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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ D''''UN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN LUN ERROR MATERIAL EN L''''ACORD PRES PERACORD PRES PERACORD PRES PERACORD PRES PER    
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIALA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA    17171717    DE JUNY  DEDE JUNY  DEDE JUNY  DEDE JUNY  DE    2014201420142014,,,,    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVAVEN LESAPROVAVEN LESAPROVAVEN LESAPROVAVEN LES    
LIQUIDACIONS DE LLIQUIDACIONS DE LLIQUIDACIONS DE LLIQUIDACIONS DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013    DE  LA TAXA DE LDE  LA TAXA DE LDE  LA TAXA DE LDE  LA TAXA DE L''''APROFITAMENT ESPECIAL DELAPROFITAMENT ESPECIAL DELAPROFITAMENT ESPECIAL DELAPROFITAMENT ESPECIAL DEL    
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DDOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DDOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DDOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D''''EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DEEMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DEEMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DEEMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE    
SUBMINISTRAMENTS DSUBMINISTRAMENTS DSUBMINISTRAMENTS DSUBMINISTRAMENTS D ''''INTERÈS GENERALINTERÈS GENERALINTERÈS GENERALINTERÈS GENERAL     

PrimerPrimerPrimerPrimer     :::: El tècnic municipal del Servei de Gestió Tributària informa d'ofici l'existència d'un error 
material o de fet en el Dictamen aprovat per la Junta de Govern Local el dia 17 de juny  de 2014, pel 
qual s'aprovaven    les liquidacions de l'exercici 2013 de la taxa de l'aprofitament especial del domini 
públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general .

L'error material consisteix en el fet que hi havia pagaments a compte ingressats prèviament                           
( concretament el mes de gener de 2014 ) que no restaven deduïts dels imports de les liquidacions  a 
aprovar per la taxa de referència. 

SegonSegonSegonSegon::::    Referent a aquest assumpte s'ha pogut consultar informe emès per la Tresorera Municipal 
Cristina Sancho Rey que posa la manifest la necessitat d'esmena de l'acord pres per la Junta de 
Govern Local.

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

IIII....  Article 220 de la llei 58/2003, de 17 de desembre. Rectificació d'errors 

1. L'òrgan o organisme que hagi dictat l'acte o la resolució de la reclamació ha de rectificar en 
qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, de fet o aritmètics, sempre 
que no hagi transcorregut el termini de prescripció. En particular, s'han de rectificar per aquest 
procediment els actes i les resolucions de les reclamacions economicoadministratives en què s'hagi 
incorregut en error de fet que resulti dels propis documents incorporats a l'expedient. La resolució ha 
de corregir l'error en la quantia o en qualsevol altre element de l'acte o resolució que es rectifica. 

2. El termini màxim per notificar resolució expressa és de sis mesos des que es presenti la  sol·licitud 
per l'interessat o des que se li notifiqui l'acord d'iniciació d'ofici del procediment.  El transcurs del 
termini que preveu el paràgraf anterior sense que s'hagi notificat resolució  expressa produeix els 
efectes següents:  

a) La caducitat del procediment iniciat d'ofici, sense que això impedeixi que es pugui iniciar de nou un 
altre procediment posteriorment. 

b) La desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud, si el procediment s'ha iniciat a instància 
de l'interessat. 

3. Les resolucions que es dictin en aquest procediment són susceptibles de recurs de  reposició i de 
reclamació economicoadministrativa.

IIIIIIII.... Article 14 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. Revisió d’actes en via administrativa.  

1. Respecte dels procediments especials de revisió dels actes dictats en matèria de gestió tributària, 
cal atenir-se al que disposa l’article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i els paràgrafs següents: 

a) La devolució d’ingressos indeguts i la rectificació d’errors materials en l’àmbit dels tributs locals 
s’han d’ajustar al que disposen els articles 32 i 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària. 



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 ::::    Esmenar l'error material apreciat de conformitat amb els fets i els fonaments invocats, i per 
tant modificar el Dictamen aprovat per la Junta de Govern Local el dia 17 de juny  de 2014, pel qual 
s'aprovaven    les liquidacions de l'exercici 2013 de la taxa de l'aprofitament especial del domini públic 
local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

SegonSegonSegonSegon:::: Substituir llur part dispositiva primera transcrita de la següent manera a l'acord del dia 17 de 
juny de 2014 :

" Primer:    Aprovar les liquidacions corresponent a l 'exercici 2013 de la taxa per aprofitaments especials 
del sòl, vol i subsòl de la via pública, segons la relació USSVOL13 per un import total de 
1.285.746,15.-euros i que deduïdes les quantitats ingressades a compte per les empreses 
subministradores per un import de 789.313,87.-euros, resultant una quantitat a ingressar de 
496.432,28.-euros, d'acord amb els fonaments de dret invocats.."

 per :

"Primer:    Aprovar les liquidacions corresponents a l'exercici 2013 de la taxa per aprofitaments 
especials del sòl, vol i subsòl de la via pública, per un import total de 1.285.746,15.-euros, resultant a 
ingressar 331.406,38.- euros , un cop deduïdes les quantitats satisfetes  prèviament  a  compte per les 
empreses  subministradores  de 954.339,77.-euros , d'acord amb els fonaments de dret invocats. "

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

QuartQuartQuartQuart    :::: Notificar aquesta resolució al Servei de Tresoreria . 
 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR,,,,    EN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    LA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓLA SUBVENCIÓ    
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANYDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT D’ACCIONS PER A L’ANY    2014201420142014    ENENENEN    
L’ÀMBIT DE “RECULL DL’ÀMBIT DE “RECULL DL’ÀMBIT DE “RECULL DL’ÀMBIT DE “RECULL D''''ACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE LACTIVITATS DE SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL” DE L''''ÀREA DEÀREA DEÀREA DEÀREA DE    
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALDESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALDESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALDESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2014201420142014    DELDELDELDEL    
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSPLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””,,,,    2222N SEMESTRE DEN SEMESTRE DEN SEMESTRE DEN SEMESTRE DE     2014201420142014

1111.... El 31313131    de maig dede maig dede maig dede maig de    2012201220122012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa dePla “Xarxa dePla “Xarxa dePla “Xarxa de    
Governs LocalsGoverns LocalsGoverns LocalsGoverns Locals    2012201220122012----2015201520152015””””,,,, que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions 
d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu ProtocolProtocolProtocolProtocol  general, que 
té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla.

2222.... Atès el que disposa l'articlearticlearticlearticle     5555    del Protocol ddel Protocol ddel Protocol ddel Protocol d''''Adhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de Barcelona: “Són 
destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: els municipis de les comarques de 
Barcelona, en tant que, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els municipis són ens 
bàsics de l’organització territorial de Catalunya.

3333.... En el seu articlearticlearticlearticle     2222....a de les instruccions da de les instruccions da de les instruccions da de les instruccions d''''adhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol General    del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, s'estableix que els municipis de les comarques de Barcelona en 
adherir-se, relacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguin a efectes de que, en els termes 
que prevegin els règims de concertació o la normativa específica corresponent, els ensels ensels ensels ens    
instrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals    2012201220122012----2015201520152015””””    
si així ho decideix l’Ajuntament respectiu .

4444.... Un dels recursos econòmics concertables són les actuacions del règim regulador del Catàleg 
de Serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.



5555.... El dia 30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014, la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona aprovà el 
Catàleg de concertació de l'any 2014, el seu Règim regulador i la convocatòria anual per a la 
concessió de recursos.

6666.... Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat    és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i Economia 
de l'Ajuntament de Granollers. Segons l’articlel’articlel’articlel’article     3333    dels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatuts, la seva finalitat és la de 
promoure el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com vetllar 
per la seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les 
empreses del municipi i de la seva àrea d’influència en matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmicaen matèria de promoció econòmica,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    
turística i firalturística i firalturística i firalturística i firal ....

7777.... Cada any, el “Recull d'activitats de suport al teixit productiu” el rep Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat , però atès 
el canvi en el sistema d'adhesió a la Xarxa de Municipis que la Diputació va engegar el 2013, és 
l'Ajuntament de Granollers qui ha de sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, un ajut delajut delajut delajut del    75757575%%%%    deldeldeldel    
cost total de les accionscost total de les accionscost total de les accionscost total de les accions ....    

8888.... En data 4444    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, l’Ajuntament de Granollers va sol·licitar un ajut per a les següents 
accions:

NOM DE L’ACCIÓ codi XGL
Subvenci

ó

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 14/Y/109963 450,00
Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als 
clients 14/Y/109958 435,00

Com posar els preus als meus productes o serveis 14/Y/109961 412,50

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 14/Y/109962 412,50

Vendes per a no comercials 14/Y/109960 540,00

La gestio eficaç del temps és molt rendible 14/Y/109964 435,00

Millora la gestió per reduir despeses 14/Y/109959 660,00

Total general 3.345,00

9999.... En data 1111    dddd''''agost deagost deagost deagost de    2014201420142014, la Vicepresidència 1a i Presidència Delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, comunica l’aprovació de l’ajuda de 
3.345,00 € a l’Ajuntament de Granollers, per la realització d'aquestes accions.

10101010.... L'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot acceptar 
en nom de Granollers Mercat, l’atorgament de subvencions per a l'execució de determinats projectes, 
tot i que l'execució la realitza l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant la Diputació de 
Barcelona.

11111111.... Vist informe de data 9999    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció dededede        3333....345345345345,,,,00000000        €€€€,,,,    en nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercat,,,,    atorgada per la 
Diputació de Barcelona per al cofinançament de les accions del “Recull d“Recull d“Recull d“Recull d''''activitats de suport al teixitactivitats de suport al teixitactivitats de suport al teixitactivitats de suport al teixit    
empresarial”empresarial”empresarial”empresarial” , en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
2n semestre de 2014, d'acord amb el següent detall:



NOM DE L’ACCIÓ codi XGL
Subvenci

ó

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 14/Y/109963 450,00
Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als 
clients 14/Y/109958 435,00

Com posar els preus als meus productes o serveis 14/Y/109961 412,50

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 14/Y/109962 412,50

Vendes per a no comercials 14/Y/109960 540,00

La gestio eficaç del temps és molt rendible 14/Y/109964 435,00

Millora la gestió per reduir despeses 14/Y/109959 660,00

Total general 3.345,00

SegonSegonSegonSegon....- Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTARPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR,,,,    EN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCATEN NOM DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    UNAUNAUNAUNA    
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT DE LSUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT DE LSUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT DE LSUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL COFINANÇAMENT DE L''''    ACCIÓACCIÓACCIÓACCIÓ::::    
“CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PER A LES OPERACIONS D’UNA EMPRESA DEL SECTOR“CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PER A LES OPERACIONS D’UNA EMPRESA DEL SECTOR“CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PER A LES OPERACIONS D’UNA EMPRESA DEL SECTOR“CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PER A LES OPERACIONS D’UNA EMPRESA DEL SECTOR    
INDUSTRIAL”INDUSTRIAL”INDUSTRIAL”INDUSTRIAL”

1111.... El 31313131    de maig dede maig dede maig dede maig de    2012201220122012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla “Xarxa dePla “Xarxa dePla “Xarxa dePla “Xarxa de    
Governs LocalsGoverns LocalsGoverns LocalsGoverns Locals    2012201220122012----2015201520152015””””, que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions 
d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu ProtocolProtocolProtocolProtocol  general, que 
té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla.

2222.... Atès el que disposa llll''''articlearticlearticlearticle     5555    del Protocol ddel Protocol ddel Protocol ddel Protocol d''''Adhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de BarcelonaAdhesió de la Diputació de Barcelona:::: “Són 
destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: els municipis de les comarques de 
Barcelona, en tant que, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els municipis són ens 
bàsics de l’organització territorial de Catalunya.

3333.... En el seu articlearticlearticlearticle     2222....a de les instruccions da de les instruccions da de les instruccions da de les instruccions d''''adhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol Generaladhesió al Protocol General del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, s'estableix que els municipis de les comarques de Barcelona en 
adherir-se, relacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguinrelacionaran els ens instrumentals que d’ells depenguin    a efectes de que, en els termes 
que prevegin els règims de concertació o la normativa específica corresponent, els ensels ensels ensels ens    
instrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Localsinstrumentals de referència puguin ser destinataris del Pla “Xarxa de Governs Locals    2012201220122012----2015201520152015”””” 
si així ho decideix l’Ajuntament respectiu .

4444.... Un dels recursos econòmics concertables són les actuacions del règim regulador del Catàleg 
de Serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

5555.... El dia 30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014, la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona aprovà el 
Catàleg de concertació de l'any 2014, el seu Règim regulador i la convocatòria anual per a la 



concessió de recursos.

