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

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

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

No n'hi ha.



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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS    
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEUPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE VEU,,,,    DADES I ACCÉS ADADES I ACCÉS ADADES I ACCÉS ADADES I ACCÉS A    
INTERNET DELINTERNET DELINTERNET DELINTERNET DEL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I ELS SEUS ORGANISMES,,,,    LOTLOTLOTLOT    1111    SERVEI DESERVEI DESERVEI DESERVEI DE    
VEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXES DE LVEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXES DE LVEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXES DE LVEU I DADES BASATS EN INFRAESTRUCTURES FIXES DE L''''1111    DDDD''''OCTUBRE  DEOCTUBRE  DEOCTUBRE  DEOCTUBRE  DE    2014201420142014    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    
31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE 2014201420142014    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L ''''EMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑAEMPRESATELEFÓNICA DE ESPAÑA ,,,,SSSS....AAAA....UUUU....

1.- Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 1446/10  que va tenir lloc el dia 29 de novembre de 2010 es va 
adjudicar definitivament a l' empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A-82018474 el 
contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de telecomunicacions de veu, dades i 
accès a Internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus organismes,lot 1 Servei de veu i dades, 
basats en infraestructures fixes per un import total màxim de 423.708,00 euros més 76.267,44 euros 
en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 499.975,44 euros,i amb un termini d'execució de 24 
mesos a partir de la formalització,amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos, mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària.

2._La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data de 23 d'abril de 2013 va acordar la 
modificació i aprovar la pròrroga del contracte de serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés 
a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en 
infraestructures fixes amb efectes1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013 amb l'empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U, per un import de 154.464,06 euros més 32.437,45 euros en 
concepte d'IVA, fent un total de 186.901,51 euros.

3._La Junta de Govern Local en data de 4 de març de 2014 es va aprovar la pròrroga del contracte de 
serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes amb efectes1 de gener de 
2014 fins el 31 de setembre de 2013 amb l'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF 
A-82018474  per un import de 115.848,04 euros més 24.328,09 euros en concepte d'IVA (21%), fent 
un total de 140.176,13 euros.

4._D' acord amb la clàusula quarta del Plec de clàusules administratives particulars, aquest contracte 
pot ser prorrogable, de forma expressa i per mutu acord, per a 24 mesos més, sense que la durada de 
la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 48 mesos, sempre que les seves 
característiques continuïn inalterables.

5._L' empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U.ha presentat un escrit en  data 23 de juliol de 2014 i 
registre d' entrada núm. 16099  indicant el seu interès en prorrogar el contracte pel període d'1 
d'octubre de 2014 fins al 31 de desembre de 2014.

6._El cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació, Jaume Taulats, ha emès un informe en 
data 6 d'agost de 2014, en el qual proposa prorrogar el contracte de  serveis de telecomunicacions de 
veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i 
dades basats en infraestructures fixes d'acord amb la clàusula quarta del plec de clàusules 
administratives particulars,per un import de 38.616,02 euros més 8.109,36 euros (21%IVA) fent un 
total de 46.725,38 i per el període de 1 d' octubre de 2014 a 31 de desembre de 2014, amb la següent 
imputació pressupostària:

Ajuntament H314.92040.22200        42.623,57 €
Patronat Museu H435.33320.22200              970,80 €
Granollers Escena           2.110,59 €
Granollers Promocions           1.020,42 €

---------------------------
Total..........................................          46.725,38€

D' acord amb l'informe tècnic i el plec de clàusules administratives particulars, es proposa prorrogar el 
el contracte de  serveis de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de 



Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes amb 
l'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U amb CIF A-82018474, amb efectes de l'1 d'octubre de 
2014  fins al 31 de desembre de 2014, per un import total de la pròrroga de 38.616,02 euros més 
8.109,36 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 46.725,38 amb la distribució indicada.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-      Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infrastructures fixes  des de 1 d'octubre fins a 31 de 
desembre de 2014 formalitzat amb l'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA ,S.A.U. amb CIF A- 
82018474 per un import  de 38.616,02 euros més 8.109,36  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa 
un total de 46.725,38 euros,  amb càrrec a les partides pressupostàries i els imports a continuació 
indicats:
 

Ajuntament H314.92040.22200        42.623,57 €
Patronat Museu H435.33320.22200              970,80 €
Granollers Escena           2.110,59 €
Granollers Promocions           1.020,42 €

---------------------------
Total..........................................          46.725,38€

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de la pròrroga  del contracte del servei de telecomunicacions de 
veu, dades i accés a internet de l' Ajuntament de Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu 
i dades basats en infraestructures mòbils per un import de la pròrroga de 38.616,02 euros més 
8.109,36  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 46.725,38 euros.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables ADRC  amb càrrec a les partides pressupostàries 
indicades en el primer punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 90/2010 formalitzat amb data  1 de 
gener de 2013.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERODICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    4444    DE LES OBRES DELDE LES OBRES DELDE LES OBRES DELDE LES OBRES DEL    
PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DELPROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DELPROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DELPROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA VORERA EST DEL    
CARRER LLEVANTCARRER LLEVANTCARRER LLEVANTCARRER LLEVANT ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAREMPRESA SERXAR ,,,,    SAUSAUSAUSAU

1r El 18 de març de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives al 
Projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantmillora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra  13/13 [438-UR-11]), 
d'aquesta ciutat, a l'empresa SERXAR SAU, per un import de 218.234,00 euros més 45.829,14 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 264.063,14 euros, el que representa una baixa del 
30,54% respecte al pressupost de licitació, establint-se com a termini d'execució 10 setmanes, i amb 
càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61906, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .  Formalitzant-se el contracte d'obres en data 28 de març de 2014.

