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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     40404040    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        4444    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

 Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Sr. Germán Cequier i Bardají

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos

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

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 
 
2222).-).-).-).-DESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIALDESPATX OFICIAL ....

La Junta de Govern Local resta assabentada de la Resolució següent:
Del Procediment abreviat  número 388/2014 Secció M2 de 24/10/2014 del Jutjat  
Contenciós-Administratiu número 17 de Barcelona, en la qual es desestima el recurs  presentat per 
José Cases Ortega.
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ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ENCÀRREC DE GESTIÓ A GRANOLLERS ESCENAPROPOSTA RELATIVA A ENCÀRREC DE GESTIÓ A GRANOLLERS ESCENAPROPOSTA RELATIVA A ENCÀRREC DE GESTIÓ A GRANOLLERS ESCENAPROPOSTA RELATIVA A ENCÀRREC DE GESTIÓ A GRANOLLERS ESCENA,,,,    SL PER DOSSL PER DOSSL PER DOSSL PER DOS    
ACTES INSTITUCIONALS A LA SALA GRAN DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERSACTES INSTITUCIONALS A LA SALA GRAN DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERSACTES INSTITUCIONALS A LA SALA GRAN DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERSACTES INSTITUCIONALS A LA SALA GRAN DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS,,,,    ELELELEL    
FESTIVAL DE MÚSICA ELFESTIVAL DE MÚSICA ELFESTIVAL DE MÚSICA ELFESTIVAL DE MÚSICA EL    22222222    DE NOVEMBRE I EL LLIURAMENT DE LES MEDALLES DE LADE NOVEMBRE I EL LLIURAMENT DE LES MEDALLES DE LADE NOVEMBRE I EL LLIURAMENT DE LES MEDALLES DE LADE NOVEMBRE I EL LLIURAMENT DE LES MEDALLES DE LA    
CIUTAT ELCIUTAT ELCIUTAT ELCIUTAT EL     12121212    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2014201420142014,,,,    ORGANITZATS PER LORGANITZATS PER LORGANITZATS PER LORGANITZATS PER L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

L'Àrea de Govern i Economia, a través del servei de Protocol organitza dos actes institucionals: el 
dissabte 22 de novembre es farà un festival de música i el divendres 12 de desembre tindrà lloc el 
lliurament de les Medalles de la Ciutat 2014. Per això, s'ha de disposar de la sala gran del Teatre 
Auditori de Granollers el dia 22 de novembre i el 12 de desembre de 2014, i diferents serveis, com ara 
tècnic, acollida, recepció, material i serveis fixes (neteja, subministraments i consumibles).

Vist el pressupost que s'adjunta, amb registre d'entrada número 19266, presentat per Granollers 
Escena, SL, amb NIF B62722442, per import de 5.958,00 € (exempts d'IVA), per als dos actes 
institucionals.

Es proposa  fer l'encàrrec de gestió a Granollers Escena, SL pels serveis de recepció, acollida, 
serveis tècnics, material i serveis fixes (neteja, subministraments i consumibles), així com la 
disposició de l'espai de la sala gran del Teatre Auditori de Granollers, el dia 22 de novembre i el 12 de 
desembre, per als dos actes institucionals, per un import de 5.958,00 euros (exempts d'IVA) a càrrec 
de la partida 2014/H121.91230.22601 Protocol i representatives.

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària a la partida H121.91230.22601 Protocol i 
representatives.

Atès l'informe favorable del responsable de protocol i relacions institucionals de data 24 d'octubre de 
2014

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

Article 4.1 n) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, segons el qual "Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue 
a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio 
propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación. "

Article 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, segons el qual "A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 
4.1.n), los entes, organismos y entidades del sector publico podrán ser considerados medios propios y 
servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su 
actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus 
propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de 
titularidad pública."