6666.... Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat    és l'entitat pública empresarial local adscrita a l'Àrea de Govern i Economia 
de l'Ajuntament de Granollers. Segons    l’articlel’articlel’articlel’article     3333    dels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatutsdels seus Estatuts, la seva finalitat és la de 
promoure el desenvolupament local i el creixement econòmic equilibrat del municipi, així com vetllar 
per la seva cohesió territorial i social mitjançant la prestació de serveis als ciutadans i a les 
empreses del municipi i de la seva àrea d’influència en matèria de promoció econòmicad’influència en matèria de promoció econòmicad’influència en matèria de promoció econòmicad’influència en matèria de promoció econòmica,,,,    comercialcomercialcomercialcomercial ,,,,    
turística i firalturística i firalturística i firalturística i firal ....

7777.... Cada any, el “Recull d'activitats de suport al teixit productiu” el rep Granollers MercatGranollers MercatGranollers MercatGranollers Mercat , però atès 
el canvi en el sistema d'adhesió a la Xarxa de Municipis que la Diputació va engegar el 2013, és 
l'Ajuntament de Granollers qui ha de sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, un ajut delajut delajut delajut del    75757575%%%%    deldeldeldel    
cost total de l’acciócost total de l’acciócost total de l’acciócost total de l’acció ....

8888.... En data 27 de juny de 2014 l’Ajuntament de Granollers va sol·licitar l’ajut per a l’acció :
""""Creació d’un pla de millora per a les operacions d’una empresa del sector industrialCreació d’un pla de millora per a les operacions d’una empresa del sector industrialCreació d’un pla de millora per a les operacions d’una empresa del sector industrialCreació d’un pla de millora per a les operacions d’una empresa del sector industrial"""" amb Codi 
TA/IN5, que consta de dues parts,  2 sessions de tutoria grupal amb un cost fix de 840,00 € i una 
segona part d’assessoraments individuals, que té un cost total de 540,00 € per empresa sol·licitant.

El mínim d’empreses sol·licitants per poder-lo portar a terme són 5 i el màxim 10, segons s’indica a 
les característiques i procediments de funcionament del Recull  2014.

L'import atorgat correspon a un màxim demàxim demàxim demàxim de    8888    empresesempresesempresesempreses, i el cost total d’aquesta actuació podria 
arribar a 5555....160160160160,,,,00000000    €€€€ iva inclòs.

9999.... En data 16161616    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014 la Vicepresidència 1a i Presidència Delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona comunica l’aprovació de l’Ajuda de 
3.870,00 € a l’Ajuntament de Granollers pel Taller amb acompanyament individualitzat: Creació d’un 
Pla de Milllora per les operacions d’una empresa del sector industrial .

10101010.... L'Ajuntament de Granollers, com a ens aglutinador de les administracions locals, pot acceptar 
en nom de Granollers Mercat, l’atorgament de subvencions per a l'execució de determinats projectes, 
tot i que l'execució la realitza l'ens adscrit que és qui finalment ho justificarà davant la Diputació de 
Barcelona.

11111111.... Vist informe de data 9999    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvencióAcceptar la subvenció dededede    3333....870870870870,,,,00000000        €€€€,,,,    en nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercaten nom de Granollers Mercat,,,,    atorgada per la 
Diputació de Barcelona per al cofinançament de les accions del “Recull d“Recull d“Recull d“Recull d''''activitats de suport al teixitactivitats de suport al teixitactivitats de suport al teixitactivitats de suport al teixit    
empresarial”empresarial”empresarial”empresarial” , en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
d'acord amb el següent detall:

NOM DE L'ACCIÓ
CODI XGL

IMPORT 
SUBVENC

IÓ
Creació d’un Pla de millora per a les operacions d’una 
empresa del sector industrial

14/Y/10985
8 3.870,00

SegonSegonSegonSegon....- Notificar l'acord a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 



6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA    
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXTPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXTPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXTPER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXT    """"TREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓTREBALL I FORMACIÓ""""    ADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT AADREÇAT A    
PERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA DPERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA DPERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA DPERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA RENDA MÍNIMA D''''INSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓ,,,,    MOTIVAT PERMOTIVAT PERMOTIVAT PERMOTIVAT PER    
LLLL''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO ////281281281281////2013201320132013,,,,    DDDD''''11111111    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE     ((((EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    2013201320132013////PRMIPRMIPRMIPRMI////SPOSPOSPOSPO////0040004000400040))))

1111.... El    13131313    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2013201320132013    rebíem notificació de l'atorgament, per part del Servei d'Ocupació de 
Catalunya, d'una subvenció de 71717171....627627627627,,,,76767676    €€€€    per a la realització del Programa mixtPrograma mixtPrograma mixtPrograma mixt     """"Treball i FormacióTreball i FormacióTreball i FormacióTreball i Formació """"    
((((expexpexpexp....    2013201320132013////PRMIPRMIPRMIPRMI////SPOSPOSPOSPO////0040004000400040)))), el qual està regulat per l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////281281281281////2013201320132013,,,,    dddd''''11111111    de novembrede novembrede novembrede novembre, per 
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del    
Programa mixt "Treball i Formació" adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima 
d'inserció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

2222.... El 17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, l'Ajuntament de 
Granollers acceptava la subvenció.

3333.... El    Programa s'ha portat a terme entre els dies 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013,,,, coincidint amb la 
contractació dels participants al mateix, i 29292929    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014, data en que finalitzà el contracte 
laboral d'aquestes persones.

4444.... Dins el Programa, s'han portat a terme dos tipus d'accions:

- Accions dAccions dAccions dAccions d''''experiència laboralexperiència laboralexperiència laboralexperiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral dels participants al 
Programa mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social de 
competència municipal, i que ha comportat la    contractació decontractació decontractació decontractació de    8888    treballadors a jornada completatreballadors a jornada completatreballadors a jornada completatreballadors a jornada completa    
durantdurantdurantdurant    6666    mesosmesosmesosmesos    ((((deldeldeldel    30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013    alalalal    29292929    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014).).).).    La subvenció atorgada per 
a aquestes accions específiques ha estat de 71717171....087087087087,,,,76767676    €€€€....

----    Accions formativesAccions formativesAccions formativesAccions formatives, de tipus transversal, adreçades als participants a les accions d'experiència 
laboral, amb una durada dedurada dedurada dedurada de    20202020    horeshoreshoreshores,,,, les quals han estat realitzades durant la vigència dels 
contractes de treball i dins l'horari laboral. La subvenció atorgada per a aquestes accions en 
concret ha estat de 540540540540,,,,00000000    €€€€....

5555.... El termini per a presentar la documentació justificativa econòmica era de 2 mesos a comptar 
des de la finalització de les accions. Aquest termini, doncs, finalitzava el 29292929    dddd''''agost deagost deagost deagost de    2014201420142014. Atesa 
la nostra impossibilitat d'entregar la documentació dins el termini, en data 30303030    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014 vam 
sol·licitar una ampliació del termini establert per a presentar la justificació. Aquesta sol·licitud ha 
estat estimada per part del SOC, de manera que hem disposat d'un mes més per a preparar i 
presentar la documentació justificativa (fins al 29292929    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014).

6666.... D'acord amb les dades del Servei de Comptabilitat, en data 17171717    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2014201420142014    el SOC 
encara no ha efectuat cap pagament en relació a aquest Programa. 

7777....     Havent revisat tota la documentació, es comprova com tan en les accions daccions daccions daccions d''''experiènciaexperiènciaexperiènciaexperiència     
laborallaborallaborallaboral  com en les accions formativesaccions formativesaccions formativesaccions formatives no s'ha arribat a gastar el 100% de l'import aprovat per part 
del SOC, la qual cosa comporta que s'hagi de renunciar a aquests diners no gastats ni justificats. 
Concretament, l'import imputat a aquestes accions ha estat de 63636363....658658658658,,,,21212121    €€€€ (63636363....178178178178,,,,21212121    €€€€    per a les 
accions d'experiència laboral i    480480480480,,,,00000000    €€€€    per a les accions formatives), per la qual cosa caldrà 
renunciar a un total de 7777....969969969969,,,,55555555    €€€€ (7777....909909909909,,,,55555555    €€€€    i    60606060    €€€€, respectivament).

El motiu d'aquesta desviació entre els imports aprovat i justificat el trobem en que no es va poder 
contractar a una de les persones preseleccionades per la OTG per a participar al Programa atès que 
no complia amb un dels requisits establerts a les bases de la convocatòria . A més, es va desestimar 
la contractació d'una persona en el seu lloc perquè no es va trobar cap altre candidat que encaixés al 
perfil de l'oferta, d'entre les persones derivades per l'Oficina de Treball.

8888.... Vist l'informe, amb data 17171717    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2014201420142014, del tècnic especialista del Servei de 
Promoció Econòmica, Sr. Quim Xicoira Albert, pel qual proposa aprovar la justificació econòmica del 



Programa.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació econòmica del Programa “Treball i Formació”Aprovar la justificació econòmica del Programa “Treball i Formació”Aprovar la justificació econòmica del Programa “Treball i Formació”Aprovar la justificació econòmica del Programa “Treball i Formació” adreçat a persones 
aturades perceptores de la renta mínima d'inserció,    corresponent a l'exercici    2013201320132013, d'acord amb els 
imports que es detallen a continuació:

NÚMNÚMNÚMNÚM....    DDDD''''EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT TIPUSTIPUSTIPUSTIPUS    
DDDD''''ACCIONSACCIONSACCIONSACCIONS

SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ     
APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
JUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICAT

IMPORT AIMPORT AIMPORT AIMPORT A     
RENUNCIARRENUNCIARRENUNCIARRENUNCIAR

 2013/PRMI/SPO/0040/EX01
 2013/PRMI/SPO/0040/EX02

Accions d'experiència 
laboral (Bloc 1)

71.087,76 €  63.178,21 €  7.909,55 €  

 2013/PRMI/SPO/0040/AF01 Accions formatives (Bloc 2) 540,00 €  480,00 €  60,00 €  

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::  71717171....627627627627,,,,76767676    €€€€  63636363....658658658658,,,,21212121    €€€€  7777....969969969969,,,,55555555    €€€€  

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Renunciar a 7777....969969969969,,,,55555555    €€€€    no gastats    de la subvenció atorgada pel SOC, d'acord amb el detall 
següent: 

----    7777....909909909909,,,,55555555    €€€€    de les accions d'experiència laboral
----    60606060,,,,00000000    €€€€ de les accions de formació.

TercerTercerTercerTercer.- Sol·licitar al SOC el pagament de lSol·licitar al SOC el pagament de lSol·licitar al SOC el pagament de lSol·licitar al SOC el pagament de l''''import correctament justificat de la subvencióimport correctament justificat de la subvencióimport correctament justificat de la subvencióimport correctament justificat de la subvenció 
corresponent a aquest expedient (2013/PRMI/SPO/0040) que, d'acord amb els nostres càlculs, queda 
establert en 63636363....658658658658,,,,21212121    €€€€, els quals es desglossen de la manera següent:

----    63636363....178178178178,,,,21212121    €€€€    a les accions d'experiència laboral
----    480480480480,,,,00000000    €€€€    a les accions formatives.

QuartQuartQuartQuart .- Notificar-ho al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i als Serveis de 
Comptabilitat i Planificació Econòmica i Control Pressupostari de l 'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI D''''OCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DE    
CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE SISCATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE SISCATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE SISCATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE SIS    
PROGRAMES DPROGRAMES DPROGRAMES DPROGRAMES D''''EXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE CARÀCTEREXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE CARÀCTEREXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE CARÀCTEREXPERIENCIACIÓ LABORAL I UN PROGRAMA ESPECÍFIC DE CARÀCTER    
EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEEXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEEXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEEXPERIMENTAL I INNOVADOR PER A AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE    
COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DCOL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DCOL·LECTIUS AMB DIFICULTAT DCOL·LECTIUS AMB DIFICULTAT D''''INSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓINSERCIÓ,,,,    EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PER AEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PER AEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PER AEN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB NECESSITATS DEDEL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB NECESSITATS DEDEL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB NECESSITATS DEDEL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB NECESSITATS DE    
REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALREEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALREEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIALREEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL::::    PROJECTE TREBALL ALS BARRISPROJECTE TREBALL ALS BARRISPROJECTE TREBALL ALS BARRISPROJECTE TREBALL ALS BARRIS,,,,    REGULAT PERREGULAT PERREGULAT PERREGULAT PER    
LLLL''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO ////225225225225////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    22222222    DE JULIOLDE JULIOLDE JULIOLDE JULIOL

1111.... El 25252525    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014 es publicà al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////225/2014225/2014225/2014225/2014,,,,    dededede    22222222    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,, per la qual 
s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris i s'obre 
la convocatòria per a l'any 2014.