El 4 d'abril de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.



2n El 25 de juny de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el Projecte Modificat  del contracte 
d'obres del projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra 13/13 [438-UR-11]), 
per l'import de 260.762,90 € més 54.760,21 euros en concepte del 21 % d'IVA, fent un total de 
315.523,11 euros , a l'empresa SERXAR SAU, amb CIF A-59161158, aprovat per la Junta de Govern 
de data 3 de juny de 2014, i  acceptat per aquesta empresa, representant  un increment del 19,48 % 
de l'import primitiu del contracte inicial .

3r L'empresa SERXAR, SAU ha presentat la factura número 40 de data 9 d'agost de 2014, per un 
import de 69.596,37 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la certificació d'obra 
quarta, del mes de juliol, relativa a les obres del Projecte modificat del projecte de millora i ampliaciómillora i ampliaciómillora i ampliaciómillora i ampliació    
de la vorera est del carrer Llevantde la vorera est del carrer Llevantde la vorera est del carrer Llevantde la vorera est del carrer Llevant  (obra  13/13 [438-UR-11]), d'aquesta ciutat.

L'empresa adjudicatària annexa a la factura esmentada la certificació d'obra quarta 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.

4t Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 12 d'agost de 2014.

5è 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 4, de juliol de 2014, per un import total de 60.596,37 euros 
(seixanta mil cinc-cents noranta-sis euros amb trenta-set cèntims d'euro), presentada per l'empresa 
SERXAR, SAU, (NIF A59161158) relativa a l'execució de les obres del Projecte modificat del projecteProjecte modificat del projecteProjecte modificat del projecteProjecte modificat del projecte    
de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantde millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantde millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevantde millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant (obra  13/13 [438-UR-11]), 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 40 de data 9 
d'agost de 2014, per un import de  euros 60.596,37 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O201400061978), presentada per l'empresa SERXAR, 
SAU, corresponent a la certificació quarta de les obres executades durant el mes de juliol de 2014 del 
Projecte modificat del projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant, 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



 
5555).-).-).-).-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    2222    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''''ENLLUMENATENLLUMENATENLLUMENATENLLUMENAT     
PÚBLICPÚBLICPÚBLICPÚBLIC,,,,    SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 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-078/2014 de data 31 
de juliol de 2014, per un import de 168.219,37 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades 
de la certificació d'obra segona, del mes de juliol, 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 segona 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 11 d'agost 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, 
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 2, de juliol de 2014, per un import total de 168.219,37 
euros (cent seixanta-vuit mil dos-cents dinou euros amb trenta-set cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA (NIF A08743098) relativa a l'execució de les obres del 
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 
[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-078/2014 de 
data 31 de juliol de 2014, per un import de 168.219,37 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400061799), presentada per l'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA, corresponent a la certificació segona de les obres executades durant el mes de 
juliol 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

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER  A LADICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER  A LADICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER  A LADICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER  A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDSPRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS,,,,    LLACS I FONTSLLACS I FONTSLLACS I FONTSLLACS I FONTS    
ORNAMENTALS I ÀREES DE JOCS DEL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS FORMALITZATORNAMENTALS I ÀREES DE JOCS DEL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS FORMALITZATORNAMENTALS I ÀREES DE JOCS DEL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS FORMALITZATORNAMENTALS I ÀREES DE JOCS DEL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS FORMALITZAT    
AMB LAMB LAMB LAMB L''''EMPRESA TALHEREMPRESA TALHEREMPRESA TALHEREMPRESA TALHER,,,,SA  I LSA  I LSA  I LSA  I L''''APROVACIÓ DE LA SEVA PRÒRROGA  DES DE  LAPROVACIÓ DE LA SEVA PRÒRROGA  DES DE  LAPROVACIÓ DE LA SEVA PRÒRROGA  DES DE  LAPROVACIÓ DE LA SEVA PRÒRROGA  DES DE  L''''1111    DEDEDEDE    
NOVEMBRE DENOVEMBRE DENOVEMBRE DENOVEMBRE DE    2014201420142014    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    31313131    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    2016201620162016        DECLARANT LA SEVADECLARANT LA SEVADECLARANT LA SEVADECLARANT LA SEVA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT ....

1.- Mitjançant  dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 9 
d'octubre de 2012, es va adjudicar a l'empresa TALHER,SA amb CIF A08602815 el contracte de 
serveis per a la neteja i conservació dels espais verds , llacs i fonts ornamental i àrees de joc del terme 
municipal de Granollers per a 24 mesos, amb efectes des de l'1 de novembre de 2012 fins al 31 
d'octubre de 2014 per un import de 834.447,20 euros més 120.160,38 euros en concepte d'IVA, el que 
fa un total de 954.607,58 euros, mitjançant procediment  obert subjecte a regulació harmonitzada i 
tramitació ordinària.

2.- El contracte núm. 288/12,  formalitzat amb data 2 de novembre de 2012,  es vigent des del 2 de 
novembre de 2012 fins al 31 d'octubre de 2014.

3.-  Mitjançant dictamen de la Junta de Govern local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 11 de 
març de 2014 es va aprovar la modificació del contracte de serveis de neteja i conservació dels espais 
verds, llacs i fonts ornamental i àrees de joc del terme municipal de Granollers, formalitzat amb 
l'empresa TALHER,SA en el sentit d'incorporar la conservació de la nova zona jardinada i les 
rotondes, originades arran de les obres d'urbanització de l'accés a la ciutat davant de l'Hospital 
General de Granollers, així com la incorporació de nou arbrat d'alienació en carrers de la zona 
contractada, per un import de 10.250,27 euros més 1.768,37 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 
12.018,64 euros, que suposa un 1,23% d'ampliació vers l'import adjudicat, equivalents a un període de 
10 mesos ( de l'1/01/2014 al 31/10/2014).

