesús Camarero Pérez, amb DNI 53030959C

- Carolina Cortés Orellana, amb DNI 49885942T

Han presentat oferta totes les empreses.
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Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici de 
valor i l'oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), el cap de Cap de servei de 
Formació Professional ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més 
avantatjosa, la presentada per l'empresa Carlos Gabriel Arellano Sarasti, amb NIF. 47978167 Y  per 
un import anual de 2.100 euros més 441 euros d'IVA, (21%) el que fa un total de 2.541,00 euros, que 
representa una alça del 14,57 % respecte al preu de licitació, per a l'adjudicació del contracte 
administratiu especial de serveis per l'explotació i dinamització del bar-cantina de l'Escola Municipal 
del Treball (EMT), per al període de l'1 de setembre de 2014 al 31 d'agost de 2016 amb possibilitat de 
2 anys mes de pròrroga, d'acord amb la puntuació següent:

AAAA....    CRITERIS QUE DEPENEN DCRITERIS QUE DEPENEN DCRITERIS QUE DEPENEN DCRITERIS QUE DEPENEN D ''''UN JUDICI DE VALORUN JUDICI DE VALORUN JUDICI DE VALORUN JUDICI DE VALOR

Motivació de la puntuacióMotivació de la puntuacióMotivació de la puntuacióMotivació de la puntuació::::    En el quadre següent s'especifiquen els criteris que depenen d'un judici de 
valor:

   

  
PUNTPUNTPUNTPUNT....    

MÀXIMAMÀXIMAMÀXIMAMÀXIMA

CAROLINACAROLINACAROLINACAROLINA    
CORTESCORTESCORTESCORTES    

ORELLANAORELLANAORELLANAORELLANA
MotivacióMotivacióMotivacióMotivació

AAAA....1111....
Projecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió i     
funcionamentfuncionamentfuncionamentfuncionament

15151515 15151515

La proposta recull i detalla l’organització  
tècnica i de personal per les diferents  
franges horàries i té en compte les 
especificitats del centre, posant de 
manifest que podran crear un servei de 
menjador per donar servei als usuaris que 
fan matí i tarda, sense discriminar als 
usuaris que es portin el menjar de casa. 
Crearan un servei d’emmegatzematge de 
carmanyoles tenint en compte els circuits  
de fred i calent i posant a disposició  
monitors de menjador tant pels alumnes 
que facin el menú com els que es portin el  
menjar de casa.

AAAA....2222
Qualitat i diversitat a la cartaQualitat i diversitat a la cartaQualitat i diversitat a la cartaQualitat i diversitat a la carta     
de productesde productesde productesde productes

14141414 3333  

A.2.1

Qualitat i diversitat de la carta 
de productes, així com 
l’adequació dels productes al  
centre educatiu

7 3

No presenta cap carta de productes , si bé 
fa referència que es prepararan entrepans , 
brioxeria, pizzes, cafès, aigües,... Si que fa 
però un llistat de distribuïdors dels seus  
productes

A.2.2
Valoració de la millor oferta de 
preus

7 0 No fa cap referència a preus de la carta

AAAA....3333
Altres millores proposadesAltres millores proposadesAltres millores proposadesAltres millores proposades     
sense cost per l’Ajuntamentsense cost per l’Ajuntamentsense cost per l’Ajuntamentsense cost per l’Ajuntament

20202020 6666  

A.3.1
Millores del servei de bar i de 
la instal·lació  10 4

Proposa tant pintar parets, com canviar els 
vidres de les finestres. No parla d’altres 
millores del servei.

A.3.2
La coorganització d’activitats 
amb l’Institut Escola Municipal 
del Treball 

5 2

    Fa esment que si l’Escola necessita el  
servei del bar per festes de fi de curs o de  
fi de  semestre o reunions doncs donarà el  
servei necessari. No fa cap més esment.

A.3.3
L’adaptació de servei als 
moments canviants de l’ús del 
centre

5 0 No s’especifica

 TOTALTOTALTOTALTOTAL 49494949 24242424  

   

  
PUNTPUNTPUNTPUNT....    