2222.... L’Ajuntament de Granollers pot iniciar expedient de sol·licitud, atès que reuneix tots els requisits    
traçats a les Bases 2 i 3 de l'esmentada Ordre.

3333.... D'acord amb l'article 4 de la mateixa Ordre, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30303030    
de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014....



4444.... Un cop valorades les propostes presentades per part dels diferents Serveis interessats dins la 
nostra entitat, hem considerat portar a terme les accionsaccionsaccionsaccions que es relacionen a continuació:

Tipus dTipus dTipus dTipus d ''''accióaccióaccióacció**** Denominació de lDenominació de lDenominació de lDenominació de l ''''accióaccióaccióacció
NúmNúmNúmNúm....    dededede    

contractescontractescontractescontractes
Subvenció aSubvenció aSubvenció aSubvenció a     

sol·licitarsol·licitarsol·licitarsol·licitar

Programa APrograma APrograma APrograma A ....AAAA1111 Ponts a la feina, orientació sociolaboral per a persones del Congost 3333 96969696....474474474474,,,,28282828    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Dinamització comunitària al barri del Congost 2222 30303030....829829829829,,,,34343434    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Mediació veïnal al barri del Congost 2222 30303030....829829829829,,,,34343434    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Dinamització de la gent gran del barri del Congost 1111 15151515....414414414414,,,,67676767    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Alfabetització al barri del Congost 2222 30303030....829829829829,,,,34343434    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Suport a serveis socials d'atenció primària i al centre obert 2222 30303030....829829829829,,,,34343434    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Dinamització comercial al barri del Congost 1111 15151515....414414414414,,,,67676767    €€€€

TOTAL SUBVENCIÓ A SOL·LICITARTOTAL SUBVENCIÓ A SOL·LICITARTOTAL SUBVENCIÓ A SOL·LICITARTOTAL SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR :::: 250250250250....620620620620,,,,98989898    €€€€

****    Programa APrograma APrograma APrograma A....AAAA1111::::    Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats 
d'inserció. Dispositius d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials. Programa DPrograma DPrograma DPrograma D....DDDD2222::::    Programes d'experienciació laboral. 
Actuacions professionals.

Totes elles conformen el que es coneix com el “pla d“pla d“pla d“pla d ''''execució anual”execució anual”execució anual”execució anual”     que proposa l'Ajuntament de 
Granollers en el marc de la present convocatòria, el qual ha estat redactat per l'equip tècnic del 
Servei de Promoció Econòmica, i que té com a principal objectiu el fer front a les problemàtiques 
derivades de la situació de crisi econòmica i social les quals, dins el municipi de Granollers, han 
tingut especial incidència al barri del Congost .

5555.... En cas d'aprovar-se, els programes d'experienciació laboral permetran el finançament delpermetran el finançament delpermetran el finançament delpermetran el finançament del    100%100%100%100%    
de les despesesde les despesesde les despesesde les despeses relatives a la contractació de 10101010    persones desocupadespersones desocupadespersones desocupadespersones desocupades, durant un període de 6666    
mesosmesosmesosmesos., a jornada completa.

Pel que fa al programa experimental i innovador per a la inserció sociolaboral de col·lectius amb 
dificultats, en cas d'aprovar-se en la seva totalitat, permetrà la contractació de dos tècnics mitjospermetrà la contractació de dos tècnics mitjospermetrà la contractació de dos tècnics mitjospermetrà la contractació de dos tècnics mitjos    
a jornada complerta i un auxiliar administratiu a jornada parciala jornada complerta i un auxiliar administratiu a jornada parciala jornada complerta i un auxiliar administratiu a jornada parciala jornada complerta i un auxiliar administratiu a jornada parcial (80% de la jornada) durant el 
període màxim dmàxim dmàxim dmàxim d ''''un anyun anyun anyun any. 

6666.... LLLL''''Ajuntament de Granollers preveurà en el pressupost de lAjuntament de Granollers preveurà en el pressupost de lAjuntament de Granollers preveurà en el pressupost de lAjuntament de Granollers preveurà en el pressupost de l''''exerciciexerciciexerciciexercici     2015201520152015    crèdit suficient icrèdit suficient icrèdit suficient icrèdit suficient i    
necessarinecessarinecessarinecessari     per a finançar la despesa no subvencionable que es pugui generar durant el 
desenvolupament de les accions, i que té a veure amb la formació en prevenció de riscos laborals 
del personal a contractar, la roba de treball per a determinats perfils, i les indemnitzacions de 
cessament o acabament dels contractes de treball.

7777.... Vist l'informe, de data 19191919    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2014201420142014, de la tècnica responsable del Servei Local 
d'Ocupació, Sra. Elisabeth Martín Saura, pel qual proposa sol·licitar una subvenció de    250250250250....620620620620,,,,98989898    
€€€€ al SOC per al desenvolupament del projecte Treball als Barris de l 'exercici 2014.

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 Pla dAprovar el Pla dAprovar el Pla dAprovar el Pla d''''execució anualexecució anualexecució anualexecució anual    elaborat en el marc de la convocatòria per a l'any 2014 del 
Programa de suport als territoris amb necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball alsProjecte Treball alsProjecte Treball alsProjecte Treball als    
BarrisBarrisBarrisBarris ,,,, el qual es composa    dddd''''un Programa experimental i innovadorun Programa experimental i innovadorun Programa experimental i innovadorun Programa experimental i innovador destinat a afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció al barri del Congost i sis Projectesi sis Projectesi sis Projectesi sis Projectes    
dddd''''experienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboral de treballadors per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social, 
destinats al barri del Congost, que es relacionen a continuació:

Tipus dTipus dTipus dTipus d ''''accióaccióaccióacció**** Denominació de lDenominació de lDenominació de lDenominació de l ''''accióaccióaccióacció
NúmNúmNúmNúm....    dededede    

contractescontractescontractescontractes
Subvenció aSubvenció aSubvenció aSubvenció a     

sol·licitarsol·licitarsol·licitarsol·licitar

Programa APrograma APrograma APrograma A ....AAAA1111 Ponts a la feina, orientació sociolaboral per a persones del Congost 3333 96969696....474474474474,,,,28282828    €€€€



Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Dinamització comunitària al barri del Congost 2222 30303030....829829829829,,,,34343434    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Mediació veïnal al barri del Congost 2222 30303030....829829829829,,,,34343434    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Dinamització de la gent gran del barri del Congost 1111 15151515....414414414414,,,,67676767    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Alfabetització al barri del Congost 2222 30303030....829829829829,,,,34343434    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Suport a serveis socials d'atenció primària i al centre obert 2222 30303030....829829829829,,,,34343434    €€€€

Programa DPrograma DPrograma DPrograma D ....DDDD2222 Dinamització comercial al barri del Congost 1111 15151515....414414414414,,,,67676767    €€€€

TOTAL SUBVENCIÓ A SOL·LICITARTOTAL SUBVENCIÓ A SOL·LICITARTOTAL SUBVENCIÓ A SOL·LICITARTOTAL SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR :::: 250250250250....620620620620,,,,98989898    €€€€

****    Programa APrograma APrograma APrograma A....AAAA1111::::    Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats 
d'inserció. Dispositius d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials. Programa DPrograma DPrograma DPrograma D....DDDD2222::::    Programes d'experienciació laboral. 
Actuacions professionals.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Sol·licitar una subvenció deSol·licitar una subvenció deSol·licitar una subvenció deSol·licitar una subvenció de 250250250250....620620620620,,,,98989898    €€€€    al Servei d’Ocupació de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de les accions esmentades al punt anterior, d'acord 
amb els imports indicats, en el marc de la convocatòria de subvencions per a l'anyanyanyany    2014201420142014    del    Programa 
de suport als territoris amb necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als BarrisProjecte Treball als BarrisProjecte Treball als BarrisProjecte Treball als Barris, 
regulada per l'Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////225225225225////2014201420142014,,,,    dededede    22222222    de juliolde juliolde juliolde juliol ....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Un cop aprovada, notificar aquesta proposta al Servei d'Ocupació de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,    SSSS....AAAA....    I GASI GASI GASI GAS    
NATURAL SNATURAL SNATURAL SNATURAL S....UUUU....RRRR....    SDGSDGSDGSDG,,,,    SSSS....AAAA....    PEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS,,,,    DEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODE    
DELDELDELDEL    8888    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2013201320132013    ALALALAL    12121212    DE JUNY  DEDE JUNY  DEDE JUNY  DEDE JUNY  DE     2014201420142014....

Les empreses  Gas Natural Servicios SDG S.A i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.   han presentat en les 
dates indicades en la relació annexa a aquest acord,, les factures que es relacionen  pel concepte de 
subministrament de gas durant el període del 8 de gener de 2013 al 12 de juny  de 2014. 

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses 
d'exercicis anteriors a 2014 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el 
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb 
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ 
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari 
de l'obligació.

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
en data 8 de setembre de 2014 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no 
ha estat reconeguda en l'exercici en el que s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha 
seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

- L'Ajuntament de Granollers no té subscrit contracte amb cap empresa comercialitzadora per aquest 



subministrament.

- D'acord amb la Directiva Europea de mercat interior, l'1 de juliol de 2009 es va liberalitzar la 
distribució i comercialització d'energia. Fins a aquesta data el consumidor només podia contractar el 
subministrament amb una empresa distribuïdora de la seva zona.

- La plaça de gestor energètic no s'ha creat en la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers 
fins l'any 2014; la manca d'aquesta figura dificultava el poder treballar en la preparació dels plecs 
tècnics per licitar aquest tipus de subministrament .

- En aquestes dates l'Ajuntament de Granollers està treballant en l'elaboració dels plecs administratius 
per treure a concurs o adherir-se a l'Acord Marc de la Gerenalitat per aquest tipus de subministrament.

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per l'altra banda, el mateix 
informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures 
indicades. 

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
els documents comptables que s'adjunten a l'expedient. En concret, existeix consignació 
pressupostària en les partides:

H413.32315.22102 / H422.34200.22102 / H232.33730.22102 / H416.32110.22102 / 
H412.32120.22102 / H403.23000.22102 / H419.32210.22102 / H314.92040.22102 / 
H441.33721.22102 / H422.34210.22102 / H418.32140.22102 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de 
pressupostos, correspon al President de l'entitat local el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que hi hagi dotació pressupostària.

Article 21 de les Bases d'execució del Pressupost per al 2014, en els seus apartats 3 i 4, on es regulen 
el procediment bàsic i la competència de la Junta de Govern Local en el cas d'existir crèdit 
pressupostari.

Es proposa a la Junta de Govern 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 reconeixement extrajudicial de les obligacions que s 'indiquen en la relació  annexa 
a aquest acord  presentades per la empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. (CIF A-08431090) per un 
import de 13.278,64 euros i l'empresa  Gas Natural S.U.R  SDG, S.A. (CIF A-65067332) per un import 
de 3.363,12 euros, fent un import total de 16.641,76 euros.   

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a relació annexa a aquest 
acord, amb càrrec a les partides del Pressupost 2014 que s'indiquen en la mateixa relació.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a Gas Natural Servicios SDG, S.A.  i Gas Natural S.U.R. SDG S,A.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A L''''EMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DE    
NOVES CANONADES DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVES CANONADES DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVES CANONADES DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DNOVES CANONADES DE FOSA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D''''AIGUA POTABLE ALAIGUA POTABLE ALAIGUA POTABLE ALAIGUA POTABLE AL    
CARRER SANT ROCCARRER SANT ROCCARRER SANT ROCCARRER SANT ROC



Es disposa del pressupost presentat per la companyia concessionària del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable, SOREA, per a la instal·lació de nova canonada de fosa dúctil en 
substitució de la canonada de fibrociment existent en el carrer de Sant Roc, atès les recents avaries 
puntuals que s'ha produït de manera quasi consecutiva entre els dies 6,7 i 8 del mes de setembre en 
aquest carrer.

La substitució de velles canonades de fibrociment en servei per noves canonades polietilè o fosa 
permet reduir molt el risc d'avaries en la xarxa de distribució d'aigua potalbe, sent per tan uns treballs 
propis del manteniment preventiu de la xarxa; a la vegada que permet renovar i augmentar la vida útil 
de les instal·lacions, i millorar en la gestió d'aquest recurs. 