4.- D'acord amb la clàusula  cinquena del contracte formalitzat i la clàusula X.3 del Plec de clàusules 
administratives particulars, aquest contracte pot ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, 
per a 24 mesos més, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir 
de 48 mesos, sempre que les seves característiques continuïn inalterables .

5.- Per tal de completar els 24 mesos corresponents a la pròrroga que el Servei de Medi Ambient i 
Espais Verds proposa, cal ampliar la modificació del contracte aprovada anteriorment ( 10 mesos) a 
14 mesos mes, per un import de 12.578,63 euros més 2.103,66 euros en concepte d'IVA, el que fa un 
total de 14.682,29 euros, el que suposa un increment de l'1,51% envers l'import primitiu del contracte.



Aquest 1,51% d'increment sumat al 1,23% d'increment aprovat anteriorment, fa un total de 2,74% de 
modificació del contracte, per tant no supera el límit establert per llei  .

6.- L'empresa TALHER,SA ha presentat un escrit  de data 18 de juny de 2014 amb  registre d'entrada 
núm. 13892  de data  25 de juny de 2014, indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 24  
mesos més, es a dir de l'1 de novembre de 2014 fins al 31 d'octubre de 2016

7.- El cap del servei de Medi Ambient i Espais Verds ha emès un informe de data 22 de juliol de 2014. 
en el qual proposa  :

modificar el contracte de neteja i conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees �

de joc del terme municipal de Granollers formalitzat amb l'empresa TALHER,SA amb CIF 
A08602815, en el sentit d'augmentar l'1,51% l'import primitiu del contracte, suposant un import 
d'augment de 12.578,63 euros més 2.103,66 euros en concepte d'IVA, fent un total de 14.682,29 
euros, corresponent a 14 mesos més i així poder completar la prestació del servei ampliat per 
poder completar els 24 mesos de la proposta de pròrroga, segons detall a continuació indicat:

Modificació
març 2014

Repercussió
14 mesos

10 mesos
5.820,90
4.429,37

14 mesos
8.149,26
4.429,37

Neteja (60%)
                   4.889,56

Cons. (40%)
                   3.259,70
                   4.429,37

Ampliació de contracte
Reg arbrat

10.250,27 12.578,63 4.889,56 7.689,07
12.578,63

sense IVA

5.378,51 9.303,78
14.682,29

IVA inclòs

BASE IVA TOTAL
4.889,56 488,96 5.78,51
3.259,70 684,54 3.944,24
4.429,37 930,17 5.359,54

12.578,63 2.103,66 14.682,29

prorrogar el contracte de neteja i conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees �

de joc del terme municipal de Granollers formalitzat amb l'empresa TALHER,SA amb CIF 
A08602815, per a un període de 24 mesos i per un import de 857.276,09 euros més 124.032,43 
euros d'IVA, que suma un total de 981.308,52 euros a càrrec de la partida de manteniment 
d'espais verds H353.17110.21000, segons les següents anualitats:

ANY SERVEI BASE
(inicial)

IVA BASE
(modificat)

IVA TOTAL MESOSPeríode

Neteja 41.722,36 4.172,24 698,51 69,85 46464646....662662662662,,,,969696962014
Conservació 27.814,90 5.841,13 465,67 97,79 34343434....219219219219,,,,49494949

2 Del 1/11/2014 al 31/12/2014

Neteja 250.334,16 25.033,42 4.191,05 419,11 279279279279....977977977977,,,,73737373
Conservació 166.889,44 35.046,78 2.794,03 586,75 205205205205....317317317317,,,,00000000

2015

Reg arbrat 0 0 4.429,37 930,17 5555....359359359359,,,,54545454

12 Del 1/01/2015 al 31/12/2015

Neteja 208.611,80 20.861,18 3.492,54 349,25 233233233233....314314314314,,,,78787878
Conservació 139.074,53 29.205,65 2.328,36 488,96 171171171171....097097097097,,,,49494949

2016

Reg arbrat 0 0 4.429,37 930,17 5555....359359359359,,,,54545454

10 Del 1/01/2016 al 31/10/2016

834.447,19 120.160,39 22.828,90 3.872,04
954.607,58 26.700,94

981.308,52

981981981981....308308308308,,,,52525252 24

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
Article 23 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 termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.
Articles  301 a 312 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 als contractes considerats de serveis.
Articles 105 a 107 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 modificació 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.-.-.-.-  Aprovar  la modificació del contracte de serveis  per a la neteja i conservació dels espais 
verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de joc del terme municipal de Granollers adjudicat a l'empresa 
TALHER,SA amb CIF A08602815 per a un període des de l'1 de novembre de 2012 fins el 31 
d'octubre de 2016, que consisteix en el sentit d'incorporar la conservació de la nova zona jardinada i 
les rotondes, originades arran de les obres d'urbanització de l'accés a la ciutat davant de l'Hospital 
General de Granollers, així com la incorporació de nou arbrat d'alienació en carrers de la zona 
contractada, per un import de 12.578,63 euros més 2.103,66 euros en concepte d'IVA, fent un total de 
14.682,29 euros, corresponent a 14 mesos més i així poder completar la prestació del servei ampliat 
per als 24 mesos de la proposta de pròrroga, segons detall a continuació indicat:

Modificació
març 2014

Repercussió
14 mesos

10 mesos
5.820,90
4.429,37

14 mesos
8.149,26
4.429,37

Neteja (60%)
                   4.889,56

Cons. (40%)
                   3.259,70
                   4.429,37

Ampliació de contracte
Reg arbrat

10.250,27 12.578,63 4.889,56 7.689,07
12.578,63

sense IVA

5.378,51 9.303,78
14.682,29

IVA inclòs

BASE IVA TOTAL
4.889,56 488,96 5.78,51
3.259,70 684,54 3.944,24
4.429,37 930,17 5.359,54

12.578,63 2.103,66 14.682,29

Això suposa un augment de l'1,51% envers  l'import primitiu del contracte, que sumat a l'anterior 
augment del 1,23% , fa un total de 2,74% de modificació del contracte. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la neteja i conservació dels espais verds, 
llacs i fonts ornamentals i àrees de joc del terme municipal de Granollers adjudicat a l'empresa 
TALHER,SA amb CIF A08602815 des de l'1 de novembre de 2014 fins el 31 d'octubre de 2016 (214 
mesos)  formalitzat amb l'empresa TALHER,SA amb CIF A08602815 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-     Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de serveis  per a la neteja i 
conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de joc del terme municipal de 
Granollers ,,,,    adjudicat mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada  que 
s'executarà durant  els exercicis 2014 a 2016 , d'acord amb la següent distribució econòmica:

ANY SERVEI BASE
(inicial)

IVA BASE
(modificat)

IVA TOTAL MESOSPeríode

Neteja 41.722,36 4.172,24 698,51 69,85 46464646....662662662662,,,,969696962014
Conservació 27.814,90 5.841,13 465,67 97,79 34343434....219219219219,,,,49494949

2 Del 1/11/2014 al 31/12/2014

Neteja 250.334,16 25.033,42 4.191,05 419,11 279279279279....977977977977,,,,73737373
Conservació 166.889,44 35.046,78 2.794,03 586,75 205205205205....317317317317,,,,00000000

2015

Reg arbrat 0 0 4.429,37 930,17 5555....359359359359,,,,54545454

12 Del 1/01/2015 al 31/12/2015

Neteja 208.611,80 20.861,18 3.492,54 349,25 233233233233....314314314314,,,,78787878
Conservació 139.074,53 29.205,65 2.328,36 488,96 171171171171....097097097097,,,,49494949

2016

Reg arbrat 0 0 4.429,37 930,17 5555....359359359359,,,,54545454

10 Del 1/01/2016 al 31/10/2016

834.447,19 120.160,39 22.828,90 3.872,04
954.607,58 26.700,94

981.308,52

981981981981....308308308308,,,,52525252 24

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Autoritzar la despesa de l'import  de la pròrroga del contracte de serveis  per a la neteja i 
conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de joc del terme municipal de 
Granollers per un import de  857.276,09 euros més 124.032,43 euros d'IVA, que suma un total de 
981.308,52 euros a càrrec de la partida de manteniment d'espais verds H353.17110.21000.  

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar al Servei de Comptabilitat i confeccionar els documents comptables AD(2014) i 



ADFUT (2015 i 2016) amb càrrec a la partida pressupostària H353.17110.21000 i les anualitats 
indicades en el tercer punt d'aquest acord.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm.288/2012 formalitzat amb data 2 de 
novembre de 2012

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEIS    
PER  A LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE LPER  A LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE LPER  A LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE LPER  A LA PRESTACIÓ DELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE L''''ARBRAT VIARI DEARBRAT VIARI DEARBRAT VIARI DEARBRAT VIARI DE    
LA CIUTAT DE GRANOLLERS  PER LLA CIUTAT DE GRANOLLERS  PER LLA CIUTAT DE GRANOLLERS  PER LLA CIUTAT DE GRANOLLERS  PER L''''ANYANYANYANY    2015201520152015,,,,    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L''''EMPRESA URBASEREMPRESA URBASEREMPRESA URBASEREMPRESA URBASER    
SSSS....AAAA....

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 7 de gener de 
2014, es va adjudicar a l' empresa URBASER S.A. amb CIF  A - 79524054 el contracte de serveis per 
a la prestació dels treballs de poda i conservació de l' arbrat viari de Granollers per una temporada de 
poda, d' una durada de 6 mesos, per l' import de 61.981,33 euros més 10.970,21 euros, el que fa un 
total de 72.951,54 euros, amb la següent distribució:

- 43.382,54 euros més 9.110,33 euros en concepte d' IVA (21%), fent un total de 52.492,87 euros, 
corresponents als treballs de poda.

- 18.598,79 euros més 1859,88 euros en concepte d' IVA (10%), fent un total de 20.458,67 euros, 
corresponents als treballs de retirada i neteja de restes vegetals de la via pública .

2.- Amb data 10 de gener de 2014  es va formalitzar el contracte núm. 10/2014 amb una durada de 6 
mesos,corresponent a una temporada de poda.

3.- D'acord amb la clàusula X.3. del Plec de clàusules administratives particulars i la clàusula 5 del 
contracte, aquest contracte pot ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, per a 6 mesos 
més, sempre que les seves característiques continuïn inalterables .

4 .- L'empresa URBASER  SA  ha presentat un escrit  de data 14 de maig 2014 i registre d'entrada 
núm 9569 , indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 6  mesos, una durada de poda amb 
les  mateixes condicions.