MÀXIMAMÀXIMAMÀXIMAMÀXIMA

GABRIELGABRIELGABRIELGABRIEL    
ARELLANOARELLANOARELLANOARELLANO     

SARASTISARASTISARASTISARASTI
MotivacióMotivacióMotivacióMotivació

Projecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió i     

La proposta recull i detalla l’organització  
tècnica i de personal per la correcta gestió  
del bar, tenint en compte les franges 
horàries de major afluència d’usuaris. No 
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AAAA....1111.... funcionamentfuncionamentfuncionamentfuncionament 15151515 8888 especifica si donat que és un centre  
educatiu, farà servei de menjador pels 
alumnes que acudeixen al centre matí i  
tarda.
 

AAAA....2222
Qualitat i diversitat a la cartaQualitat i diversitat a la cartaQualitat i diversitat a la cartaQualitat i diversitat a la carta     
de productesde productesde productesde productes

14141414 12121212  

A.2.1

Qualitat i diversitat de la carta 
de productes, així com 
l’adequació dels productes al  
centre educatiu

7 5

La proposta recull una diversitat de 
productes considerable pel servei que s’ha  
d’oferir i també té en compte usuaris que 
puguin tenir algun problema de salut com 
celíacs, intolerants i diabètics, així com 
també per usuaris que per motius 
religiosos o de costums no puguin menjar  
tota classe de productes. A més té en 
compte afegir productes pensats per a  
joves i adults per incentivar una dieta  
saludable. Tot i així no fa un detalll 
exhaustiu de tots els possibles productes .

A.2.2
Valoració de la millor oferta de 
preus 7 7

La proposta recull un seguit de preus que  
són més baixos fins i tot en alguns casos  
als d’orientació que figuraven en el plec de  
condicions tècniques. Per això se li dóna la 
màxima puntuació.

AAAA....3333
Altres millores proposadesAltres millores proposadesAltres millores proposadesAltres millores proposades     
sense cost per l’Ajuntamentsense cost per l’Ajuntamentsense cost per l’Ajuntamentsense cost per l’Ajuntament

20202020 10101010  

A.3.1
Millores del servei de bar i de 
la instal·lació  

10 5

Proposa millores per la instal·lació com 
pintura de parets, taules i portes, 
adequació lumínica per reduir despesa 
energètica, millora i acondicionament 
finestres, entre altres. No fa referència a 
millores en el servei.

A.3.2
La coorganització d’activitats 
amb l’Institut Escola Municipal 
del Treball 

5 3

    Fa una proposta d’implicació amb els 
serveis de l’EMT, com departaments, i 
direcció del centre, així com als actes, 
esdeveniments, aniversaris que organitzi 
l’alumnat i professorat. No especifica cap 
mena d’activitat d’iniciativa pròpia del bar .

A.3.3
L’adaptació de servei als 
moments canviants de l’ús del 
centre

5 2

No especifica si modificaria horaris, 
personal, servei en el cas que el centre 
tingués un canvi d’ús al regular com caps  
de setmana o nocturnitats o 
esdeveniments especials. Si que 
especifica que donaria servei directe de  
cafeteria als despatxos en casos de  
reunions i claustres.

 TOTALTOTALTOTALTOTAL 49494949 30303030  

   

  
PUNTPUNTPUNTPUNT....    

MÀXIMAMÀXIMAMÀXIMAMÀXIMA

Mª JESÚSMª JESÚSMª JESÚSMª JESÚS     
CAMAREROCAMAREROCAMAREROCAMARERO    

PÉREZPÉREZPÉREZPÉREZ
MotivacióMotivacióMotivacióMotivació

AAAA....1111....
Projecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió iProjecte tècnic de gestió i     
funcionamentfuncionamentfuncionamentfuncionament

15151515 4444

La proposta no recull ni detalla 
l’organització tècnica i de personal per la  
correcta gestió del bar, només especifica 
que hi haurà 1 persona en l’horari mínim 
d’obertura, per això se li poden donar 4 
punts.

AAAA....2222
Qualitat i diversitat a la cartaQualitat i diversitat a la cartaQualitat i diversitat a la cartaQualitat i diversitat a la carta     
de productesde productesde productesde productes

14141414 5555  

A.2.1

Qualitat i diversitat de la carta 
de productes, així com 
l’adequació dels productes al  
centre educatiu

7 2

La proposta de productes no és diversa ni  
està detallada, i no té en compte que és un 
centre educatiu ni té en compte productes  
saludables. Tot i així hi figuren alguns 
productes necessaris pel correcte  
funcionament del servei.
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A.2.2
Valoració de la millor oferta de 
preus 7 3

No ha aportat un llistat total de productes  
amb preu, però sí un llistat amb 8 
productes on els preus dels productes són  
més barats que els que figuren al plec de 
clàusules tècniques.