Article 20.4 de les Bases d'Execució del Pressupost 2014: "Pel que fa als encàrrecs de gestió que 
l'Ajuntament o el Patronat del Museu realitzin a favor de les societats municipals o a l'EPE Granollers 
Mercat, la tramitació administrativa de la despesa requerirà la formalització del document comptable 
AD que s'haurà de ser aprovat per acord de la Junta de Govern Local"

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 .... Encarregar la gestió a l'empresa Granollers Escena, SL, amb NIF B62722442, i domicili fiscal 
al c. Torras i Bages, núm. 50, 08401 de Granollers, del servei d'allotjament dels dos actes 
institucionals: el festival de música el dia 22 de novembre, i l'acte de lliurament de les Medalles de la 
Ciutat 2014, el dia 12 de desembre, organitzats per l'Ajuntament de Granollers, el qual inclou el servei 
d'acollida i recepció de les persones assistents i els serveis tècnics, material i serveis fixes (neteja, 
subministraments i consumibles), a la sala gran del Teatre Auditori de Granollers,  d'acord amb 



3

l'informe del responsable de protocol i relacions institucionals que consta en aquest expedient, i amb 
el pressupost presentat per l'empresa el dia 26 de setembre i registrat amb el número 19266.

SegonSegonSegonSegon....  Autoritzar i disposar la despesa a favor de l'empresa municipal Granollers Escena, SL, per un 
import total de 5.958,00 euros, exempts d'IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 
H121.91230.22601 Protocol i representatives, i consignada en el document comptable AD núm. 
201400073290.

TercerTercerTercerTercer. Notificar aquest acord a l'empresa Granollers Escena, SL, i al servei de comptabilitat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA CORRECCIÓ D''''UN ERROR MATERIAL DE DUES LIQUIDACIONSUN ERROR MATERIAL DE DUES LIQUIDACIONSUN ERROR MATERIAL DE DUES LIQUIDACIONSUN ERROR MATERIAL DE DUES LIQUIDACIONS        
CORRESPONENTS A LA TAXA DE LCORRESPONENTS A LA TAXA DE LCORRESPONENTS A LA TAXA DE LCORRESPONENTS A LA TAXA DE L''''APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A    
FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTSFAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTSFAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTSFAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS    
DDDD''''INTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE LINTERÈS GENERAL DE L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013

PrimerPrimerPrimerPrimer     :::: El tècnic municipal del Servei de Gestió Tributària informa d'ofici de l'existència d'un errorerrorerrorerror    
material o de fetmaterial o de fetmaterial o de fetmaterial o de fet     en dues de les liquidacions aprovadesen dues de les liquidacions aprovadesen dues de les liquidacions aprovadesen dues de les liquidacions aprovades pel Dictamen de Junta de Govern Local ( 
JGL ) del dia 17 de juny  de 2014, i corregit amb posterioritat  per l'acord de JGL del dia 23 de 
setembre del 2014, de la Taxa de lTaxa de lTaxa de lTaxa de l''''aprofitament especial del domini públic local a favor daprofitament especial del domini públic local a favor daprofitament especial del domini públic local a favor daprofitament especial del domini públic local a favor d''''empresesempresesempresesempreses     
explotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments dexplotadores de serveis de subministraments d''''interès general de linterès general de linterès general de linterès general de l''''exerciciexerciciexerciciexercici     2013201320132013. Les liquidacions a 
esmenar són les següents :

TributTributTributTribut TitularTitularTitularTitular ExerciciExerciciExerciciExercici ImportImportImportImport     
DeduccionsDeduccionsDeduccionsDeduccions     

de pagaments a comptede pagaments a comptede pagaments a comptede pagaments a compte
ImportImportImportImport     
LiquidatLiquidatLiquidatLiquidat

USSVOL GAS NATURAL S.U.R. SDG SA 2013 22.791,68.-€ - 22.791,68.-€
USSVOL GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 2013 46.188,39.-€ 5.855,82.-€ 40.332,57.-€

SegonSegonSegonSegon    :::: L'error material consisteix en el fet que amb posterioritat a l'aprovació de les liquidacions de 
l'exercici 2013, hi va haver un error en el subministrament d' informació referent als ingressos a 
compte a deduir efectuada pel Servei de Tresoreria al Servei de Gestió Tributària . Hom va informar 
que dos ingressos a compte corresponien a un subjecte passiu equivocat i per tant es deduiren 
aquests a les liquidacions que no corresponien, tal i com mostra el següent detall :

TributTributTributTribut
SubjecteSubjecteSubjecteSubjecte     

passiu informatpassiu informatpassiu informatpassiu informat
Data dData dData dData d ''''ingrés aingrés aingrés aingrés a     

comptecomptecomptecompte ImportImportImportImport     Subjecte passiu correcteSubjecte passiu correcteSubjecte passiu correcteSubjecte passiu correcte

USSVOL GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 09/09/2013 3.815,44.-€ GAS NATURAL S.U.R. SDG SA
USSVOL GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 18/02/2014 2.040,38.-€ GAS NATURAL S.U.R. SDG SA

Total a deduir - 5.855,82.-€ GAS NATURAL S.U.R. SDG SA

TercerTercerTercerTercer     ::::    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 les liquidacions mencionades.