5.- El cap de servei de Medi Ambient i Espais Verds  ha emès un informe de data 28 de maig de 2014  
en el qual proposa  :

prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de poda de l' arbrat viari de la ciutat �

de Granollers per l' any 2015, amb un import màxim  total de 61.981,33 euros més 10.970,21 
euros en concepte  d' IVA , el que fa un total de 72.951,54 euros, a  càrrec a la partida 
pressupostària, de Manteniment d' espais verds, H353 17110 21000  i que es desglossa de la 
forma següent:

ADJUDICACIÓ ( GENER A JUNY 2015 )
Descripció dels treballs Import base %IVA Import  IVA Total
Treballs de poda 43.382,54 € 21 9.110,33 € 52.492,87 €
Retirada i neteja de restes 
vegetals a la via pública

18.598,79 € 10 1.859,88 € 20.458,67 €

Total 61.981,33 € 10.970,21 € 72.951,54 €

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



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

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

de la Llei de contractes del sector públic pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.
Clàusula X.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i la clàusula 5   del contracte de �

serveis de poda i conservació de l ' arbrat viari de la ciutat 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.-.-.-.-      Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de poda de l' 
arbrat viari de la ciutat de Granollers per l' any 2015  formalitzat amb l'empresa URBASER S.A amb 
CIF A-79524054 per un import  de 61.981,33 euros més 10.970,21 euros  en concepte d'IVA , el que fa 
un total de 72.951,54 euros,  amb càrrec a les partida pressupostària i els imports a continuació 
indicats:

ADJUDICACIÓ ( GENER A JUNY 2015 )
Descripció dels treballs Import base %IVA Import  IVA Total
Treballs de poda 43.382,54 € 21 9.110,33 € 52.492,87 €
Retirada i neteja de restes 
vegetals a la via pública

18.598,79 € 10 1.859,88 € 20.458,67 €

Total 61.981,33 € 10.970,21 € 72.951,54 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Autoritzar la despesa de la pròrroga  del contracte de serveis per a la poda i conservació de 
l' arbrat viari de la ciutat , per import  de 61.981,33 euros més 10.970,21 euros en concepte d' IVA , el 
que fa un total de 72.951,54 euros, a càrrec de la partida de Manteniment d' espais verds H353 17110 
21000.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables ADFUT amb càrrec a les partida pressupostària 
indicada en el segon  punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm 10/2014. formalitzat amb data  10 de 
gener de 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    
EN EL MARC DEL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LEN EL MARC DEL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONADIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    EN EL PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIALEN EL PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIALEN EL PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIALEN EL PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL    
((((PQPIPQPIPQPIPQPI)))),,,,    EN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLEN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLEN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLEN LA MODALITAT DE PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL     ((((PTTPTTPTTPTT))))

1. El passat 24 de setembre de 2013, la Junta de Govern local va aprovar la signatura del conveni 
específic 13/Y/96384 amb la Diputació de Barcelona per realitzar Programes de Qualificació 
Professional Inicial en la modalitat de PTT, que té per objectiu proporcionar formació professional 
elemental a joves majors de 16 anys i menors de 21 que no tinguin el graduat escolar en ESO, i 
concretament en l'àmbit de la fabricació mecànica, en l'hoteleria i en auxiliar de vendes.

2. Entre altres, en aquest conveni específic, la Diputació de Barcelona es comprometia a aportar a 
l'Ajuntament de Granollers 25.000,00€ entre el període 1 de setembre de 2013 i 30 de juny de 2014, 
d'acord amb l'actuació següent:



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

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

3.    Segons lSegons lSegons lSegons l ''''apartatapartatapartatapartat     4444....    Execució i justificació del conveniExecució i justificació del conveniExecució i justificació del conveniExecució i justificació del conveni ;;;;
4.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d'execució de l'ajut, establert en el 
període comprès entre l'1 de setembre de 2013 i el 30 de juny de 2014.
4.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització del termini 
d'execució establert per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions objecte d 'ajut.

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

Tipus de recurs Classe de recurs Aportació de la Diputació Aplicació pressupostària
No catalogat  No catalogat  25.000,00 € G/40300/323A0/46282

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

6. Que les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del 
Catàleg de concertació de l'any 2013 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o 
l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

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

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

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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la Diputació de Barcelona, en el marc del conveni específic entre 
l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona, en el Programa de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) i que consisteix en un ajut del 
25,35% del cost total de l'acció;

Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL NOM DE LNOM DE LNOM DE LNOM DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ COST TOTAL DE LCOST TOTAL DE LCOST TOTAL DE LCOST TOTAL DE L ''''ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ
13/Y/96384 PQPI-PTT Granollers 25.000,00€ 98.619,40€



SEGON. Aprovar i trametre a la Diputació de Barcelona el formulari  "C401" de justificació de despeses 
del Programa de qualificació Professional Inicial  (PQPI), segons la relació següent;

Relació de despeses directes de personalRelació de despeses directes de personalRelació de despeses directes de personalRelació de despeses directes de personal ::::

Despeses indirectesDespeses indirectesDespeses indirectesDespeses indirectes     ****
* Les despeses indirectes es justificaran mitjançant un tant alçat entre el 0% i el 5% de les despeses directes imputades, 
llevat que en les condicions de concertació dels recursos s'hagi establert un percentatge superior o s'hagi exclòs la possibilitat 
de justificar aquest tipus de despesa.
L'import total de les despeses indirectes imputades a l'actuació referida és de 2.435,51€ que correspon al 2.53% de l'import 
de les despeses directes imputades.

Subtotal justificatSubtotal justificatSubtotal justificatSubtotal justificat                                                                                         2.4352.4352.4352.435,,,,51515151    €€€€

Total justificatTotal justificatTotal justificatTotal justificat     ((((despeses directesdespeses directesdespeses directesdespeses directes     ++++    despeses indirectesdespeses indirectesdespeses indirectesdespeses indirectes ))))                                98989898....619619619619,,,,40404040    €€€€

TERCER. Notificar aquest acord als interessats.