AAAA....3333
Altres millores proposadesAltres millores proposadesAltres millores proposadesAltres millores proposades     
sense cost per l’Ajuntamentsense cost per l’Ajuntamentsense cost per l’Ajuntamentsense cost per l’Ajuntament

20202020 6666  

A.3.1
Millores del servei de bar i de 
la instal·lació  

10 4

En quant a la millora de la instal·lació parla 
tant de pintar, decorar, equipar per tenir un 
ambient més acollidor, però no diu com. 
També parla de dotar el servei amb wifi 
propi. No especifica cap millora en quant 
al servei

A.3.2
La coorganització d’activitats 
amb l’Institut Escola Municipal 
del Treball 

5 2

    Fa esment que oferirà a l’Escola els 
serveis de bar que necessiti , tant per 
aniversaris, reunions, esdeveniments, etc. 
No fa cap més esment.

A.3.3
L’adaptació de servei als 
moments canviants de l’ús del 
centre

5 0 No s’especifica

 TOTALTOTALTOTALTOTAL 49494949 15151515  

BBBB....    CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA MATEMÀTICACRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA MATEMÀTICACRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA MATEMÀTICACRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA MATEMÀTICA ::::

PuntPuntPuntPunt....    màximamàximamàximamàxima Carolina Cortés OrellanaCarolina Cortés OrellanaCarolina Cortés OrellanaCarolina Cortés Orellana
Gabriel ArellanoGabriel ArellanoGabriel ArellanoGabriel Arellano     

SarastiSarastiSarastiSarasti
Maria Jesús CamareroMaria Jesús CamareroMaria Jesús CamareroMaria Jesús Camarero     

PérezPérezPérezPérez

PropostaPropostaPropostaProposta OfertaOfertaOfertaOferta PropostaPropostaPropostaProposta OfertaOfertaOfertaOferta PropostaPropostaPropostaProposta OfertaOfertaOfertaOferta

BBBB1111
Millora en laMillora en laMillora en laMillora en la     

propostapropostapropostaproposta     
econòmicaeconòmicaeconòmicaeconòmica

31
(partint de 

1.833€, 
sense IVA)

1.833€ (sense 
IVA, que 

representa una 
alça del 0%)

26,97

2100€ (sense 
IVA que 

representa 
una alça del 

14,57%)

31

1869,66€ 
(sense IVA, 

que 
representa 

una alça del 
2%)

27,59

BBBB2222

Millora en l’horariMillora en l’horariMillora en l’horariMillora en l’horari     
setmanal mínimsetmanal mínimsetmanal mínimsetmanal mínim     
establert en lesestablert en lesestablert en lesestablert en les     

clàusulesclàusulesclàusulesclàusules     
tècniquestècniquestècniquestècniques

20
 (partint de 
les 42,5h 
setmanals 
d’obertura)

60 hores 
setmanals (17,5 

hores 
setmanals més)

20

60 hores 
setmanals 
(17,5 hores 
setmanals 
més)

20

42,5h 
setmanals (0 

hores 
setmanals 

més)

14

TotalTotalTotalTotal 51 46,97 51 41,59

Puntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultantPuntuació final resultant ::::

PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ     
MÀXIMAMÀXIMAMÀXIMAMÀXIMA

PLICA 1
CAROLINACAROLINACAROLINACAROLINA    
CORTESCORTESCORTESCORTES    

ORELLANAORELLANAORELLANAORELLANA

PLICA 2
GABRIELGABRIELGABRIELGABRIEL    

ARELLANOARELLANOARELLANOARELLANO     
SARASTISARASTISARASTISARASTI

PLICA 3
MARIAMARIAMARIAMARIA    
JESÚSJESÚSJESÚSJESÚS    

CAMAREROCAMAREROCAMAREROCAMARERO    
PÉREZPÉREZPÉREZPÉREZ

A1.
Projecte tècnic de gestió i funcionament i  
experiència

15 15 8 4

A2. Qualitat i diversitat a la carta de productes 14 3 12 5
A3. Altres millores proposades 20 6 10 6
B1. Millora en la proposta econòmica 31 26,97 31 27,59