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 
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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.a) 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 lEsmenar lEsmenar lEsmenar l ''''error materialerror materialerror materialerror material  apreciat en les liquidacions esmentades de conformitat amb els fets i 
els fonaments invocats, i per tant corregir-les en el sentit de deduir la quantitat ingressada a compte 
de 5555....855855855855,,,,82828282.-.-.-.-euroseuroseuroseuros de la liquidació girada a GAS NATURAL SGAS NATURAL SGAS NATURAL SGAS NATURAL S....UUUU....RRRR....    SDG SASDG SASDG SASDG SA  i girar íntegrament la 
liquidació efectuada a GAS NATURAL SERVICIOS SDG SAGAS NATURAL SERVICIOS SDG SAGAS NATURAL SERVICIOS SDG SAGAS NATURAL SERVICIOS SDG SA sense cap  deducció, tal i com mostra el 
detall següent :

TributTributTributTribut TitularTitularTitularTitular ExerciciExerciciExerciciExercici
ImportImportImportImport     
íntegreíntegreíntegreíntegre

DeduccionsDeduccionsDeduccionsDeduccions     
de pagaments ade pagaments ade pagaments ade pagaments a     

comptecomptecomptecompte

Import aImport aImport aImport a
LiquidarLiquidarLiquidarLiquidar     
esmenatesmenatesmenatesmenat

USSVOL GAS NATURAL S.U.R. SDG SA 2013 22.791,68.-€ 5.855,82.-€ 16.935,86.-€
USSVOL GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 2013 46.188,39.-€ - 46.188,39.-€

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSEBENTATS DE LA SEGONA ACTIVITAT DEL SENYORDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSEBENTATS DE LA SEGONA ACTIVITAT DEL SENYORDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSEBENTATS DE LA SEGONA ACTIVITAT DEL SENYORDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSEBENTATS DE LA SEGONA ACTIVITAT DEL SENYOR    
FÉLIX BELLES CABEZA DERIVADA DE LFÉLIX BELLES CABEZA DERIVADA DE LFÉLIX BELLES CABEZA DERIVADA DE LFÉLIX BELLES CABEZA DERIVADA DE L''''ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI PERSONAL OADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI PERSONAL OADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI PERSONAL OADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI PERSONAL O    
FAMILIARFAMILIARFAMILIARFAMILIAR,,,,    SOL·LICITAT PER INSTÀNCIA NÚMSOL·LICITAT PER INSTÀNCIA NÚMSOL·LICITAT PER INSTÀNCIA NÚMSOL·LICITAT PER INSTÀNCIA NÚM ....    20039200392003920039    DEL DIADEL DIADEL DIADEL DIA    8888    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE     2014201420142014

Per resolució d'Alcaldia núm. 1911/2014 de 4 de setembre, el senyor Fèlix Belles CabezaFèlix Belles CabezaFèlix Belles CabezaFèlix Belles Cabeza va ser 
nomenat amb efectes del dia 16 de setembre de 2014 com a funcionari de carrera, categoria d'agent 
de la policia local, grup C2, de la plantilla de funcionaris de l'escala d'administració especial, 
subescala de serveis especials.

Vista la sol·licitud presentada pel senyor Fèlix Bellés CabezaFèlix Bellés CabezaFèlix Bellés CabezaFèlix Bellés Cabeza per instància núm. 20039 del dia 8 
d'octubre de 2014,,,,    que es tingui per assabentat aquest consistori de la realització per part de la seva 
persona d'una segona activitat inclosa en el seu patrimoni familiar i personal sense necessitat 
d'autorització o reconeixement de compatibilitat.

Vist que l'article 19.a) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques, diu: Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la 
presente ley las actividades siguientes: a) Las derivadas de la administración del patrimonio personal 
o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo  12 de la presente ley...."