QUART.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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER    



LA  DIPUTACIÓ DE BARCELONALA  DIPUTACIÓ DE BARCELONALA  DIPUTACIÓ DE BARCELONALA  DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    AL PROGRAMA ESCOLAR TEATREAL PROGRAMA ESCOLAR TEATREAL PROGRAMA ESCOLAR TEATREAL PROGRAMA ESCOLAR TEATRE,,,,    MÚSICA I DANSA PERMÚSICA I DANSA PERMÚSICA I DANSA PERMÚSICA I DANSA PER    
EL CURSEL CURSEL CURSEL CURS    2013201320132013////2014201420142014

1. La Junta de Govern Local del dia 22 d'octubre de 2013 va acordar acollir-se a la convocatòria 
pública de la Diputació de Barcelona per a subvencions per a les programacions d'arts escèniques i 
musicals adreçades a escolars per al curs 2013-2014.

2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de desembre de 2013 va aprovar 
resoldre la convocatòria, segons Bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars  
per el curs 2013-2014.

3. Els acords de la resolució recull atorgar a l'Ajuntament de Granollers la quantitat de 23.900,00 
euros per desenvolupar la programació d'arts escèniques i musicals adreçades als escolars per al 
curs 2013. Aquesta subvenció té un caràcter plurianual i s'aplicarà com segueix:

Any 2013: 11.950,00 euros
Any 2014: 11.950,00 euros

4. A la mateixa resolució  es recull l'acord  que el termini per a la presentació de la justificació és el 20 
de setembre de 2014.

5. A l'article 4 de les bases esmentades diu que els Ajuntaments podran ser beneficiaris d'aquestes 
subvencions. Així mateix a l'article 16 en referència a la subcontractació  diu:
“No podran subcontractar-se total o parcialment aspectes concrets que conformen l'execució de 
l'activitat subvencionada. No obstant això , s'acceptarà la gestió externalitzada del programa quan 
aquesta derivi d'una relació jurídica prèvia i preexistent a la sol·licitud presentada .”

6. La Fundació Privada Cultural de Granollers AC  ha organitzat al llarg dels anys un conjunt 
d'activitats en l'ordre artístic, cívic o cultural adreçades als alumnes de les escoles de la ciutat. 
Aquestes activitats han rebut sempre des del seu inici, el curs 1982/83, el suport i recolzament 
econòmic de l'Ajuntament.

7. L'Ajuntament de Granollers entre els seus objectius compta, en potenciar activitats 
complementàries adreçades als escolars de Granollers en els camps esmentats i no té possibilitat 
d'organitzar-les amb personal propi.

8. L'Ajuntament de Granollers té signat un conveni amb la Fundació Privada Cultural de Granollers AC 
per la gestió del programa teatre, música i dansa adreçades a l'alumnat d'Educació Infantil, primària i 
secundària de Granollers per els cursos 2012/2013 i 2013/2014 on hi consta que l'Ajuntament abonarà 
la quantitat de 50.500,00€ per el curs 2012/13 en concepte de despeses generades en l'organització i 
realització del programa esmentat.

9. En data 25 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar l'addenda al conveni de 
col·laboració amb la Fundació Privada Cultural de Granollers AC per a la realització de diversos 
projectes educatius per els curos 2012-2013 i 2013-2014, per a l'any 2014.

10. L'import de la subvenció recollit en l 'addenda i en el pressupost d'Educació és de 45.500,00 €.

11. En data 30 de juny de 2014, la Fundació Privada Cultural de Granollers ha presentat la memòria 
de la programació, així com el balanç econòmic. Documentació que cal presentar en el moment de la 
justificació, tal i com recull les bases esmentades. Les despeses totals del programa han estat  de  
142.962,53€.

12. En data 15 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local ha aprovat la memòria i la justificació de 
despeses dels diversos projectes educatius: Arts escèniques i musicals als escolar .

13. Que l'ens local ha reconegut les obligacions recollides en la relació de despeses que consta a 
continuació, les quals han estat destinades en el percentatge imputat a l'actuació subvencionada, la 
qual ha tingut un cost total de 142.962,53 euros.

14. Que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona (23.900,00 €), juntament 



amb altres fonts de finançament, no supera el cost total de l'actuació subvencionada.

15. Que aquest ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents 
justificatius originals de les despeses relacionades, i seran conservats per un període no inferior a 6 
anys.

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

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per al 
Programa escolar Teatre, música i dansa per el curs 2013/2014 per un import de 23.900,00€, d'acord 
amb l'activitat següent:

CodiCodiCodiCodi Actuació SubvencionadaActuació SubvencionadaActuació SubvencionadaActuació Subvencionada Subvenció concedidaSubvenció concedidaSubvenció concedidaSubvenció concedida Pressupost total dePressupost total dePressupost total dePressupost total de     
llll''''activitatactivitatactivitatactivitat

201320135210005283 Programa d'arts escèniques i musicals 23.900,00€ 142.962,53 €

SEGON. Fer constar que la relació de despeses que es justifiquen és la següent :

DataDataDataData    
facturafacturafacturafactura ////    
nòminanòminanòminanòmina

CreditorCreditorCreditorCreditor ////aaaa
treballadortreballadortreballadortreballador ////aaaa

NIFNIFNIFNIF ConcepteConcepteConcepteConcepte DataDataDataData    
pagamentpagamentpagamentpagament     
////obligacióobligacióobligacióobligació     

reconegudareconegudareconegudareconeguda

ImportImportImportImport %%%%    
imputatimputatimputatimputat

ImportImportImportImport     
imputatimputatimputatimputat

18/03/14 Fundació Privada
Cultural de Granollers

G63570402 Programa escolar 
teatre, música i 
dansa curs 
2013/2014

16/05/14 45.500,00€ 100% 45.500,00€

Total 45.000,00€

TERCER. Trametre el certificat corresponent a l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de 
Barcelona.