B2.
Millora en l’horari setmanal mínim establert 
en les clàusules tècniques

20 20 20 14

TOTALTOTALTOTALTOTAL 100100100100 70707070,,,,97979797 81818181 56565656,,,,59595959

En data 3 de juliol de 2014 s'ha requerit electrònicament a l'empresa Carlos Gabriel Arellano Sarasti, 
amb NIF. 47978167 Y a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El dia 9 de juliol de 2014, l'empresa Carlos Gabriel Arellano Sarasti, ha presentat la documentació 
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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 es proposa l'adjudicació del contracte administratiu especial de serveis 
per a l'explotació del bar-cantina de l'Escola municipal del Treball (EMT), per al període de  l'1 de 
setembre de 2014 al 31 d'agost de 2016 amb possibilitat de 2 anys mes de pròrroga a l'empresa 
Carlos Gabriel Arellano Sarasti, amb NIF. 47978167 Y, amb un  cànon anual de 2.100,00 euros/any 
(IVA exclòs), i un import total del període d'execució del contracte de 4.200 euros, més 882 euros 
d'IVA (21%), que fa un total de 5.082 euros, i que representa una alça del 14,57 % respecte al preu de 
licitació.

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

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

- Article 178.1 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 al procediment negociat.

- Articles 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar al senyor Carlos Gabriel Arellano Sarasti, amb NIF. 47978167 Y contracte 
administratiu especial de serveis per a l'explotació del bar-cantina de l'Escola municipal del Treball 
(EMT), per al període de  l'1 de setembre de 2014 al 31 d'agost de 2016 amb possibilitat de 2 anys 
mes de pròrroga, amb un  cànon anual de 2.100,00 euros/any (IVA exclòs), i un preu total del període 
d'execució del contracte de 4.200 euros, més 882 euros d'IVA (21%), que fa un total de 5.082 euros, i 
que representa una alça del 14,57 % respecte al preu de licitació,  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 i amb aplicació al codi 
pressupostari H413.55003  amb la distribució següent:

2015 2.541,00 euros
2016 2.541,00 euros

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

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

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

CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que es 
confeccionin els documents comptables d'acord amb els imports i anualitats indicats en el punt 
PRIMER  d'aquest acord.

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

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

PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''EXECUCIÓ DEXECUCIÓ DEXECUCIÓ DEXECUCIÓ D''''UN PLA DUN PLA DUN PLA DUN PLA D''''OCUPACIÓ PER A LAOCUPACIÓ PER A LAOCUPACIÓ PER A LAOCUPACIÓ PER A LA    
REALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERALREALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERALREALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERALREALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERAL,,,,    EN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DEL    
""""PLA DE XOCPLA DE XOCPLA DE XOCPLA DE XOC     2014201420142014    CONTRA LA CRISI I EL RISC DCONTRA LA CRISI I EL RISC DCONTRA LA CRISI I EL RISC DCONTRA LA CRISI I EL RISC D ''''EXCLUSIÓ SOCIALEXCLUSIÓ SOCIALEXCLUSIÓ SOCIALEXCLUSIÓ SOCIAL """"

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

19191919).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''EXECUCIÓ DEXECUCIÓ DEXECUCIÓ DEXECUCIÓ D''''UN PLA DUN PLA DUN PLA DUN PLA D''''OCUPACIÓ PER A LAOCUPACIÓ PER A LAOCUPACIÓ PER A LAOCUPACIÓ PER A LA    
REALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERALREALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERALREALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERALREALITZACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER PÚBLIC I INTERÈS GENERAL,,,,    EN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DELEN EL MARC DEL    
""""PLA DE XOCPLA DE XOCPLA DE XOCPLA DE XOC     2014201420142014    CONTRA LA CRISI I EL RISC DCONTRA LA CRISI I EL RISC DCONTRA LA CRISI I EL RISC DCONTRA LA CRISI I EL RISC D ''''EXCLUSIÓ SOCIALEXCLUSIÓ SOCIALEXCLUSIÓ SOCIALEXCLUSIÓ SOCIAL """"