El  pressupost aportat per SOREA SA puja a la quantitat de 30303030....254254254254,,,,31313131    €€€€ i preveu bàsicament el 
subministrament i col·locació de:
• 80 m de nova canonada de fosa dúctil de DN-100 mm per sota el paviment de plataforma única 
del c. Sant Roc en el costat dels números senars comprès entre els carrers de Santa Elisabet i de 
Tomas A. Edison.

Aquest pressupost inclou tots els  treballs d'obra civil com execució de cales, enderroc de paviments, 
excavació i rebliment de rases, execució d'arquetes, reposició de paviments, etc; així com tota la 
valvuleria necessària, la reconnexió de les escomeses existents  i les corresponents connexions a la 
xarxa existent.

En data 16 de setembre  de 2014, l'enginyer tècnic de Serveis Municipals, ha emès informe favorable 
a aquesta instal·lació, en la qual s'apliquen els nous preus modificats del Quadre de Preus d'obra civil 
per a les obres a càrrec del concessionari, i que queden contemplats per la clàusula sisena de 
l'addenda al contracte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb la clàusula 6a  de l'addenda al contracte de gestió del servei municipal de 
subministrament d'aigua de Granollers per a la modificació de l'estructura tarifaria del servei i 
l'actualització dels preus d'obra de les inversions i de les escomeses i comptadors, aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament en data 31 de juliol de 2012: 

"Per tal de fer front al manteniment preventiu de la xarxa de distribució, la qual està arribant al 
final de la seva vida útil en deteminades zones del municipi de Granollers,  l’Ajuntament de 
Granollers i SOREA acorden fer una dotació específica per valor de 110.000,00 euros/any que 
passarà a incrementar la partida de "material de conservació i treballs a tercers"

L'aplicació efecteiva d'aquesta dotació serà degudament justificada anualment per part de 
SOREA, i s'adaptarà a les necessitats reals del Servei."isió.

Els preus unitaris aplicats al pressupost són els contemplats per la Clàusula setena  (Annex núm. 2) de 
l'Addenda al contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012.

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 a l'empresa SOREA SA  a la instal·lació de canonada de fosa dúctil al carrer  
Sant Roc.  per un import de 30.254,31 € d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena "Materials 
de Conservació i treballs de tercers" de l'addenda al contracte de gestió del servei municipal de 
subministrament d'aigua de Granollers aprovat pel Ple de 31 de juliol de 2012.

SEGONSEGONSEGONSEGON -   Comunicar a  Sorea, que al finalitzar l'obra haurà de presentar una relació detallada i 
valorada de les unitats d'obra efectivament executades conformada pel tècnic municipal i que 
l'aplicació efectiva de la dotació especificada a la clàusula 6a. de l'addenda al contracte de gestió del 
servei municipal de subministrament d'aigua de Granollers aprovat pel Ple de 31 de juliol de 2012, 
haurà de ser degudament justificada a la finalització de l 'exercici 2014.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-  Notificar aquest acord a Sorea SA.



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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL ERROR MATERIAL DE LA ACEPTACIÓN DE UNADICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL ERROR MATERIAL DE LA ACEPTACIÓN DE UNADICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL ERROR MATERIAL DE LA ACEPTACIÓN DE UNADICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL ERROR MATERIAL DE LA ACEPTACIÓN DE UNA    
RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS FUNERARIOS DE UN NICHO DELRENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS FUNERARIOS DE UN NICHO DELRENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS FUNERARIOS DE UN NICHO DELRENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS FUNERARIOS DE UN NICHO DEL    
CEMENTIRIO MUNICIPALCEMENTIRIO MUNICIPALCEMENTIRIO MUNICIPALCEMENTIRIO MUNICIPAL

La señora Leonides Conde Cabezudo, con NIF 09462400Q y domicilio en la calle de Leopoldo Alas, 9 
2º C municipio de León, ha solicitado con fecha 3 de julio de 2014 y número de registro de entrada 
14738, la renuncia de la concesión de los derechos funerarios del nicho del Cementerio Municipal 
siguiente:

NºNºNºNº ClaseClaseClaseClase CuartelCuartelCuartelCuartel PisoPisoPisoPiso ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
153 3ª 14 3º 05872

El jefe de Servicios Municipales, en fecha 16 de septiembre de 2014, informa de oficio que se aprecia 
un error material en el dictamen aprobado por la Junta de Gobierno Local, de 9 de septiembre de 
2014, por el cual se aceptaba la renuncia presentada per la señora Leonides Conde Cabezudo a la 
concesión de los derechos funerarios del nicho del Cementerio Municipal siguiente : 

NºNºNºNº ClaseClaseClaseClase CuartelCuartelCuartelCuartel PisoPisoPisoPiso ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
131 3ª 13A 4º 04862

De acuerdo con los datos que constan en el registro de inhumaciones del Cementerio Municipal la  
señora Leonides Conde Cabezudo es titular de los derechos funerarios del  nicho:

NºNºNºNº ClaseClaseClaseClase CuartelCuartelCuartelCuartel PisoPisoPisoPiso ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
153 3ª 14 3º 05872

Fundamentos de derechoFundamentos de derechoFundamentos de derechoFundamentos de derecho ::::

Artículo 105.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,de regimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, que dice: "Las Administraciones públicas, podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos".

De acuerdo con la Comisión Municipal Permanente del 14 de mayo de 1984, que aprobó la fórmula a 
aplicar en el rescate y determinación de apreciamiento de las concesiones funerarias . 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 19 del Reglamento del Cementerio relativo a la renuncia de 
nicho y que dice: 1.-.-.-.-    Podrán renunciar los titulares de derechos de las sepulturas que no contengan 
cadáveres ni restos, a favor del Ayuntamiento de Granollers o entidad a que autorice, siempre que no 
posean carácter de alquiler, pagándose las cantidades que para cada caso señala la fórmula 
aprobada por la comisión de Gobierno del día 14 de mayo de 1984: Valor inicial del nicho (según el 
piso) + 5% + valor actual del nicho dividido entre 2 = Total del valor de la renuncia.

Artículo 22.1 de las bases de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Granollers. 
Autorización - Disposición - Obligación: "1.- Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros 
gastos no sujetos a procesos de contractación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser 
inmediata, originarán la tramitación del documento ADO."



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 ::::    

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero .-.-.-.-    Dejar sin efectos el acuerdo de la Junta de Gobierno de Local de 9 de septiembre de 2014, 
por el cual se aceptaba la renuncia presentada por la señora Leonides Conde Cabezudo, con NIF 
09462400Q, referente a la concesión de los derechos funerarios  del nicho siguiente :

NºNºNºNº ClaseClaseClaseClase CuartelCuartelCuartelCuartel PisoPisoPisoPiso ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
131 3ª 13A 4º 04862

SegundoSegundoSegundoSegundo.-.-.-.-    Aceptar la renuncia presentada por la señora Leonides Conde Cabezudo, con NIF 
09462400Q, referente a la concesión de los derechos funerarios del nicho siguiente, que queda a 
disposición de este Ayuntamiento:

NºNºNºNº ClaseClaseClaseClase CuartelCuartelCuartelCuartel PisoPisoPisoPiso ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
153 3ª 14 3º 05872

TerceroTerceroTerceroTercero .-.-.-.-    Dar de baja del Padrón de la Tasa de los derechos de Conservación del Cementerio 
Municipal del próximo ejercicio , la unidad fiscal detallada en el punto primero de la parte dispositiva de 
este acuerdo.

CuartoCuartoCuartoCuarto.-.-.-.-  Autorizar, disponer y reconocer la obligación en concepto de indemnización por la renuncia 
de la concesión del nicho nº 153, classe 3ª, del cuartel 14, por importe de 717717717717,,,,97979797    euroseuroseuroseuros, a la señora 
Leonides Conde Cabezudo, con NIF 09462400Q, en aplicación de la fórmula aprobada por la 
Comisión de Gobierno del día 14 de mayo de 1984, que se deberán cargar en la partida 
presupuestaria de gastos del Cementerio Municipal nº H311.16410.22699:

Valor inicial nichoValor inicial nichoValor inicial nichoValor inicial nicho     ((((añoañoañoaño    1991199119911991)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividido porDividido porDividido porDividido por     2222
61.000 Ptas / 366,62 € 18,33 € 1.051,00 € 1.435,95 € 717,97 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            717717717717,,,,97979797    €€€€

QuintoQuintoQuintoQuinto.-.-.-.- Notificar este acuerdo a la señora Leonides Conde Cabezudo, y al servicio de Contabilidad 
de este Ayuntamiento.

SextoSextoSextoSexto.-.-.-.- Contra los apartados primero y segundo de la parte dispositiva de este acuerdo se podrá 
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de esta notificación . Alternativamente, 
se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante los juzgados contenciosos 
administrativos de la provincia de Barcelona, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de la recepción de esta notificación.

Si optan por la interposición del recurso de reposición en vía administrativa, transcurrido un mes 
desde su interposición sin que haya sido resuelto, se entenderá desestimado por silencio 
administrativo y a partir del día siguiente podrá ser interpuesto recurso contencioso administrativo 
ante los juzgados contenciosos administrativos de la provincia de Barcelona en el plazo de seis 
meses. 

SéptimoSéptimoSéptimoSéptimo.-.-.-.- Contra los apartados tercero y cuarto de la parte dispositiva de este acuerdo se podrá 
interponer, recurso de reposición ante el órgano que lo haya dictado, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente de la recepción de esta notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que haya sido resuelto, se 
entenderá desestimado por silencio administrativo y a partir del día siguiente podrá ser interpuesto 
recurso contencioso administrativo ante los juzgados contenciosos administrativos de la provincia de 
Barcelona en el plazo de seis meses.

No obstante, pueden ejercitar cualquier otra acción si lo consideran conveniente .  

APROVAT PER UNANIMITAT



 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DMES DMES DMES D''''AGOST DEAGOST DEAGOST DEAGOST DE    2014201420142014))))

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
35030785Z Albert Soler Fuentes Simeón Soler Valls 76 3a 13A 5è 04630
77080819E Andreu Ganduxé Rifà Extr. Inf. Esquerra de Mariano Ganduxé 44 3a 13 5è 04740
52141324W Maria Prims Bonfill Remedios Bonfill Ribas 102 3a 9 4t 03163

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

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

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

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

Article 8. Terminis. Punt 3r. Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per 
lloguer s'atorgarà per un període de 2 anys. L'Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una 
durada de 2 anys cadascuna d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de 
qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de 
les quals siguin inhumades en la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les 
restes hauran de ser traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa 
comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials .

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

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

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

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

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



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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
35030785Z Albert Soler Fuentes 76 3a 13A 5è 04630 12,30 €
77080819E Andreu Ganduxé Rifà 44 3a 13 5è 04740 12,30 €
52141324W Maria Prims Bonfill 102 3a 9 4t 03163 12,30 €

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DMES DMES DMES D''''AGOST DEAGOST DEAGOST DEAGOST DE    2014201420142014))))

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....



77111164F Concepción Ruiz Fernández Manuel Ruiz Olivencia 46 1a 18 1r 10442
38946367F Rafael Martínez Galera Soledad Mateos Martínez 24 3a 14 4t 05691
28339567W Reyes Vázquez Vázquez Antonio Pérez Martínez de P. 346 3a 19 1r 06957
37282550X Jorge Morales Pérez Rafael Morales Úbeda 214 3a 12 3r 04497

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
77111164F Concepción Ruiz Fernández 46 1a 18 1r 10442 12,30 €
38946367F Rafael Martínez Galera 24 3a 14 4t 05691 12,30 €
28339567W Reyes Vázquez Vázquez 346 3a 19 1r 06957 12,30 €
37282550X Jorge Morales Pérez 214 3a 12 3r 04497 12,30 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.



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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

13131313).-).-).-).-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    1306130613061306    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 3 de setembre de 2014, la senyora Mariona Carbonell Grau,  amb NIF 38821257V,  titular de 
la parada número 1306 del mercat setmanal del dijous, de 8 metres lineals, per a la venda de fruita i 
verdura,   ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora  Sandra Urbano 
Carrillo, amb  NIF  46806810Q.

La senyora  Mariona Carbonell Grau 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 per motius de salut.

La senyora Sandra Urbano Carrillo 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)

parada 1306 8 ml * 600,00 € = 4.800,00 €

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, 
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.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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 1306 del mercat setmanal del dijous, de 8 ml, per a 
la venda de fruita i verdura,   de la qual és titular la senyora Mariona Carbonell Grau,  amb NIF 
38821257V,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba infantil en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1306 de 8 ml, a la senyoraSandra Urbano Carrillo, amb  NIF  46806810Q. pel  període restant 
de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

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

parada 1306 8 ml * 600,00 € = 4.800,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Mariona Carbonell Grau  i a la senyora Sandra Urbano 
Carrillo.