QUART. Notificar als interessats.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA PEL DEPARTAMENT DATORGADA PEL DEPARTAMENT DATORGADA PEL DEPARTAMENT DATORGADA PEL DEPARTAMENT D''''ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA    
PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DEPER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DEPER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DEPER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE    
GRANOLLERS PER AL CURSGRANOLLERS PER AL CURSGRANOLLERS PER AL CURSGRANOLLERS PER AL CURS     2012201220122012////13131313

El Ple de la corporació que va tenir lloc el dia 29 de juliol de 2014 va acordar aprovar el conveni entre 
el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'ajuntament de Granollers per al 
sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Granollers, de titularitat de corporació 
local per al curs 2012-13.  

Aquest conveni, en la seva clàusula segona estableix l 'import de la subvencióimport de la subvencióimport de la subvencióimport de la subvenció  que xifra en 326326326326....160160160160    €€€€

La justificació econòmica d'aquesta subvenció cal fer-la a través de la plataforma EACAT. El termini 
finalitza el 31 d'octubre de 2014

Les despeses de personal docent i del no docent coincideixen amb els totals de les despeses dels 
certificats de les retribucions del personal. Aquests imports no inclouen les amortitzacions ni les 
inversions. L’ens local ha reconegut les obligacions recollides en la relació de despeses que consta a 
continuació, les quals han estat destinades en el percentatge imputat a l’actuació subvencionada, la 
qual ha tingut un cost total de: 



• Personal docent: 521.305,10 €
• Personal no docent: 30.527,17 €
• Despeses de funcionament: 82.543, 47 €
• TOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESES ::::    634.375,74634.375,74634.375,74634.375,74     €€€€

 Els ingressos de lingressos de lingressos de lingressos de l ''''alumnatalumnatalumnatalumnat per aquest mateix període de temps han estat de 104104104104....415415415415,,,,19191919    €€€€

El Conservatori de música de Granollers no percep altres subvencions , ajuts, ingressos o recursos per 
la mateixa finalitat d'altres entitats públiques o privades.

La quantia de la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
(326.160,00 €), no supera el cost total de l’actuació subvencionada.

Que aquest ens local té arxivats i a disposició del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya tots els documents justificatius originals de les despeses relacionades, i seran conservats 
per un període no inferior a 6 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 ::::    

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de 
Granollers per al curs 2012/13, per un import de 326.160,00€.

SEGON. Trametre els documents validats i amb signatura electrònica a través de la plataforma 
EACAT al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

TERCER. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a la Generalitat de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER A    
ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE    
LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I EL BARLES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I EL BARLES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I EL BARLES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE GRANOLLERS I EL BAR ----RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT     ....

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el 8 de juliol 
de 2014,  es va aprovar l'inici de la licitació per adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària, el contracte administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de 
tennis de Granollers i el bar-restaurant, d'acord amb les directius dels tècnics municipals del Servei 
d'Esports i es va autoritzar l'ingrés al pressupost de l'Ajuntament de Granollers amb imputació a la 
partida pressupostària d'ingressos H422.55000 "Concessions intal·lacions esportives" dels exercicis 
afectats.
El cànon de sortida mínima es fixà en 1.000,00 euros + IVA corresponent a la part fixa  del cànon, i el 
resultant de la oferta guanyadora com a part variable del cànon, essent en aquest cas el cànon de 
sortida el 2% dels ingressos bruts del volum anual de negoci de l 'adjudicatari.

2.- En data 16 de juliol de 2014 es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB amb data 
límit de presentació de pliques de 31 de juliol de 2014.

3.- Dins el termini establert, es van presentar les següents pliques:

Plica Empresa Data registre Núm. registre d'entrada
1 GCIT 2014,SL 31.07.2014 16595
2 SERCAMADA, SL 31.07.2014 16596
3 JORGE PLANA CRUIXENT 31.07.2014 16616



4.- La Mesa de Contractació al procedir a l'obertura del sobre núm. 1 corresponent a la documentació 
administrativa, va detectar que l'empresa GCIT 2014 S.L. (plica núm. 1) no acreditava la seva 
capacitat d'obrar, no estant compresa dins les seves finalitats o objecte social la prestació de serveis 
de restauració. Tampoc acreditava estar en possessió de les condicions mínimes de solvència 
econòmica i tècnica d'acord amb allò establert a la clàusula III.2.1, apartat f) del Plec de clàusules 
administratives particulars i l 'article 62 i 75 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic , tant 
pel que fa a activitat de restauració com a gestió d'instal.lacions esportives.
Per aquests motius i a la vista de la documentació aportada desprès de fer el requeriment oportú,  la 
Mesa de Contractació va decidir no admetre a tràmit aquesta proposta (plica núm. 1)

5.- La Mesa de Contractació al procedir a l'obertura del sobre núm. 1 corresponent a la documentació 
administrativa, també va detectar que l'empresa SERCAMADA,SL (plica núm. 2) no acreditava la seva 
capacitat d'obrar, no estant compresa dins les seves finalitats o objecte social la prestació de serveis 
de restauració. Tampoc acreditava estar en possessió de les condicions mínimes de solvència 
econòmica i tècnica d'acord amb allò establert a la clàusula III.2.1, apartat f) del Plec de clàusules 
administratives particulars i l 'article 62 i 75 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic , tant 
pel que fa a activitat de restauració com a gestió d'instal.lacions esportives.
Per aquests motius i a la vista de la documentació aportada desprès de fer el requeriment oportú, la 
Mesa de Contractació va decidir no admetre a tràmit aquesta proposta (plica núm. 2)