1111.... La persistent crisi econòmica i financera que ens afecta, juntament amb les mesures de 
contenció i supressió de les despeses socials, estan afectant negativament la provisió de diversos 
serveis i prestacions de competència autonòmica, molts dels quals, tot i ser prestats per 
l'administració local, depenen del finançament de la Generalitat. Aquesta situació està creant un 
nombre dramàticament creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent dnombre dramàticament creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent dnombre dramàticament creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent dnombre dramàticament creixent de famílies en situació de vulnerabilitat i risc imminent d''''exclusióexclusióexclusióexclusió     
socialsocialsocialsocial     que requereix de mesures diverses, tant pal·liatives com de suport, en els àmbits econòmic, 
formatiu i ocupacional. 

2222.... La pèrdua del treball en el si de les famílies, en la majoria de casos, és el factor desencadenant 
de l'entrada en situacions d'exclusió social. Per tant, és    cabdal donar suport a aquelles famílies quecabdal donar suport a aquelles famílies quecabdal donar suport a aquelles famílies quecabdal donar suport a aquelles famílies que    
es troben especialment afectades per la desocupacióes troben especialment afectades per la desocupacióes troben especialment afectades per la desocupacióes troben especialment afectades per la desocupació a fi de millorar l'ocupabilitat dels seus 
membres i afavorir l'entrada de recursos econòmics que assegurin de nou la seva autonomia. 

3333.... Per tal de mitigar la situació esmentada, des de l'any 2012, l'Ajuntament de Granollers porta a 
terme una aposta per a cobrir aquesta necessitat mitjançant un suport econòmic extraordinari. Entre 
les accions que l'Ajuntament desitja posar en funcionament aquest any 2014, i que tenen la 
consideració d'urgents i inajornables, s'hi troba la convocatòria dconvocatòria dconvocatòria dconvocatòria d''''un pla d’ocupació localun pla d’ocupació localun pla d’ocupació localun pla d’ocupació local    per a 
contractar persones aturades per a realitzar serveis de caràcter públic i interès general. El cost previst 
per a aquesta actuació és de 949949949949....500500500500,,,,00000000    €€€€    en costos de personal i 60606060....000000000000,,,,00000000    €€€€    en subministraments, 
vestuari i altres despeses. 

4444.... El 27272727    de maig dede maig dede maig dede maig de    2014201420142014, el Ple d'aquesta corporació aprovava per unanimitat l'expedient de 
modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de    1111....446446446446....000000000000,,,,00000000€€€€    
(expedient MC AJT 20/2014), que permet el finançament tan d'aquests plans d'ocupació com de la 
resta d'accions incloses en el denominat "Pla de xocPla de xocPla de xocPla de xoc    2014201420142014". Pel que fa als plans d'ocupació, les 
aplicacions de despesa creades mitjançant aquest expedient de modificació pressupostària són :

HHHH160160160160....24125241252412524125....22104221042210422104    – Vestuari per plans d’ocupació propis (20.000,00 €), ����

HHHH160160160160....24125241252412524125....22699226992269922699    – Altres despeses per plans d’ocupació propis (40.000,00 €), ����

HHHH160160160160....24125241252412524125....44001440014400144001 – Subvenció a Granollers Mercat per plans d’ocupació propis  (949.500,00 €). ����

5555.... El nombre de persones a contractar dins aquesta convocatòria de plans d'ocupació és 
d'aproximadament 130130130130, per un període de 6666    mesosmesosmesosmesos i a    jornada completajornada completajornada completajornada completa (35 hores setmanals). El 
nombre final de contractacions dependrà de la proporció de treballadors de cada categoria que acabin 
contractant-se. 

6666.... La relació de serveis de caràcter públic i interès general que es presenta a aprovació ha estat 
proposada pels Caps d'Àrea de l'Ajuntament de Granollers amb el criteri de millorar la qualitat dels 
serveis i dels equipaments de titularitat municipal, en el marc de les seves funcions i competències, i 
es concreten en la relació de projectes que es detallen en la part dispositiva del present acord .