CinCinCinCinquè.- 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 .

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

APROVAT PER UNANIMITAT



 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DOBRES DOBRES DOBRES D''''EXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DEL    
PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER LLIRI I SANT JOSEP DE CALASSANÇ DEPROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER LLIRI I SANT JOSEP DE CALASSANÇ DEPROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER LLIRI I SANT JOSEP DE CALASSANÇ DEPROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER LLIRI I SANT JOSEP DE CALASSANÇ DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del dia 22 de juliol de 2014 va aprovar el projecte 
de plataforma única del carrer LLiri i Josep de Calassanç (Obra ref. 52/14 [528-UR-12] així com 
l'estudi bàsic de seguretat i salut,  redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes 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, on queda determinat en precisió la idoneïtat, naturalesa i extensió 
de les de les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte

El 29 de juliol de 2014, mitjançant resolució de regidor delegat núm. 1856/2014 es va aprovar iniciar 
expedient  licitatori, aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars per la contractació de les obres d'execució del projecte de plataforma única del 
carrer Lliri i Sant Josep de Calassanç, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària (Exp. 40/14) 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,

Amb data 14 d'agost de 2014 s'ha convidat a les empreses següents:

- Excavacions i Obres Públiques Requena, SA - Serxar, SA
- Construccions Deumal, SA - Barnasfalt, SA
- Coynsa 2000, SL - Abolafio Construccions, SL

En finalitzar el termini de presentació d’ofertes l'empresa  Barnasfalt SA no ha presentat oferta. 
S'accepten les ofertes presentades per les altres cinc empreses. 

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 del servei d'Obres i 
Projectes i el cap d'àrea de Territori i Ciutat de l'Ajuntament de Granollers, han emès l'informe tècnic 
en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l'empresa 
EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA amb CIF: A59068072, d'acord amb la 
puntuació següent :

AAAA.-.-.-.-    Valoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnica     ((((48484848    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ))))

AAAA....1111    Proposta constructivaProposta constructivaProposta constructivaProposta constructiva ,,,,    pla de treballpla de treballpla de treballpla de treball ,,,,    organització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguiment ::::

1.- SERXARSA:  Permetre que durant gran part de l’obra el carrer sigui transitable (veïns i comerços) i donar pas 
especial pel taller de cotxes. Local al carrer J Umbert. Implantació molt desenvolupada amb croquis i esquemes. 
Accessos a aparcaments definits. Primera fase: clavegueram deixant pas vianants dues voreres. Segona fase 
EPS i pas per una vorera i després l’altre. Tercera fase execució paviment. No deixar rases obertes després de 
la instal·lació serveis. Flexibilitat accessos rodats. Afectacions de màx. 2 dies per tram de rasa tapada. On no es 
treballi: trams nets de materials, pols i restes obra. Diagrama adequat. Dos trams simultanis: 1 C Lliri oest; 2 J 
Calassanç i Lliri est. Treball amb dos equips, un per tram d’obra. Proposta molt concreta. Vianants i residents 
sempre disposaran d’un accés degudament senyalitzat i assegurat. Descripció complerta i molt acurada neteja 
obra, sorolls, pols, fums... 

 2.- DEUMAL: Organització per minimitzar impacte usuaris i veïns, i reduir el temps d’intervenció. Llista mesures 
per facilitar accés veïns, reduir temps afectació trànsit, regs per evitar pols, minimitzar acopis, horari treball, 
facilitar accés comerços. Diagrama poc desenvolupat. Maquinària pròpia, facilitarà resposta davant imprevistos.

3.- COYNSA:  Equips de treball per capítols: equips i rendiment. Mitjans necessaris per capítols. Maquinària 
pròpia. Zona de punts nets i residus. Una fase en tres trams: 1 de plaça Corona a St Josep Calassanç 2 de S 
Josep C a Av St Esteve  3 St Josep de Calassanç. Relació maquinària. Descripció tasques per capítols. Relació 
de personal. Organigrama. Compromís mitjans personals o materials. Senyalització. Ordre i neteja. Comprovació 
diària tancament obra. Genèric. Inspecció càmera nova canonada sanejament. Accions de comunicació. Abans 
inici presentaran proposta Pla Mobilitat. Lloguer oficines. Si és necessari treballaran festius. Persona 24 h per 
manteniment tanques obra, telèfon. Accés senyalitzat pels vianants residents. Neteja rodes camions. Talls amb 
guillotina o aigua. Reg zona periòdic. Quadre horari. Pas per vianants de 1,5 m. Procediment notificacions. Equip 
manteniment 2 persones.  Molt desenvolupat. Diagrama adequat: 1 fase. Proposta descrita per capítols.

4.- ABOLAFIO:  Breu explicació organització implantació amb doc gràfica. Tall carrer, pas només veïns i vehicles 
emergència. Acopi material mateixa obra. Execució dos fases. Protocol seguiment obra. Senyalització entorn 



obra per informar durada i afectació. Diagrama adequat per fases. Explicació proposta amb quadre rendiments. 
Identificació punts crítics. Passadís provisional tanca alta amb tela ocultació. Pla informació. Protocol 
comunicació i solució imprevistos. Soroll i pols; neteja, residus, estalvi energètic  explicació desenvolupada. 
Proposta constructiva adequada. Llistat mitjans personals i organigrama obra. Llistat maquinària obra.

5.- REQUENA:  2 fases. Habilitar un pas provisional per vianants i veïns àmbit obra. Revisió pla treball per 
mesures correctores. Explicació procés constructiu. Accessibilitat veïns durant obra. Destinaran tècnic obra per 
informar veïns. Avisos previs zones afectació. Soroll, pols. Operari manteniment tancament, senyalització, ajudes 
a vianants mobilitat reduïda, itineraris alternatius. Llistat maquinària i equips. Quadre personal adscrit a l’obra. 
Equip topografia. Assajos qualitat. Diagrama adequat.

AAAA....2222    Manteniment de les obresManteniment de les obresManteniment de les obresManteniment de les obres ::::

1.- SERXARSA:  Quadre Pla: un per primer any i un altre per la resta de garantia . Indica elements. No descriu les 
tasques concretes a realitzar. Informe cada 6 mesos d’inspecció del Pla Manteniment. El Pla concret serà 
redactat i entregat al finalitzar les obres que inclourà un procediment d’inspecció de uts d’obra de: paviments, 
embornals, pous i enllumenat. Nomenaran un tècnic responsable que realitzarà inspeccions, seguiment PPI i 
informes cada 6 mesos. Es repararan desperfectes no ocasionats per vandalisme, accident circulació i agents 
meteorològics. Resposta immediata. Cada 6 mesos un equip complert format per un oficial i un peó, furgoneta 
equipada amb petit material i eines.

2.- DEUMAL: Pla manteniment. Tècnic assignat per revisar i redactar informe durant garantia. Intervencions 
reparacions incloses excepte vandalisme, accidents circulació o força major amb clar responsable. Check list 
amb Punt Inspecció. Reconeixement sistemàtic, proposta solució problema, presentació al promotor, aprovació 
de la intervenció. Capítols: paviments, clavegueram. Planta pròpia bituminoses, aglomerat en fred, matxuquieg 
àrid i runa. PPI. Fitxa exemple obra.

3.- COYNSA:  Pla Manteniment genèric.  Tècnic responsable inspeccions, seguiment PPI i informe cada dos 
mesos. Telèfon i correu electrònic per informar incidències. Reparació desperfectes no ocasionats per 
vandalisme, accidents circulació o agents meteorològics. Servei urgències 24 h, resposta < 2h. Equip complert 
format per 1 oficial, 1 peó, furgoneta equipada petit material i eines. Esquema procediment.

4.- ABOLAFIO:  Preventiu i correctiu. Elaboració fitxa manteniment. Assignar un responsable amb tel 
emergència. Protocol a segui resolució anomalia. Revisió element operacions manteniment i periodicitat. Llistat 
recursos personals i maquinària. Disposició servei urgències 24 h. Al finalitzar obra elaboració de Manual d’ús i 
manteniment. Historial intervencions durant garantia.

5.- REQUENA:  Elaboració informe final obra amb programa punts inspecció. Reconeixement sistemàtic unitats 
obra; elaboració proposta; solució; presentació proposta; aprovació document. Fitxa PPI exemple. Pla 
Manteniment de drenatge, explanada, base, paviment, mobiliari urbà i senyalització. Breu explicació 
intervencions temporalitzades. Llistat recursos humans i maquinària destinats a manteniment .

AAAA....3333    Millores del projecteMillores del projecteMillores del projecteMillores del projecte ::::

1.- SERXARSA:  Retirada i posterior col·locació pilones c J Umbert i J Calassanç per condicionar doble sentit. 
Senyalització carrers adjacents. Execució totes les cales necessàries localització serveis. Reblert sauló tub 
PE100. Mandrilat i col·locació guies tubs telecomunicacions. Compactar base rigoles i vorades. Pla de 
comunicació: informarà i canalitzarà, veïns informats en tot moment.

2.- DEUMAL: reutilització en una altra obra materials bituminosos del fresat. Reunions servei mobilitat. 
Contractació empreses formades treballadors amb discapacitat física .

3.- COYNSA:  Georadar per localització serveis. Tall paviment amb radial zona propera façanes. Morter ràpid 
com rodapeu. Canvi marcs i tapes de fosa per Composite per evitar robatoris. Piconatge rases al 98% PM. 
Connexió escomeses clavegueram amb peça clip. Inspecció amb càmera xarxa clavegueram. Aixecament 
façanes abans inici obres. Subministrament i estesa morter tipus PCI PAVIFIX CEM.

4.- ABOLAFIO:  Reparacions paviment entrada vivendes i locals carrer. Aplicació additiu formigó amb fibres per 
reduir temps enduriment.

5.- REQUENA:  Canvi tapa pou registre a mod Extractor T2064K. Substitució tapes pous registre existents per 
mateix modela anterior. Reparació paviment carrer Lleó. Rejuntat vorera carrer Lleó. Sanejament flonjalls fins un 
volum de 20 m3. Gual Avda Sant Esteve. Capa rodadura de D12 a D8. Assumir despeses lloguer aparcament 
afectació veïns.

AAAA....4444    Resolució anomaliesResolució anomaliesResolució anomaliesResolució anomalies ::::

1.- SERXARSA: Esquema d’intervenció davant d’un avís o alerta. Cada mes enviaran un equip una jornada per 
inspecció. Si detecta anomalies lleus actuaran resolent-ho. Si és mitja-greu es desplaçarà tècnic per acordar 
actuació. Compromís resposta immediata davant qualsevol imprevist. Facilitaran llistat personal i telèfons per 
atendre qualsevol urgència. Nomenaran tècnic responsable anomalies 24 h coordinat amb Cies. Magatzem, parc 
maquinària i acopis a Granollers. Personal i maquinària pròpia. Equips de manteniment formats per vehicles 
(furgonetes taller) i personal totalment equipat. Equip de reten en laborables (fóra de l’horari laboral) i no 
laborables.

2.- DEUMAL:   Resposta immediata. Termini màxim < 24 h. Facilitaran telèfon i llistat mitjans en servei 24h amb 



nom persona encarregada actuacions . Llistat de persones contacte permanent .

3.- COYNSA:  Compromís a facilitar llistat de personal i telèfons. Nomenar tècnic responsable, contacte 24 h 365 
d/any. Informe actuacions realitzades. Esquema d’intervenció. Cada 15 dies enviaran un equip una jornada per 
inspecció. Si detecten anomalia lleu actuaran resolent-ho. Si és mitja-greu es desplaçarà tècnic per acordar 
actuació. Temps resposta immediat < 25’. Personal i maquinària propis. Equips de manteniment formats per 
vehicles (furgoneta taller) i personal totalment equipat. Equip de reten en laborables (fora de l’horari laboral) i no 
laborables. Procediment pautat. Model notificació.

4.- ABOLAFIO:  Urgent o programades. Procediment avisos i alertes. Resposta urgent: horari oficina 15’, altres 
30’. Programat 2-3 dies. Telèfon i correu electrònic. Equip personal i mitjans; estoc materials. Seguiment 
actuacions emergència. Redacció fitxa seguiment actuació (fitxa exemple).

5.- REQUENA:  Telèfon contacte i correu electrònic. Feiners i festius. Equip de guàrdia 24 h. Mitjans propis. 
Immediates per proximitat i maquinària pròpia. Resposta < 24 h. Protocol avís-resposta-resolució. 