Vist que l'article 2.a) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei 
de l'administració de la Generalitat que diu: "No se consideraran sujetas a incompatibilitdades las 
siguientes actividades: a) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, salvo 
lo determinado por el articulo 11"
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 19.a) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

Article 2.a) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'administració de la Generalitat.

Articles 322 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals.

Articles 8, 9, 10 i 11 del Real Decret  598/1985, de 30 d'abril, del Reglament d'incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques .

L'acord de delegacions del Ple a la Junta de Govern Local, aprovat en sessió plenària del dia 5 de 
juliol de 2011.

D'acord amb el què s'ha exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords:

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....    Restar assabentat de la realització per part del senyor Fèlix Belles CabezaFèlix Belles CabezaFèlix Belles CabezaFèlix Belles Cabeza,,,,    d'una segona 
activitat derivada de l'administració del patrimoni personal o familiar, regulada a l'article 19.a) de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Aquest restar assabentat restarà sense efecte en els supòsits següents: 

- si l'activitat privada impedís o menys cabés l'estricte compliment dels deures o en comprometés la 
seva imparcialitat o independència

- si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del 
càrrec

- si la dedicació horària de l 'activitat privada coincidís amb la jornada laboral

TERCERTERCERTERCERTERCER....    El senyor Fèlix Belles CabezaFèlix Belles CabezaFèlix Belles CabezaFèlix Belles Cabeza està obligat a posar en coneixement d'aquest ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada .

QUARTQUARTQUARTQUART....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 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA REALITZACIÓ    
DDDD''''ACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ D''''OFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONESOFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONESOFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONESOFERTA  ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES    
TREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DTREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DTREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DTREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014,,,,    DDDD''''ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO////314314314314////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    20202020    
DDDD''''OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE,,,,    PER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DE     58585858....873873873873,,,,50505050    €€€€

1111.... En data 24242424 dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2014201420142014 es publica al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////314/2014314/2014314/2014314/2014,,,,    dededede    20202020    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre,,,, per 
la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de 
formació dformació dformació dformació d''''oferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupadesoferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupadesoferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupadesoferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades    que promou el 
Servei d'Ocupació de Catalunya i s'obre la convocatòria per a l'any 2014  (FOAP 2014).

2222.... L'Ajuntament de Granollers reuneix tots els requisits necessaris per a sol·licitar dita subvenció, 
els quals s'indiquen a la    Base 3 de l'Ordre  EMO/314/2014
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3333.... L'article 4.1 de l'Ordre EMO/314/2014 fixa el termini per a la presentació de sol·licitudstermini per a la presentació de sol·licitudstermini per a la presentació de sol·licitudstermini per a la presentació de sol·licituds, que 
finalitza el 8888    de Novembre dede Novembre dede Novembre dede Novembre de     2014201420142014....

4444....    Les actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitatsLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitatsLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitatsLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitats    
vinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunyavinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunyavinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunyavinculades al Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya    que figuren en 
l’annex 7 de l'esmentada Ordre. S’hi inclouen accions formatives adreçades a l’obtenció de certificats 
de professionalitat, i altres especialitats formatives no adreçades a l’obtenció de certificats de 
professionalitat.

5555....    Les accions formatives es podran sol·licitar amb caràcter general per un nombre de places 
d’alumnes entre 10 i 15, essent la subvenció màxima persubvenció màxima persubvenció màxima persubvenció màxima per     15151515    alumnesalumnesalumnesalumnes....

6666....    La quantia a concedir per a cada acció formativaLa quantia a concedir per a cada acció formativaLa quantia a concedir per a cada acció formativaLa quantia a concedir per a cada acció formativa    es determinarà de la manera següent: Preu 
acció formativa = hores  x Nombre de places d’alumnes atorgat (màxim 15) x Import mòdul econòmic 
de l’especialitat de l’acció.

7777....    D'acord amb l'article 5 de l'Ordre EMO/314/2014, de 20 d'octubre, almenys una de les accions 
formatives s'haurà d'iniciar com a molt tard el 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014    i    la data màxima de 
finalització serà el 30303030    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2015201520152015....