7777.... El procés de preselecció de les persones desocupades inscrites a l'oficina de treball de 
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Granollers serà realitzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb el requisit que s'estableix 
en l'apartat segon de la part dispositiva del present acord. Granollers Mercat coordinarà el procés de 
selecció de les persones desocupades a partir de la llista de persones preseleccionades pel SOC, 
d'acord amb els criteris de selecció i puntuació que s'incorporen en l'apartat tercer de la part 
dispositiva del present acord.

8888.... Les funcions de tutoria i de seguiment dels treballs, així com l'adquisició de roba, eines i 
materials de treball, en el seu cas, corresponen a l'Ajuntament de Granollers, a través dels caps 
d'Àrea responsables de l'execució de cadascun dels projectes, amb càrrec als fons habilitats a l'efecte 
en el Pressupost de 2014.

9999.... Per    Resolució dResolució dResolució dResolució d ''''Alcaldia deAlcaldia deAlcaldia deAlcaldia de     17171717    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2012201220122012 es van establir els criteris per a l 'aplicació dins 
l'entitat del Reial Decret LleiReial Decret LleiReial Decret LleiReial Decret Llei    20202020////2011201120112011,,,,    dededede    30303030    de desembrede desembrede desembrede desembre,,,, en relació a les contractacions temporals, 
preveient-se que aquestes únicament es realitzaran per necessitats urgents i inajornables que afectin 
al funcionament dels serveis públics prioritaris o essencials .

10101010.... Les contractacions que es pretenen dur a terme responen en tots els casos a necessitats urgents 
i inajornables que afecten al funcionament dels serveis essencials previstos a    llll''''articlearticlearticlearticle     26262626    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    
7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,,    reguladora de les bases de règim localreguladora de les bases de règim localreguladora de les bases de règim localreguladora de les bases de règim local ....    

11111111.... Vist l'informe, de data 10101010    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, de la responsable del Servei Local d'Ocupació de 
Granollers Mercat, Sra. Elisabeth Martín Saura, pel qual proposa aprovar l'execució dels diferents 
projectes de plans d'ocupació inclosos dins el "Pla de xoc 2014 contra la crisi i el risc d'exclusió 
social".

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

L’article 84, i) de l'Estatut d’Autonomia de CatalunyaEstatut d’Autonomia de CatalunyaEstatut d’Autonomia de CatalunyaEstatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els governs locals de �

Catalunya tenen competències pròpies sobre el foment de l'ocupació.

En aquest sentit, la    LleiLleiLleiLlei     17171717////2002200220022002,,,,    dededede    5555    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,, d’Ordenació del sistema d’ocupació i de creació �

del Servei d’Ocupació de Catalunya, estableix a l’article 21 que en el marc de les mesures de 
foment de l’ocupació: “deuen dur-se a terme actuacions destinades a persones en situació d’atur 
consistents en facilitar contractacions laborals que els permetin iniciar, incrementar o adequar la 
seva experiència laboral i la seva formació en el lloc de treball ".

La    lleilleilleillei     7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    d’abrild’abrild’abrild’abril ,,,,    Reguladora de les Bases del Regim Local estipula a l'article 25 que el �

municipi té competència per a la gestió dels seus interessos així com que per promoure en l’àmbit  
de les seves competències tota classe d’activitats per prestar els serveis públics que contribueixin 
a satisfer les necessitats i les aspiracions dels seus habitants .

L’article 71 del    Decret LegislatiuDecret LegislatiuDecret LegislatiuDecret Legislatiu    2222////2003200320032003,,,,    dededede    28282828    d’abrild’abrild’abrild’abril ,,,,    pel qual s’aprova el Text refós de la Llei �

municipal i de règim local de Catalunya assenyala que el municipi podrà fer activitats 
complementàries en l’àmbit de l’ocupació i la lluita contra l’atur .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar l'execució, en el marc del "Pla de xoc contra la crisi i el risc d'exclusió social" 
impulsat per l'Ajuntament de Granollers per a aquest any 2014, del pla d'ocupació per a realitzar els 
serveis de caràcter públic i interès general que es relacionen a continuació, mitjançant la contractaciócontractaciócontractaciócontractació     
laboral per obra o servei durant sis mesoslaboral per obra o servei durant sis mesoslaboral per obra o servei durant sis mesoslaboral per obra o servei durant sis mesos i a jornada completai a jornada completai a jornada completai a jornada completa    (35 hores setmanals) d'un total detotal detotal detotal de    
131131131131    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades , d'acord amb la següent relació de projectes:

TREBALLADORS
Nº NOM DEL PROJECTE SERVEI PERFIL

ENCARREG. OFICIALS PEONS AUX. ADMIN TOTAL

1  Suport programes socials habitatge Habitatge Administratiu 1 1

2  Arranjament d'escocells a parcs i jardins Medi ambient Paleta 1 1 2

3  Civisme als parcs i jardins Medi ambient Jardiner 6 6

4  Conservació del medi natural Medi ambient Jardiner 1 1 2

5  Conservació d'espais verds Medi ambient Jardiner 2 4 6

6  Suport processos administratius Urbanisme Administratiu 1 1
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7  Suport a la biblioteca de l'EMT Educació Administratiu 1 1

8  Suport a P3 i al parvulari en general Educació Educador inf. 4 4

9  Manteniment del Centre Vallès Educació Manteniment 2 2

10  Manteniment d'escoles bressols Educació Manteniment 3 3

11  Suport administració Educació Educació Administratiu 1 1

12  Tècnic educació famílies Educació Educador soc. 1 1

13  Suport reforç educatiu PQPI Educació Educador soc. 2 2

14  Suport al Servei d'Atenció Domiciliària Serv. Socials Aux. de la llar 6 6

15  Suport administratiu al CIRD Serv. Socials Administratiu 1 1

16  Suport a projectes d'infància Serv. Socials Educador 1 1

17  Assessorament ciutadà estalvi energètic Serv. Socials Administratiu 1 1

18  Agents suport dinamització comunitària Serv. Socials Dinamitzador 3 3

19  Suport documentacions expedients Serv. Socials Administratiu 1 1

20  Manteniment edificis de cultura Cultura Manteniment 2 3 5

21  Suport al manteniment de la Troca Cultura Manteniment 1 1

22  Suport administratiu a biblioteques Cultura Administratiu 4 4

23  Documentació col·leccions de La Tela Cultura Administratiu 1 1

24  Formació en TIC a persones aturades Gra. Mercat Tècnic 1 1

25  Suport a la promoció de l'economia local Gra. Mercat Tècnic 1 1

26  Suport administratiu a Granollers Mercat Gra. Mercat Administratiu 2 2

27  Suport dinamització comercial i turística Gra. Mercat Tècnic 1 1

28  Suport processos gestió pressupostària Economia Administratiu 2 2

29  Suport a gestió de RH Rec. Humans Administratiu 1 1

30  Suport a la gestió tributària Economia Administratiu 1 1

31  Suport processos contractació pública Economia Administratiu 1 1

32  Inventari de recursos TIC P. Estratègica Tècnic 1 1 2

33  Inventari via pública amb eines CAD P. Estratègica Tècnic 1 1

34  Suport a la mediació comunitària P. Estratègica Tècnic 2 2

35  Suport al foment del civisme P. Estratègica Administratiu 6 6

36  Manteniment d'instal·lacions esportives Esports Manteniment 2 2 4

Paleta 1 4 4 9
37

 Millora de les condicions d'us i d'accés
 del cementiri municipal

Serveis 
(Cementiri) Pintor 1 1 2

38  Treballs de pintura i neteja de grafitis UOS Pintor 1 4 4 9

Serraller 2 2

Fuster 2 239
 Treballs varis d'oficis pel manteniment
 d'equipaments municipals i via pública

UOS

Pintor 2 2

40  Adequació via pública i equipaments UOS Paleta 1 6 6 13

41
 Condicionament i manteniment dels
 aparcaments públics en superfície

UOS Paleta / Jardiner 1 3 4

42
 Neteja i conservació de voreres en
 polígons industrials i solars municipals

UOS Paleta 1 2 3

Administratiu 1 1

Magatzem 1 143  Tasques de suport i logística a la UOS UOS

Transport 2 2

TOTALS 3 54 54 20 131

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar el següent requisit general de preselecciórequisit general de preselecciórequisit general de preselecciórequisit general de preselecció    que s'ha d'aplicar per determinar el 
col·lectiu de persones que podran accedir al procés de selecció: “Persones desocupades de“Persones desocupades de“Persones desocupades de“Persones desocupades de    
Granollers inscrites a lGranollers inscrites a lGranollers inscrites a lGranollers inscrites a l''''oficina de treball amb la demanda actualitzadaoficina de treball amb la demanda actualitzadaoficina de treball amb la demanda actualitzadaoficina de treball amb la demanda actualitzada,,,,    que no cobren la prestacióque no cobren la prestacióque no cobren la prestacióque no cobren la prestació    
dddd''''aturaturaturatur".".".".