AAAA....5555    Reposició materialsReposició materialsReposició materialsReposició materials ::::

1.- SERXARSA:  Magatzem propi.  Procediment aportació sense cost. Llistat material estoc mínim. Asseguren 
que no es patirà cap problema subministrament durant garantia . Llistat de proveïdors.

2.- DEUMAL: Garantir acopi a planta pròpia aglomerat fred, mescla bituminosa en calent, amb personal i 
maquinària, per garantir reposició en qualsevol moment   24 h / 365 d/any.

3.- COYNSA:  A disposició entre un 5-6% PEM per materials. Magatzem propi. Transport gratuït. Reposició en 
<24 h sense cost. Llistat i amidaments estoc mínim. Al finalitzar garantia la part no consumida serà entregada a 
l’Ajt. Llistat de proveïdors i subcontractistes .

4.- ABOLAFIO:  Reposició material deteriorat si no és degut a ús inadequat. Termini <24 h sense càrrec. 10% 
material emprat a obra, adjunten llistat. Magatzem propi.

5.- REQUENA:  Magatzem propi. Material sobrant o disposar 2% amidament executat. Llistat sense quantificar.

 AAAA....6666    Pla d’autocontrol de qualitat de l’obraPla d’autocontrol de qualitat de l’obraPla d’autocontrol de qualitat de l’obraPla d’autocontrol de qualitat de l’obra ::::

1.- SERXARSA:  Fitxes per capítols Pla Control Qualitat.

2.- DEUMAL: Breu explicació pla autocontrol.

3.- COYNSA:  Programa de Punts d’Inspecció concret .

4.- ABOLAFIO:  Pla Autocontrol obra concret.

5.- REQUENA:  Pla amb control, inspeccions sistemàtiques i comprovacions . Fitxes per capítols amb PPI.

La puntuació obtinguda:

AAAA AAAA1111++++AAAA2222++++AAAA3333++++AAAA4444++++AAAA5555++++AAAA6666 (48 punts)
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TOTALTOTALTOTALTOTAL    

1 SERXARSA 30,00
2 DEUMAL 18,00
3 COYNSA 30,50
4 ABOLAFIO 29,50
5 REQUENA 30,00

Desglossament puntuació:

AAAA1111 PROPOSTA CONSTRUCTIVAPROPOSTA CONSTRUCTIVAPROPOSTA CONSTRUCTIVAPROPOSTA CONSTRUCTIVA ,,,,    PLA DE TREBALLPLA DE TREBALLPLA DE TREBALLPLA DE TREBALL ,,,,    ORGANITZACIÓ I MESURES IMPACTEORGANITZACIÓ I MESURES IMPACTEORGANITZACIÓ I MESURES IMPACTEORGANITZACIÓ I MESURES IMPACTE
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA ORGANITZACIÓORGANITZACIÓORGANITZACIÓORGANITZACIÓ     MESURESMESURESMESURESMESURES    

IMPACTEIMPACTEIMPACTEIMPACTE
DIAGRAMDIAGRAMDIAGRAMDIAGRAM

AAAA
PROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOST

AAAA
màxmàxmàxmàx    16161616    
puntspuntspuntspunts

1 SERXARSA 4,00 4,00 2,00 2,00 12,00
2 DEUMAL 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
3 COYNSA 4,00 4,00 1,50 1,00 10,50
4 ABOLAFIO 3,00 4,00 2,00 2,00 11,00
5 REQUENA 3,00 3,00 2,00 2,00 10,00

AAAA2222 MANTENIMENT DE LES OBRESMANTENIMENT DE LES OBRESMANTENIMENT DE LES OBRESMANTENIMENT DE LES OBRES
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA PLAPLAPLAPLA    

MANTENIMENTMANTENIMENTMANTENIMENTMANTENIMENT
PROCEDIMPROCEDIMPROCEDIMPROCEDIM

ENTENTENTENT
RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS ALTRESALTRESALTRESALTRES màxmàxmàxmàx    10101010    

puntspuntspuntspunts
1 SERXARSA 3,00 0,50 1,00 0,50 5,00
2 DEUMAL 2,00 1,00 0,00 0,50 3,50



3 COYNSA 2,00 1,00 1,00 0,50 4,50
4 ABOLAFIO 3,00 1,00 1,00 0,50 5,50
5 REQUENA 3,00 1,00 1,00 0,00 5,00

AAAA3333 MILLORES DEL PROJECTEMILLORES DEL PROJECTEMILLORES DEL PROJECTEMILLORES DEL PROJECTE
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    

TÈCNICATÈCNICATÈCNICATÈCNICA
VALOR AFEGITVALOR AFEGITVALOR AFEGITVALOR AFEGIT INTERÈSINTERÈSINTERÈSINTERÈS màxmàxmàxmàx    10101010    

puntspuntspuntspunts
1 SERXARSA 2,00 2,00 1,00 5,00
2 DEUMAL 1,00 1,00 1,00 3,00
3 COYNSA 2,50 2,00 1,50 6,00
4 ABOLAFIO 1,50 1,00 0,50 3,00
5 REQUENA 3,00 2,50 2,00 7,50

AAAA4444 RESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ D ''''ANOMALIESANOMALIESANOMALIESANOMALIES
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    

RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ
GRAUGRAUGRAUGRAU    

RESPOSTARESPOSTARESPOSTARESPOSTA
PROCEDIMPROCEDIMPROCEDIMPROCEDIM

ENTSENTSENTSENTS
RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS màxmàxmàxmàx    6666    

puntspuntspuntspunts
1 SERXARSA 1,50 2,00 1,00 1,00 5,50
2 DEUMAL 1,00 2,00 1,00 0,50 4,50
3 COYNSA 1,50 2,00 1,00 1,00 5,50
4 ABOLAFIO 1,50 2,00 1,00 1,00 5,50
5 REQUENA 1,00 2,00 1,00 0,50 4,50

AAAA5555 REPOSICIÓ DE MATERIALSREPOSICIÓ DE MATERIALSREPOSICIÓ DE MATERIALSREPOSICIÓ DE MATERIALS
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 4444    puntspuntspuntspunts

1 SERXARSA 2,50
2 DEUMAL 2,00
3 COYNSA 3,00
4 ABOLAFIO 3,50
5 REQUENA 2,00

AAAA6666 PLA DPLA DPLA DPLA D''''AUTOCONTROL DE QUALITAT DE LAUTOCONTROL DE QUALITAT DE LAUTOCONTROL DE QUALITAT DE LAUTOCONTROL DE QUALITAT DE L ''''OBRAOBRAOBRAOBRA
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 2222    puntspuntspuntspunts

1 SERXARSA 0,00
2 DEUMAL 0,00
3 COYNSA 1,00
4 ABOLAFIO 1,00
5 REQUENA 1,00

BBBB.-.-.-.-    Valoració del preu de licitacióValoració del preu de licitacióValoració del preu de licitacióValoració del preu de licitació     ((((42424242    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ))))

Import de licitació sense IVA : 199.792,64 €

Aplicant la corba de puntuació que doni més punts a l’oferta més econòmica i menys punts proporcionalment a 
l’oferta més cara, segons el coeficient (42 punts x mínima oferta)/ (oferta licitador); en  resulta:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    %%%%    baixabaixabaixabaixa TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS         42424242    p  màxp  màxp  màxp  màx....

1 SERXARSA 181.818,18 9,00 37,77

2 DEUMAL 174.818,56 12,50 39,28

3 COYNSA 163.510,29 18,16 42,00

4 ABOLAFIO 181.811,30 9,00 37,77

5 REQUENA 164.255,45 17,79 41,81

CCCC.-.-.-.-        Valoració termini d’execucióValoració termini d’execucióValoració termini d’execucióValoració termini d’execució     ((((5555    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ):):):):

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TerminiTerminiTerminiTermini TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS         5555    p màxp màxp màxp màx....

1 SERXARSA 2,53 3,95

2 DEUMAL 2,50 4,00

3 COYNSA 2,75 3,64

4 ABOLAFIO 2,00 5,00



5 REQUENA 2,00 5,00

DDDD.-.-.-.-        Valoració garantia de les obresValoració garantia de les obresValoració garantia de les obresValoració garantia de les obres     ((((5555    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ):):):):

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TerminiTerminiTerminiTermini TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS         5555    p màximp màximp màximp màxim

1 SERXARSA 5,00 4,00

2 DEUMAL 3,00 2,00

3 COYNSA 4,00 3,00

4 ABOLAFIO 6,00 5,00

5 REQUENA 6,00 5,00

Valoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empreses ::::
Amb el conjunt de dades s’obté sobre un total possible de  100 punts com màxim:

AAAA BBBB CCCC DDDD TotalTotalTotalTotal     100100100100    pppp
1 SERXARSA 30,00 37,77 3,95 4,00 75,72
2 DEUMAL 18,00 39,28 4,00 2,00 63,28
3 COYNSA 30,50 42,00 3,64 3,00 79,14
4 ABOLAFIO 29,50 37,77 5,00 5,00 77,27
5 REQUENA 30,00 41,81 5,00 5,00 81,81

En data 18 de setembre de 2014, s'ha requerit electrònicament a l'empresa EXCAVACIONS I OBRES 
PÚBLIQUES REQUENA, SA amb CIF: A59068072 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació 
del contracte, i l'empresa l'ha recepcionat el mateix dia.

L'empresa  EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA  ha presentat la documentació 
requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte d'obres d'execució del projecte de 
plataforma única del carrer Lliri i Sant Josep de Calassanç de Granollers a l'empresa  EXCAVACIONS 
I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA amb CIF: A59068072 per un import de 164.255,45 euros més 
34.493,64 euros d'IVA, el que fa un total de 198.749,09 euros, que representa una baixa del 17,79% 
respecte al preu de licitació

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
- Article 151 del RDL 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 a l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA amb CIF: 
A59068072 , el contracte d'obres d'execució del projecte de plataforma única del carrer Lliri i Sant 
Josep de Calassanç de Granollers de Granollers, per un import de 164.255,45 euros més 34.493,64 
euros d'IVA, el que fa un total de 198.749,09 euros, que representa una baixa del 17,79% respecte al 
preu de licitació amb aplicació al codi pressupostari H330.15100.60907, 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 de dret invocats.

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 19 )

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.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....  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 servei de comptabilitat per tal de fer els documents comptables de disposició de la 
despesa a nom de l'adjudicatari d'acord amb el codi pressupostari, import indicats en el PRIMER  punt 
d'aquest acord, i per a què s'anul·li el crèdit no disposat del document comptable d'autorització de la 
despesa núm 201400055820, per import de 43.000 €.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En sessió de data 4 de març de 2014 per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
van aprovar les Bases específiques del Servei d'Educació que regeixen la convocatòria de l'any 2014 
per a la concessió de subvencions, i l'obertura del termini per a la presentació de projectes, fins el 31 
de març de 2014, període durant el qual les diferents entitats i associacions de Granollers han 
sol·licitat el suport municipal per a les seves activitats i programes, a través de les respectives 
sol·licituds.

Dins el termini establert a tal efecte, un total de 23 entitats i associacions han presentat una sol·licitud 
de subvenció per a projectes subvencionables.