8888.... Atès el llistat d'especialitats formatives i certificats de professionalitat dels quals l'Ajuntament de 
Granollers disposa d'homologació per a portar a terme en l'actualitat, ateses les especialitats a les 
quals l'Ordre EMO/314/2014 dóna especial prioritat en l'atorgament dels ajuts, i tenint en compte 
l'anàlisi de necessitats formatives al territori realitzat pel Servei de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de Granollers es considera convenient realitzar els següents cursos : 

REFERÈNCIA GIA CODI ESPECIALITAT NOM ACCIÓ
DURADA 
TOTAL

14/FOAP/248/0112447/001 SSCS0208-CEN
Atenció sociosanitària a persones dependents en 

institucions socials
370

14/FOAP/248/0112447/002 SSCS0208-MP0029
Mòdul pràctiques: atenció sociosanitària a 

persones dependents en institucions socials
80

14/FOAP/248/0112447/003 SSCS0208-2012-FCO Formació complementària institucions 20

14/FOAP/248/0112447/005 ADGI01-4 Anglès: Atenció al Públic 220

14/FOAP/248/0112447/004 ADGI03-4 Alemany: Atenció al Públic 220

910

9999. Vist l'informe, amb data 30 d'octubre de 2014, de la tècnica de formació de l'Ajuntament de  
Granollers, 
Sra. Montserrat Andrés Gall.

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 .-.-.-.-    Sol·licitar al SOC una subvenció deSol·licitar al SOC una subvenció deSol·licitar al SOC una subvenció deSol·licitar al SOC una subvenció de    58585858....873873873873''''50505050    €€€€    per la realització de les accions formatives 
adreçades prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades que es detallen a continuació:

REFERÈNCIA GIA CODI ESPECIALITAT NOM ACCIÓ
DURADA 
TOTAL

Nº 
ALUMNES

PREU/HOR
A 

SUBVENCI
Ó

SUBVENCIÓ 
ATORGADA

14/FOAP/248/0112447/001 SSCS0208-CEN
Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials

370 15 4,95 27.472,50 

14/FOAP/248/0112447/002 SSCS0208-MP0029
Mòdul pràctiques: atenció 
sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials
80 15 1,5 1.800,00 €

14/FOAP/248/0112447/003 SSCS0208-2012-FCO
Formació complementària 

institucions
20 15 4,95 1.485,00 €

14/FOAP/248/0112447/005 ADGI01-4 Anglès: Atenció al Públic 220 15 4,26 14.058,00 €

14/FOAP/248/0112447/004 ADGI03-4 Alemany: Atenció al Públic 220 15 4,26 14.058,00 €

910 58.873,50 €
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    Segon.- Notificar-ho al Servei d'Ocupació de Catalunya.

 
APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

7777).-).-).-).-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    1100110011001100    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 22 d'octubre de 2014, la senyora Asunción Reyes Giménez,   amb NIF 33903848P,  titular de 
la parada número 1100 del mercat setmanal del dijous, de 6 metres lineals, per a la venda de roba de 
dona,   ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora  Esperanza Molina 
Saavedra, amb  NIF  46596238D.

La senyora  Asunción Reyes Giménez 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 cessament de l'activitat de venda ambulant.

La senyora Esperanza Molina Saavedra 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 1100 6 ml * 600,00 € = 3.600,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
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 1100 del mercat setmanal del dijous, de 6 ml, per a 
la venda de roba de dona,   de la qual és titular la senyora Asunción Reyes Giménez,  amb NIF 
33903848P,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1100 de 6 ml, a la senyora Esperanza Molina Saavedra, amb  NIF  46596238D. 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  Esperanza Molina Saavedra la taxa per transmissió de l'activitat 
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comercial de venda no sedentària prevista per l 'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1100 6 ml * 600,00 € = 3.600,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora  Asunción Reyes Giménez  i a la senyora  Esperanza 
Molina Saavedra.

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
 
8888).-).-).-).-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    1072107210721072    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 2 d'octubre de 2014, el senyor Rafael Campos Alameda, amb NIF 74600747V,  titular de la 
parada número 1072 del mercat setmanal del dijous, de 6 metres lineals, per a la venda de roba de 
dona,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Antonia Moreno 
Fernández, amb  NIF  35018286G,  que és la seva dona.

El senyor Rafael Campos Alameda, 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  jubilació.

La senyora Antonia Moreno Fernández ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa 
de condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4 la senyora  Moreno resta exempta del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau.