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Aprovar els següents criteris de selecció i el barem de puntuaciócriteris de selecció i el barem de puntuaciócriteris de selecció i el barem de puntuaciócriteris de selecció i el barem de puntuació    del procés de selecció de 
les persones desocupades que seran derivades pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

QUADRE DE BAREMACIÓQUADRE DE BAREMACIÓQUADRE DE BAREMACIÓQUADRE DE BAREMACIÓ PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ

  Circumstàncies personals i socials:

     - Família monoparental 0,5 punts

     - Càrregues familiars (fills o familiars dependents a càrrec) 0,5 punts

     - Deutes d'habitatge i/o processos de desnonament 0,5 punts

     - Beneficiaris d'ajuts d'aliments 0,5 punts

  Vida laboral activa (darrers 3 anys) 1 punt

  Participació i aprofitament en accions formatives  (darrers 2 anys) 0,5 punts
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  Participació i aprofitament en programes d'orientació (darrers 2 anys) 0,5 punts

  Expedient obert al Servei Social d'Atenció Primària i seguiment abans
       de la publicació del Programa excepcional

1 punt

  Usuari actiu de la borsa de treball municipal 1 punt

  Certificat de discapacitat 0,5 punts

  Temps d'antiguitat a l'atur:

     - Més de 6 mesos 0,5 punts

     - Més de 12 mesos 0,5 punts

  Entrevista personal (experiència, aptitud, actitud) Màxim 2,5 punts

MÀXIMA PUNTUACIÓ POSSIBLEMÀXIMA PUNTUACIÓ POSSIBLEMÀXIMA PUNTUACIÓ POSSIBLEMÀXIMA PUNTUACIÓ POSSIBLE ::::    10101010    puntspuntspuntspunts

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Encarregar a Granollers Mercat la coordinació de procés de selecció i la contractació de les 
persones desocupades per realitzar els serveis d'interès general aprovats, d'acord amb les categories 
laborals i retribucions brutes mensuals següents: 

Categoria d'encarregat, retribució bruta deretribució bruta deretribució bruta deretribució bruta de     1111....400400400400,,,,00000000    €€€€....�

Categoria d'oficial / tècnic, retribució bruta deretribució bruta deretribució bruta deretribució bruta de     1111....065065065065,,,,00000000    €€€€.�

Categoria de peó / ajudant, retribució bruta deretribució bruta deretribució bruta deretribució bruta de     795795795795,,,,00000000    €€€€. �

Categoria d'auxiliar administratiu, retribució bruta deretribució bruta deretribució bruta deretribució bruta de     795795795795,,,,00000000    €€€€. �

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de Granollers Mercat de 
l'import necessari per a la contractació de les persones desocupades seleccionades per a realitzar els 
serveis de caràcter públic i interès general, i ordenar el pagament a Granollers Mercat de 949949949949....500500500500,,,,00000000    
€€€€,,,, amb càrrec a l'aplicació pressupostària HHHH160160160160....24125241252412524125....44001440014400144001 Subvenció a Granollers Mercat perSubvenció a Granollers Mercat perSubvenció a Granollers Mercat perSubvenció a Granollers Mercat per    
plans dplans dplans dplans d''''ocupació propisocupació propisocupació propisocupació propis, una vegada finalitzat el procés de selecció i formalitzats els contractes 
laborals.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-  Establir que les funcions de tutoria i seguiment dels treballs, així com l'adquisició de la roba, 
eines i materials de treball, en el seu cas, corresponen a l'Ajuntament de Granollers, amb càrrec als 
fons habilitats a tal efecte en el Pressupost de 2014.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-     Notificar aquesta resolució a Granollers Mercat . 

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i deu minuts i 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

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