L'òrgan avaluador de la convocatòria es va reunir el dia 3 de setembre d'enguany a la seu de la 
regidoria del Servei d'Educació, i va proposar atorgar a favor de les entitats i associacions que han 
sol·licitat subvenció, i que cumpleixen els requisits previstos a les bases específiques , les puntuacions 
corresponents d'acord amb els criteris de valoració fixats a les pròpies bases, i els imports de les 
subvencions que els hi correspon d'acord amb les respectives puntuacions, tal i com s'especifica a 
continuació:

Entitat/Associació Puntuació Actuació 
subvencionada 

Cost 
actuació

Import 
concedit

% 
subvencionat

AMPA Ferrer i Guàrdia 5,5 Rua de Carnestoltes 1.120,00 € 500,00 € 44,64%

AMPA Mestres 
Montaña

5,5 Biblioteca 1.703,60 € 618,00 € 36,27%

AMPA Granullarius 6 Setmana del llibre 310,00 € 310,00 € 100,00%

7,5 Dinar multicultural 1.975,00 € 500,00 € 25,31%
AMPA Pau Vila

7,5 Rua de Carnaval 1.275,00 € 613,00 € 48,00%

7,5 Rua Carnaval 600,00 € 500,00 € 83,33%AMPA Salvador Espriu

5,5 Biblioteca 4.200,00 € 500,00 € 11,90%

AMPA Salvador Llobet 7,5 La força de les 
famílies: RUA

8.000,00 € 843,00 € 10,53%

AMPA  Lledoner 5,5 El nostre hort 2.600,00 € 618,00 € 23,76%

7,5 Projecte esportiu 2.000,00 € 843,00 € 42,15%AMPA Carles Vallbona

6 Projecte anglès 1.000,00 € 674,00 € 67,40%

5,5 Activitats esportives 2.000,00 € 618,00 € 30,90%AMPA Celestí Bellera



6 Projecte anglès 1.000,00 € 500,00 € 50,00%

AMPA  Anna Mogas 8,5 Cross 5.000,00 € 1.068,00 € 21,36%

6 Ponts a la  feina 898,00 € 674,00 € 75,00%
Escola Fàtima

3,5 Esport extraescolar 1.437,60 € 393,00 € 27,34%

Escola Ferrer i 
Guàrdia

3,5 L'hort a l'escola 857,70 € 393,00 € 45,82%

Escola Lledoner 6 Biblioteca oberta 1.500,00 € 674,00 € 44,93%

Escola Mestres 
Montaña

6 Les famílies a 
l'escola: xerrades 
pedagògiques

500,00 € 500,00 € 100,00%

Escola Pau Vila 3,5 L'hort a l'escola 1.200,00 € 393,00 € 32,75%

Escola Pereanton 8 Cantata, “Si, música 
si”

820,00 € 500,00 € 60,97%

Escola Ponent 6 Tallers estudi 
assistit

1.040,00 € 674,00 € 64,80%

Escola Salvador 
Espriu

7,5 Coneixement del riu 2.178,50 € 843,00 € 38,69%

Institut Celestí Bellera 6 Intercanvi Projecte 
Moll

4.874,00 € 674,00 € 13,82%

Institut Carles 
Vallbona

5,5 Hort Ecològic 325,00 € 163,00 € 50,15%

AGEVO 7,5 Aules universitàries 6.800,00 € 843,00 € 12,39%

L'informe emès en data 12 de setembre de 2014 per la cap del servei d'Educació informa 
favorablement sobre la seva concessió, en relació a la proposta d'atorgament de subvencions feta per 
l'Òrgan Avaluador, i a la concessió de bestretes del 100% de les subvencions, degut a que la 
naturalesa d'aquestes entitats i/o associacions fa difícil el desenvolupament de les seves activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt 
interès que satisfan, i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades i en no 
existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

Existeix crèdit suficient autoritzat per atendre aquesta despesa (A 201400010090), amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària H411 32420 48900.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

L'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 2006, 
publicada en el BOP núm. 130 del dia 1 de juny de 2006 i modificada per acord Plenari de data 25 de 
maig de 2010, publicat al BOP de data 10 de gener de 2011. 

Les Bases específiques del Servei d'Educació que regeixen la convocatòria de l'any 2014 per a la 
concessió de subvencions per a projectes, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 4 de març 
de 2014.

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 concessió de les següents subvencions, en el marc de la convocatòria del Servei 



d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes educatius per a l'any 2014, de 
conformitat amb el detall següent:

Entitat/Associació NIF Actuació 
subvencionada 

Cost 
actuació

Import 
concedit

% 
subvencionat

AMPA Ferrer i Guàrdia G58910035 Rua de Carnestoltes 1.120,00 € 500,00 € 44,64%

AMPA Mestres 
Montaña

G58345786 Biblioteca 1.703,60 € 618,00 € 36,27%

AMPA Granullarius G59492967 Setmana del llibre 310,00 € 310,00 € 100,00%

Dinar multicultural 1.975,00 € 500,00 € 25,31%
AMPA Pau Vila G61745295

Rua de Carnaval 1.275,00 € 613,00 € 48,00%

Rua Carnaval 600,00 € 500,00 € 83,33%AMPA Salvador Espriu
G59651398

Biblioteca 4.200,00 € 500,00 € 11,90%

AMPA Salvador Llobet G59154856 La força de les 
famílies: RUA

8.000,00 € 843,00 € 10,53%

AMPA  Lledoner G63881189 El nostre hort 2.600,00 € 618,00 € 23,76%

Projecte esportiu 2.000,00 € 843,00 € 42,15%AMPA Carles Vallbona
G60246162

Projecte anglès 1.000,00 € 674,00 € 67,40%

Activitats esportives 2.000,00 € 618,00 € 30,90%
AMPA Celestí Bellera G60613924

Projecte anglès 1.000,00 € 500,00 € 50,00%

AMPA  Anna Mogas G58663428 Cross 5.000,00 € 1.068,00 € 21,36%

Ponts a la  feina 898,00 € 674,00 € 75,00%
Escola Fàtima Q5855792G

Esport extraescolar 1.437,60 € 393,00 € 27,34%

Escola Ferrer i 
Guàrdia

Q5855720H L'hort a l'escola 857,70 € 393,00 € 45,82%

Escola Lledoner Q0801475E Biblioteca oberta 1.500,00 € 674,00 € 44,93%

Escola Mestres 
Montaña

Q5856045I Les famílies a 
l'escola:xerrades 
pedagògiques

500,00 € 500,00 € 100,00%

Escola Pau Vila Q5855829G L'hort a l'escola 1.200,00 € 393,00 € 32,75%

Escola Pereanton Q5855908I Cantata, “Si, música 
si”

820,00 € 500,00 € 60,97%

Escola Ponent Q5856218B Tallers estudi 
assistit

1.040,00 € 674,00 € 64,80%

Escola Salvador 
Espriu

Q5856066E Coneixement del riu 2.178,50 € 843,00 € 38,69%

Institut Celestí Bellera Q5850031E Intercanvi Projecte 
Moll

4.874,00 € 674,00 € 13,82%

Institut Carles 
Vallbona

Q5856319H Hort Ecològic 325,00 € 163,00 € 50,15%

AGEVO G60827961 Aules universitàries 6.800,00 € 843,00 € 12,39%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Desestimar les sol·licituds següents, presentades en el marc de la convocatòria del Servei 
d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014.



Data i núm. registre Entitat/Associació NIF Motivació

04/02/14 i núm 1936 APA EMT G58639436 Tota la documentació aportada feia 
referència a l'any 2013 

27/03/14 i núm 6192 AMPA Ponent G58353947 Les seves dades no estan actualitzades 
en el registre municipal d'entitats. Requisit 
imprescindible per poder obtenir 
subvencions.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de cada entitat i/o associació beneficiària, 
per l'import indicat al primer punt de la part dispositiva, amb càrrec a l'aplicació pressupostària H411 
32420 48900.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Disposar que, per a l'efectivitat de la subvenció, caldrà l'acceptació expressa i sense 
reserves per part de l'entitat i/o associació beneficiària, tant de la subvenció com de les 
condicions i càrregues amb les quals s'ha concedit, en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament, mitjançant la presentació del document normalitzat que li serà 
facilitat per l'Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Aprovar la concessió d'una bestreta per import del 100% de la subvenció atorgada a cada 
entitat i/o associació beneficiària, d'acord a l'establert al punt primer del present acord, a que la 
naturalesa d'aquestes entitats i/o associacions fa difícil el desenvolupament de les seves activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt 
interès que satisfan, i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades, i en no 
existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Establir que l'entitat i/o associació beneficiària resta obligada a presentar la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a l'actuació subvencionada, dins el termini i amb la forma que assenyalen 
les bases específiques, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada entitat i/o associació beneficiària, i al 
Servei de Comptabilitat municipal.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL CATÀLEGAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL CATÀLEGAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL CATÀLEGAPROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DEL CATÀLEG    
UCLÉS ARTUCLÉS ARTUCLÉS ARTUCLÉS ART++++POESIAPOESIAPOESIAPOESIA++++SEXESEXESEXESEXE++++POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA    1978197819781978----1985198519851985,,,,    PER A LA INCORPORACIÓ A LORDENANÇAPER A LA INCORPORACIÓ A LORDENANÇAPER A LA INCORPORACIÓ A LORDENANÇAPER A LA INCORPORACIÓ A LORDENANÇA    
GENERAL REGULADORAGENERAL REGULADORAGENERAL REGULADORAGENERAL REGULADORA     2014201420142014

1. El Museu de Granollers ha editat el catàleg UCLÉS art+poesia+sexe+política (1979– 1985)- amb 
el suport d'una subvenció de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració tècnica del Museu de 
Badalona - de 108 pàgines i format 25 x 25, coberta dura i amb un tiratge de 500 unitats que recull 
l'obra de l'artista i la biografia i crònica d 'aquell anys del 1979 al 1985.

2. El cost del catàleg -elaboració textos [2000€], documentació obres d'art, selecció imatges i feines 
d’escanejar [600€], disseny i maquetatge [2000€], feines correcció galerades [400€] i impressió i 
enquadernació[2000€]- ha suposat aproximadament uns 7000 € amb  IVA del 4% no inclòs. 

3. El preu per unitat és doncs de 14,4 euros més el 4% d'IVA; i és fixa 15 euros el preu de venda al 
públic del catàleg. 



D'acord amb l'informe de la tècnica del Museu de Granollers.

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

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

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

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

IV. Art. 3 i 12 de les Normes reguladores de Preus Públics, provades per l'Ajuntament Ple del dia 30 
d'octubre de 2012, quant a la quantia i establiment i fixació dels preus públics .

V. Acord de Ple, de 5 de juliol de 2011, per a la delegació de les funcions del Ple en la Junta de 
Govern, referent a l'aprovació dels preus públics que es meritin en la prestació de serveis i activitats .

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’establiment i la fixació del preu públic per a la venda del catàleg UCLÉS 
art+poesia+sexe+política 1978-1985, el qual aconsegueix un grau suficient de cobertura del cost del 
producte.

SegonSegonSegonSegon. Fixar el preu públic d’aquest catàleg en la quantitat de:

- Quinze euros euros (15,00 € ), IVA 4% inclòs, pel UCLÉS artUCLÉS artUCLÉS artUCLÉS art++++poesiapoesiapoesiapoesia++++sexesexesexesexe++++políticapolíticapolíticapolítica     1978197819781978----1985198519851985

TercerTercerTercerTercer ....    Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d 'edictes municipal.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D'OBRES  DE REHABILITACIÓ DE 
COBERTES, LLINDES DE FORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE L'ESCOLA 
MONTSERRAT MONTERO DE GRANOLLERS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA....

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:

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES  DE REHABILITACIÓ DEOBRES  DE REHABILITACIÓ DEOBRES  DE REHABILITACIÓ DEOBRES  DE REHABILITACIÓ DE    
COBERTESCOBERTESCOBERTESCOBERTES,,,,    LLINDES DE FORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE LLLINDES DE FORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE LLLINDES DE FORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE LLLINDES DE FORMIGÓ I CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ DE L''''ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    
MONTSERRAT MONTERO DE GRANOLLERSMONTSERRAT MONTERO DE GRANOLLERSMONTSERRAT MONTERO DE GRANOLLERSMONTSERRAT MONTERO DE GRANOLLERS,,,,    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 dia 29 de juliol de 2014, va aprovar la memòria valorada de rehabilitació 
de cobertes, llindes de formigó i consolidació de fonamentació de l'Escola Montserrat Montero (obra 



núm. 59/14) de Granollers, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut,  redactat pels tècnics 
municipals del Servei d'Obres i Projectes, amb un pressupost estimat de 82.446,02 euros més 
17.313,66 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 99.759,68 euros,  on queda determinat en precisió 
la idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el 
corresponent contracte.

El 2 de setembre de 2014, mitjançant resolució de regidor delegat núm. 1929/2014 es va aprovar 
iniciar expedient  licitatori, aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques particulars per la contractació d'obres de rehabilitació de cobertes, llindes de 
formigó i consolidació de fonamentació a l'Escola Montserrat Montero, a adjudicar mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària (Exp. 46/14) amb un pressupost de 
82.446,02 euros més 17.313,66 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 99.759,68 euros,

Amb data 5 de setembre de 2014 s'ha convidat a les empreses següents:

- EDIFICACIONS BARÓ SL

- ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL 

- DUIN SA

En finalitzar el termini de presentació d’ofertes totes les empreses l'han presentat i han estat 
acceptades.

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 del servei d'Obres i 
Projectes i el cap d'àrea de Territori i Ciutat de l'Ajuntament de Granollers han emès l'informe tècnic 
en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l'empresa 
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL amb CIF: B-08868168 per un import de 77.499,26 euros més 
16.274,84 euros d'IVA, el que fa un total de 93.774,10 euros, que representa una baixa del 6% 
respecte al preu de licitació, per a l'adjudicació del contracte d'obres rehabilitació de cobertes, llindes 
de formigó i consolidació de fonamentació de l'Escola Montserrat Montero, d'acord amb la puntuació 
següent :

AAAA.-.-.-.-    Valoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnica     ((((48484848    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ))))

AAAA....1111    Proposta constructivaProposta constructivaProposta constructivaProposta constructiva,,,,    diagrama procés constructiudiagrama procés constructiudiagrama procés constructiudiagrama procés constructiu,,,,    organització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguiment,,,,    
mesures per minimitzar l’impactemesures per minimitzar l’impactemesures per minimitzar l’impactemesures per minimitzar l’impacte ::::

1.- DUINSA:  No presenta memòria constructiva. Diagrama adequat. Organització amb una única 
etapa amb breu descripció genèrica. Mesures per minimitzar impacte genèriques, intenció 
compatibilitzar horaris de treball i activitats escola .