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
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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 1072 del mercat setmanal del dijous, de 6 ml, per a 
la venda de roba de dona,  de la qual és titular el senyor Rafael Campos Alameda, - NIF 74600747V.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1072 de 6 ml, a la senyora Antonia Moreno Fernández, amb NIF 35018286G pel  període 
restant de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord al senyor Rafael Campos Alameda i a senyora Antonia Moreno 
Fernández.

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 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    1066106610661066    DEL MERCATDEL MERCATDEL MERCATDEL MERCAT    
SETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUSSETMANAL DEL DIJOUS

En data 20 de febrer de 2014, el senyor  Diego Cordoba Maldonado, amb NIF 24846629M,  titular de 
la parada número 1066 del mercat setmanal del dijous, de 7 metres lineals, per a la venda de roba de 
dona,  ha presentat una sol·licitud de traspàs de la parada a favor de la senyora Immaculada Cordoba 
Fernández,  amb  NIF  47172380R,  que és la seva filla.

El senyor Diego Cordoba Maldonado, 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  jubilació.

La senyora Immaculada Cordoba Fernández ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació 
acreditativa de condició de marxant.

D'acord amb l'OF 2.16 epígraf 6.d.4 la senyora  Cordoba resta exempta del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau de 
consaguinitat.

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 
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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 1066 del mercat setmanal del dijous, de 7 ml, per a 
la venda de roba de dona,  de la qual és titular el senyor Diego Cordoba Maldonado, - NIF 47172380R.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar la llicència per a la venda de roba de dona en el mercat setmanal del dijous, a la 
parada 1066 de 7 ml, a la senyora Immaculada Cordoba Fernández, amb NIF 47172380R pel  període 
restant de la llicència de venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord al senyor Diego Cordoba Maldonado i a senyora Immaculada 
Cordoba Fernández.

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 ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D''''EQUIPSEQUIPSEQUIPSEQUIPS    
INDIVIDUALS DE COMUNICACIONS RESCAT PER A LA POLICIA LOCALINDIVIDUALS DE COMUNICACIONS RESCAT PER A LA POLICIA LOCALINDIVIDUALS DE COMUNICACIONS RESCAT PER A LA POLICIA LOCALINDIVIDUALS DE COMUNICACIONS RESCAT PER A LA POLICIA LOCAL,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

El 23 de setembre de 2014 mitjançant resolució del regidor delegat núm. 2165/2014 es va autoritzar la 
despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars per a la contractació del subministrament d'equips de comunicacions  RESCAT 
per a la Policia Local a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària a l'any 2014. 

El preu total màxim d'aquesta licitació és de 34.380,17 euros més 7.219,83 euros en concepte d'IVA 
(21%). el que fa un total de 41.600,00 euros per a l'exercici 2014 .

Amb data 26 de setembre de 2014 . s'han convidat a les empreses següents:
- Mercury Barcelona SL
- Expocom Telecomunication SA
- Abertis Telecom SA

De les  tres empreses, únicament Mercury Barcelona SL ha presentat oferta.

L'inspector en cap de la Policia Local de Granollers ha valorat les propostes econòmiques i tècniques 
d'acord amb l'establert a la clàusula III.3 del plecs de clàusules administratives particulars. El criteri 
establert a valorar era el preu total de l'oferta. La puntuació obtinguda és resultat d'aplicar la fórmula 
matemàtica establerta en el Plec de clàusules administratives particulars i és la següent :

Empresa Unitats Preu oferta Total % baixa

Mercury Barcelona SL
46 unitats de portàtil Motorola 
MTP-850-S amb accessoris

32.863,47€ 100 21,00%

D'acord amb l'informe tècnic en data 13 d'octubre de 2014 l'oferta de l'empresa Mercury Barcelona SL 
s'ajusta  als criteris de valoració establerts en l plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques.

En data 15 de novembre de 2014 s'ha requerit a l'empresa Mercury Barcelona SL amb CIF. 
B-60838216 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 24 d'octubre de 2014 l'empresa Mercury Barcelona SL ha presentat la documentació 
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requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de subministrament d'equips de 
comunicacions RESCAT per a la Policia Local  per a l 'any 2014 a l'empresa Mercury Barcelona SL.

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

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

- Article 178.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic pel que fa  al procediment negociat .