6.- La Mesa de Contractació al procedir a la valoració del sobre núm. 2  "Proposta Tècnica avaluable 
mitjançant judici de valor" de la única plica admesa (plica num. 3)  va detectar que aquesta proposta 
no indicava el detall ni justificació dels conceptes inclosos dins la clàusula III.2.2.b del Plec de 
clàusules administratives particulars i d'acord amb la clàusula III.4  A1, on clarament s'especificava 
que si no es justificava en detall o si no presentava l 'estructura mínima indicada, seria motiu d'exclusió 
del procés licitatori, la Mesa de Contractació en aquest cas, va decidir excloure aquesta proposta 
(plica núm. 3)

7.-  D'acord amb l'informe tècnic, la Mesa de Contractació  proposa declarar desert aquest expedient 
de licitació del  contracte administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de 
tennis de Granollers i el bar-restaurant

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

Articles 62 , 75 i 145.1 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic pel que fa a la presentació de les propostes dels licitadors que han 
d'ajustar-se allò que estableix el plec de clàusules administratives particulars .
Article 151.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de �

contractes del sector públic, que estableix que "l'órgan de contractació no pot declarar deserta una 
licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que 
figurin en el plec", del que es desprèn que l'òrgan de contractació pot declarar deserta una licitació 
quan no hi hagin ofertes admissibles presentades.
Clàusules III.2 i III.4 del Plec de clàusules administratives particulars que regula aquesta licitació .�

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.-.-.-.-    Excloure la proposta presentada per l'empresa GCIT 2014,SL amb CIF B66345224 en el 
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  administratiu especial per a la gestió i 
explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el bar-restaurant de l'Ajuntament de 
Granollers per no acreditar la seva capacitat d'obrar ni estar en possessió de les condicions mínimes 
de solvència econòmica i tècnica d'acord amb allò establert a la clàusula III.2.1, apartat f) del Plec de 
clàusules administratives particulars  .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Excloure la proposta presentada per l'empresa SERCAMADA,SL amb CIF B64691512 en el 
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  administratiu especial per a la gestió i 
explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el bar-restaurant de l'Ajuntament de 
Granollers per no acreditar la seva capacitat d'obrar ni estar en possessió de les condicions mínimes 



de solvència econòmica i tècnica d'acord amb allò establert a la clàusula III.2.1, apartat f) del Plec de 
clàusules administratives particulars  .

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Excloure la proposta presentada per l'empresa  JORDI PLANA CRUIXENT amb DNI 
35063438F en el procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte  administratiu especial 
per a la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el bar-restaurant de 
l'Ajuntament de Granollers, per no justificar en detall i no presentar la estructura mínima requerida en 
les clàusules III.2 i III.4 del Plec de clàusules administratives particulars .

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Declarar desert el procediment obert endegat per adjudicar el contracte administratiu 
especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el bar-restaurant 
de l'Ajuntament de Granollers per manca d'ofertes admissibles, de conformitat amb els fets i 
fonaments de dret invocats.

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 APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A L''''ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CELESTÍ BELLERA PER A LASSOCIACIÓ ESPORTIVA CELESTÍ BELLERA PER A LASSOCIACIÓ ESPORTIVA CELESTÍ BELLERA PER A LASSOCIACIÓ ESPORTIVA CELESTÍ BELLERA PER A L''''AJUT A LAAJUT A LAAJUT A LAAJUT A LA    
REALITZACIÓ DE LREALITZACIÓ DE LREALITZACIÓ DE LREALITZACIÓ DE L''''ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL EN HORARI EXTRAESCOLAR PER AESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL EN HORARI EXTRAESCOLAR PER AESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL EN HORARI EXTRAESCOLAR PER AESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL EN HORARI EXTRAESCOLAR PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En sessió de data 19 de març de 2013 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va 
atorgar a l'entitat Associació Esportiva Celestí Bellera una subvenció per import de 3.020,00 € per a 
l'ajut a la realització de l'Escola Esportiva Municipal en horari extraescolar per a l'any 2013 i en data 
19 de març de 2013 es va signar el corresponent conveni de col·laboració que recull les obligacions 
de l'entitat beneficiària. 

La clàusula cinquena del conveni preveu que s'ha de presentar la justificació de l'actuació 
subvencionada abans del dia 28 de febrer de 2014.

En data 22 de gener de 2014 amb número de registre d'entrada 1071 l'entitat Associació Esportiva 
Celestí Bellera ha presentat la justificació requerida .

Vist l'informe emès en data disset de juliol de 2014 pel cap del Servei d'Esports 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 al conveni de col·laboració formalitzat en data  19 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) Cumplir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fundamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgant concedent el cumpliment dels requisits i condicions, així com la realització 
de l'activitat i el cumpliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la subvenció . ...

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

justificació de les subvencions públiques .

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

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

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

aprovada per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per 



acord del Ple de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les 
justificacions, les despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

Clàusula cinquena del 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 l'ajut a la realització 
de l'Escola Esportiva Municipal en horari extraescolar per a l'any 2013, signat en data 19 de març 
de 2013, 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 . / o bé, en cas de que no es faci conveni.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Esportiva Celestí Bellera per 
acord de la Junta de Govern Local de data 19 de març per a l'any 2013 en els termes que s'indiquen a 
continuació:

DataDataDataData    ////    
númnúmnúmnúm....    RGERGERGERGE

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

22-01-14
1071

AE Celestí Bellera G64617251 Escola Esportiva 3.020,00 € 4.504,99 €

TOTAL 3.020,00 € 4.504,99 €

SEGON. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària. 

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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. 

EL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERAL     ACCIDENTALACCIDENTALACCIDENTALACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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