2.- ESOROSA: Memòria adequada per actuacions. Diagrama adequat. Organització amb explicació i 
gràfic de la implantació. Adjunten relació mitjans i recursos empresa. Mesures per minimitzar impacte 
poc desenvolupades.

3.- EDIFICACIONS BARÓ:  Procés constructiu poc desenvolupat. No presenta Diagrama. 
Organització poc desenvolupada. Mesures per minimitzar impacte, només indica intenció 
compatibilitzar horaris de treball i activitats escola .

AAAA....2222    Manteniment de les obresManteniment de les obresManteniment de les obresManteniment de les obres ::::

1.- DUINSA:  Breu descripció Pla de manteniment, calendari genèric amb terminis intervencions a 
cobertes. No indica durada del manteniment.

2.- ESOROSA: Inspecció visual element estructurals. Manteniment semestrals de cobertes amb 
descripció de tasques. Elaboració fitxes d’inspecció i l’informe final actuació. Manteniment durant 
temps garantia.

3.- EDIFICACIONS BARÓ:  Inspecció visual sobre tota l’actuació. Recursos personal i material per 
realitzar tasques.

AAAA....3333    Millores del projecteMillores del projecteMillores del projecteMillores del projecte ::::

1.- DUINSA:  No presenta proposta millora.

2.- ESOROSA: Acabat de pintura vinílica elements de formigó.

3.- EDIFICACIONS BARÓ:  2ut sobreeixidors coberta.



AAAA....4444    Resolució anomaliesResolució anomaliesResolució anomaliesResolució anomalies ::::

1.- DUINSA: Breu explicació procediment de resolució anomalies. Temps de resposta en <24h. 
Facilitarà persona de contacte i telèfon. Durant període garantia.

2.- ESOROSA: Breu explicació procediment de resolució anomalies. Temps de resposta <2h i 
resolució <5dies. Persona de contacte i telèfon. Equip de guàrdia urgències amb telèfon 24h/365d. 
Durant període garantia.

3.- EDIFICACIONS BARÓ: Breu explicació procediment de resolució anomalies. Temps de resposta 
en <24h. Persona de contacte, telèfon i correu electrònic. Equip personal, maquinària i material per 
resolució anomalies.

AAAA....5555    Reposició materialsReposició materialsReposició materialsReposició materials ::::

1.- DUINSA:  Magatzem propi durant garantia. Adjunten llistat de materials (9Kg imprimació asfàltica, 
1 rotlle impermeabilització, 1 rotlle reforç impermeabilització, 5 plaques aïllament tèrmic). 

2.- ESOROSA:. Magatzem propi durant garantia. No presenta llista material.

3.- EDIFICACIONS BARÓ:  Magatzem propi durant garantia . Adjunten llistat de materials  (10Ml tela 
asfàltica, pintura, 50 ut maons)

AAAA....6666    Pla d’autocontrol de qualitat de l’obraPla d’autocontrol de qualitat de l’obraPla d’autocontrol de qualitat de l’obraPla d’autocontrol de qualitat de l’obra ::::

1.- DUINSA:  Índex pla autocontrol sense desenvolupar.

2.- ESOROSA: Presenta una explicació general pla de autocontrol.

3.- EDIFICACIONS BARÓ:  No presenta.

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 TOTALTOTALTOTALTOTAL

1111 DUINSADUINSADUINSADUINSA 6.5 2 0 3 3 0 14,5

2222 ESOROSAESOROSAESOROSAESOROSA 8 4 5 4,5 1 0,5 23

3333 EDIFICACIONS BAROEDIFICACIONS BAROEDIFICACIONS BAROEDIFICACIONS BARO 3 2 3 3,5 2 0 13,5

AAAA1111
PROPOSTA CONSTRUCTIVAPROPOSTA CONSTRUCTIVAPROPOSTA CONSTRUCTIVAPROPOSTA CONSTRUCTIVA ,,,,    PLA DE TREBALLPLA DE TREBALLPLA DE TREBALLPLA DE TREBALL ,,,,    ORGANITZACIÓ I MESURESORGANITZACIÓ I MESURESORGANITZACIÓ I MESURESORGANITZACIÓ I MESURES     
IMPACTEIMPACTEIMPACTEIMPACTE

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA ORGANITZORGANITZORGANITZORGANITZ
ACIÓACIÓACIÓACIÓ    

MESURMESURMESURMESUR
ESESESES    

IMPACTIMPACTIMPACTIMPACT
EEEE

DIAGRAMDIAGRAMDIAGRAMDIAGRAM
AAAA

PROPOSPROPOSPROPOSPROPOS
TATATATA

màxmàxmàxmàx    16161616    
puntspuntspuntspunts

1 DUINSA 2,00 3,00 1,50 0,00 6,50
2 ESOROSA 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
3 EDIFICACIONS BARO 1,00 1,00 0,00 1,00 3,00

AAAA2222 MANTENIMENT DE LES OBRESMANTENIMENT DE LES OBRESMANTENIMENT DE LES OBRESMANTENIMENT DE LES OBRES
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA PLAPLAPLAPLA    

MANTENIMMANTENIMMANTENIMMANTENIM
ENTENTENTENT

PROCEDIPROCEDIPROCEDIPROCEDI
MENTMENTMENTMENT

RECURSORECURSORECURSORECURSO
SSSS

ALTREALTREALTREALTRE
SSSS

màxmàxmàxmàx    10101010    
puntspuntspuntspunts

1 DUINSA 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
2 ESOROSA 3,00 1,00 0,00 0,00 4,00
3 EDIFICACIONS BARO 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00

AAAA3333 MILLORES DEL PROJECTEMILLORES DEL PROJECTEMILLORES DEL PROJECTEMILLORES DEL PROJECTE
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA PROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOST

AAAA    
TÈCNICATÈCNICATÈCNICATÈCNICA

VALORVALORVALORVALOR    
AFEGITAFEGITAFEGITAFEGIT

INTERÈSINTERÈSINTERÈSINTERÈS màxmàxmàxmàx    10101010    
puntspuntspuntspunts



1 DUINSA 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ESOROSA 2,00 2,00 1,00 5,00
3 EDIFICACIONS BARO 1,00 1,00 1,00 3,00

AAAA4444 RESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ DRESOLUCIÓ D ''''ANOMALIESANOMALIESANOMALIESANOMALIES
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA PROPOSPROPOSPROPOSPROPOS

TATATATA    
RESOLURESOLURESOLURESOLU

CIÓCIÓCIÓCIÓ

GRAUGRAUGRAUGRAU    
RESPOSRESPOSRESPOSRESPOS

TATATATA

PROCEDIMPROCEDIMPROCEDIMPROCEDIM
ENTSENTSENTSENTS

RECURSRECURSRECURSRECURS
OSOSOSOS

màxmàxmàxmàx    6666    
puntspuntspuntspunts

1 DUINSA 1,00 1,00 1,00 0,00 3,00
2 ESOROSA 1,00 1,50 1,00 1,00 4,50
3 EDIFICACIONS BARO 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50

AAAA5555 REPOSICIÓ DE MATERIALSREPOSICIÓ DE MATERIALSREPOSICIÓ DE MATERIALSREPOSICIÓ DE MATERIALS
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 4444    puntspuntspuntspunts

1 DUINSA 3,00
2 ESOROSA 1,00
3 EDIFICACIONS BARO 2,00

AAAA6666 PLA DPLA DPLA DPLA D''''AUTOCONTROL DE QUALITAT DE LAUTOCONTROL DE QUALITAT DE LAUTOCONTROL DE QUALITAT DE LAUTOCONTROL DE QUALITAT DE L ''''OBRAOBRAOBRAOBRA
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA 2222    puntspuntspuntspunts

1 DUINSA 0,00
2 ESOROSA 0,50
3 EDIFICACIONS BARO 0,00

BBBB.-.-.-.-    Valoració del preu de licitacióValoració del preu de licitacióValoració del preu de licitacióValoració del preu de licitació     ((((42424242    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ))))

Import de licitació sense IVA : 82.446,02 €

Aplicant la corba de puntuació que doni més punts a l’oferta més econòmica i menys punts 
proporcionalment a l’oferta més cara, segons el coeficient (42 punts x minima oferta)/ (oferta licitador) ; 
en  resulta:

BBBB PREU DE LICITACIÓPREU DE LICITACIÓPREU DE LICITACIÓPREU DE LICITACIÓ Pressupost 82.446,02 sense IVA
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    %%%%    baixabaixabaixabaixa TOTALTOTALTOTALTOTAL    

42424242    p màximp màximp màximp màxim
1 DUINSA 81.312,54 1,37 38,33
2 ESOROSA 77.499,26 6,00 40,21
3 EDIFICACIONS BARO 74.201,42 10,00 42,00

42 p * min/oferta

CCCC.-.-.-.-        Valoració termini d’execucióValoració termini d’execucióValoració termini d’execucióValoració termini d’execució     ((((5555    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ):):):):

CCCC TERMINI EXECUCIÓTERMINI EXECUCIÓTERMINI EXECUCIÓTERMINI EXECUCIÓ Termini 2,5 mesos
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TerminiTerminiTerminiTermini     TOTALTOTALTOTALTOTAL    

PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS        5555    pppp    
màximmàximmàximmàxim

1 DUINSA 2,00  5,00
2 ESOROSA 2,00  5,00
3 EDIFICACIONS BARO 2,00  5,00

5 p * 
min/oferta

DDDD.-.-.-.-        Valoració garantia de les obresValoració garantia de les obresValoració garantia de les obresValoració garantia de les obres     ((((5555    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ):):):):

DDDD GARANTIA DE LES OBRESGARANTIA DE LES OBRESGARANTIA DE LES OBRESGARANTIA DE LES OBRES
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TerminiTerminiTerminiTermini     TOTALTOTALTOTALTOTAL    

PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS        5555    pppp    
màximmàximmàximmàxim



1 DUINSA 2,00  1,00
2 ESOROSA 6,00  5,00
3 EDIFICACIONS BARO 6,00  5,00

Valoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empreses ::::

Amb el conjunt de dades s’obté sobre un total possible de 100 punts com màxim:

AAAA BBBB CCCC DDDD
TOTALTOTALTOTALTOTAL    
100100100100    pppp

1 DUINSA 14,50 38,33 5,00 1,00 58,83

2 ESOROSA 23,00 40,21 5,00 5,00 73,21

3 EDIFICACIONS BARO 13,50 42,00 5,00 5,00 65,50

En data 15 de setembre de 2014, s'ha requerit electrònicament a l'empresa ESTRUCTURAS Y 
OBRAS LA ROCA SL amb CIF: B-08868168 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte, i l'empresa l'ha recepcionat el dia 16 de setembre de 2014.

En data 23 de setembre de 2014 l'empresa  ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL  ha presentat la 
documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de 
clàusules administratives particulars , i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte d'obres de rehabilitació de 
cobertes, llindes de formigó i consolidació de fonamentació a l'Escola Montserrat Montero a l'empresa  
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL amb CIF: B-08868168 per un import de 77.499,26 euros més 
16.274,84 euros d'IVA, el que fa un total de 93.774,10 euros, que representa una baixa del 6% 
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 a l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL amb CIF: B-08868168 , el 
contracte d'obres de rehabilitació de cobertes, llindes de formigó i consolidació de fonamentació de 
l'Escola Montserrat Montero de Granollers, per un import de 77.499,26 euros més 16.274,84 euros 
d'IVA, el que fa un total de 93.774,10 euros, que representa una baixa del 6% respecte al preu de 
licitació  amb aplicació al codi pressupostari H410.32001.63201, amb un termini d'execució de 2 
mesos i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars, i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments de dret 
invocats.

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 19 )

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.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....  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 Servei de Comptabilitat per tal de fer els documents comptables de disposició de la 
despesa a nom de l'adjudicatari d'acord amb el codi pressupostari i import indicats en el PRIMER  
punt d'aquest acord, i per a què s'anul·li el crèdit no disposat del document comptable d'autorització de 
la despesa núm 201400061404, per import de 5.985,58 €.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....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 cinc 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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