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

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 Mercury Barcelona SL amb CIF    B60838216 el contracte de 
subministrament d'equips de comunicacions RESCAT per a la Policia Local per a l'any 2014, per un 
import màxim de 27.159,89 euros més 5.703,58 euros d'IVA,, el que fa un total de 32.863,47 euros 
amb aplicació al codi pressupostari H320.13000.62902, i amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars, i la documentació aportada pel 
contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats 

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

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

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació, d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP i publicar la formalització del 
contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de l 'òrgan de contractació. 

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar aquest acord al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable de 
disposició de la despesa a nom de l'empresa adjudicatària per l'import indicat en el primer punt i 
anul·lar el crèdit no disposat del documents comptables d'autorització de la despesa A núm. 
2013400051357 per import de 8.736,53 euros.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    4444    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D''''ENLLUMENATENLLUMENATENLLUMENATENLLUMENAT     
PÚBLICPÚBLICPÚBLICPÚBLIC,,,,    SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DSOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYAPOTABLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYA    ((((FASEFASEFASEFASE    2222)))),,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES IEMPRESA OBRES I    
SERVEIS ROIGSERVEIS ROIGSERVEIS ROIGSERVEIS ROIG ,,,,    SASASASA

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

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

2n L'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, ha presentat la factura número E-095/2014 de data 30 
de setembre de 2014, per un import de 78.983,04 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra quarta, del mes de setembre, relativa a les obres del Projecte 
executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de línies elèctriques isoterrament de línies elèctriques isoterrament de línies elèctriques isoterrament de línies elèctriques i    
renovació de la xarxa drenovació de la xarxa drenovació de la xarxa drenovació de la xarxa d ''''aigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanyaaigua potable del Passeig de la Muntanya ,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13 [546-UR-12]).

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

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 28 d'octubre de 2014.

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 4, de setembre de 2014, per un import total de 78.983,04 
euros (setanta-vuit mil nou-cents vuitanta-tres euros amb quatre cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA (NIF A08743098) relativa a l'execució de les obres del 
Projecte executiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions dexecutiu de renovació de les instal·lacions d''''enllumenat públicenllumenat públicenllumenat públicenllumenat públic,,,,    soterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de líniessoterrament de línies    
elèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa delèctriques i renovació de la xarxa d''''aigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanyaaigua potable del passeig de la Muntanya,,,,    FaseFaseFaseFase    2222 (obra 03/13 
[546-UR-12]), d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.  L'execució de 
les obres de l'esmentat Projecte executiu està cofinançat per la Diputació de Barcelona en el marc de 
la Xarxa de Governs Locals, anualitat 2014 (XGL 14/X/101146).

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número E-095/2014 de 
data 30 de setembre de 2014, per un import de 78.983,04 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost 
de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400080085), presentada per l'empresa OBRES 
I SERVEIS ROIG, SA, corresponent a la certificació quarta de les obres executades durant el mes de 
setembre de 2014 del Projecte executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, 
soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del passeig de la Muntanya, 
Fase 2, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DE LA MEMÒRIA VALORADA SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA DE CALOR AL TEATRE AUDITORIDE LA MEMÒRIA VALORADA SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA DE CALOR AL TEATRE AUDITORIDE LA MEMÒRIA VALORADA SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA DE CALOR AL TEATRE AUDITORIDE LA MEMÒRIA VALORADA SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA DE CALOR AL TEATRE AUDITORI    
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS ,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA AMBITECEMPRESA AMBITECEMPRESA AMBITECEMPRESA AMBITEC ,,,,    SAUSAUSAUSAU

1r En data 29 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
a la Memòria valorada substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollers    (obra núm. 
21/14 [768-RF-14]), a l'empresa AMBITEC, SAU (CIF A50652437, per un import de 55.323,14 euros 
més 11.617,86 euros en concepte d' IVA , el que fa un total de 66.941,00 euros, que representa una 
baixa del 4,43 % respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de 5 setmanes i amb 
càrrec a la partida pressupostària H432.33510.63901 de l'exercici 2014.

El 15 de setembre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n L'empresa AMBITEC, SAU, ha presentat la factura número I1400257 de data 30 de setembre de 
2014, per un import de 55.114,81 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la 
certificació d'obra primera, del mes de setembre, relativa a les obres de la Memòria valorada 
substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollers     (obra núm. 21/14 [768-RF-14]).

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

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 29 d'octubre de 2014.

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, de setembre de 2014, per un import total de 55.114,81 
euros (cinquanta-cinc mil cent catorze euros amb vuitanta-un cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa AMBITEC, SAU (NIF A50652437) relativa a l'execució de les obres de la Memòria valorada 
substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollerssubstitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollers    (obra núm. 21/14 [768-RF-14]), 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número I1400257 de 
data 30 de setembre de 2014, per un import de 55.114,81 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost 
de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400081157), presentada per l'empresa 
AMBITEC, SUA, corresponent a la certificació primera de les obres executades durant el mes de 
setembre de 2014 de la  Memòria valorada substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de 
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Granollers, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR ELS AJUTS ECONÒMICS ATORGATS PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMADIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA    
COMPLEMENTARI DE SUPORT A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES I A LACOMPLEMENTARI DE SUPORT A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES I A LACOMPLEMENTARI DE SUPORT A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES I A LACOMPLEMENTARI DE SUPORT A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES I A LA    
PRESTACIÓ ADEQUADA DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS DEL PLAPRESTACIÓ ADEQUADA DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS DEL PLAPRESTACIÓ ADEQUADA DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS DEL PLAPRESTACIÓ ADEQUADA DE SERVEIS PÚBLICS LOCALS DEL PLA    """"XARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""

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

2n En data 4 de juliol de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
"Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics local", del seu règim concertació, de la resolució de concessió dels ajuts, 
l'execució i justificació dels ajuts que finalitza el 30 d'octubre de 2015, en el marc del pla "Xarxa de 
governs locals 2012-2015".

3r Els Programes complementaris es defineixen com aquells instruments específics de concertació 
elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l'àmbit 
territorial de la Diputació de Barcelona.

La finalitat del Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a laPrograma complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a laPrograma complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a laPrograma complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la    
prestació adequada de serveis públics localsprestació adequada de serveis públics localsprestació adequada de serveis públics localsprestació adequada de serveis públics locals és, d'una banda, garantir la sostenibilitat de les 
inversions a través del finançament d'aquelles actuacions considerades "financerament sostenibles" i 
de l'altra, garantir la solvència financera local als efectes de procurar que la prestació dels serveis 
públics per part de les entitats locals de la demarcació sigui adequada i suficient .

Aquest Programa inclou dos línies de suport:

Línia 1 """"Inversions financerament sosteniblesInversions financerament sosteniblesInversions financerament sosteniblesInversions financerament sostenibles"""" que va orientada a la sostenibilitat, i mes 
particularment, a establir el marc idoni per a la concessió d'ajuts adreçats al finançament 
d'inversions financerament sostenibles, en els termes de la Disposició addicional 16a del 
TRLRHL.
Per aquesta línia de suport es poden presentar fins a tres  sol·licituds .

Línia 2 """"Prestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals local"""" que té la finalitat de fer efectiva la 
solvència financera de les hisendes locals, i en darrera instància, la prestació dels serveis 
públics locals en un context de crisi econòmica i d'insuficiència financera per al conjunt del 
mon local, a traves de la concessió de recursos econòmics.

4t L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 
2014, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics 
en el marc del Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a laPrograma complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a laPrograma complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a laPrograma complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la    
prestació adequada de serveis públics localsprestació adequada de serveis públics localsprestació adequada de serveis públics localsprestació adequada de serveis públics locals del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", i va 
trametre les sol·licituds  per a la concertació dels recursos econòmics a través del Portal de tràmits 
dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa, abans del 15151515    de setembrede setembrede setembrede setembre    
dededede    2014201420142014....
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5è En data 23 d'octubre de 2014, amb registre d'entrada número 2014021027, la Diputació de 
Barcelona comunica aquesta corporació que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 
9 d'octubre de 2014, va adoptar l'acord relatiu a la tercera resolució de concessió definitiva del 
Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics locals, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".   
Publicat al Butlletí Oficial de la Província  el 20 d'octubre de 2014.

6è Que a l'Ajuntament de Granollers li ha atorgat els ajuts econòmics per a les actuacions que es 
detallen seguidament, incloses a la Fase 2 d'execució del Programa complementari :

Línia 1 """"Inversions financerament sosteniblesInversions financerament sosteniblesInversions financerament sosteniblesInversions financerament sostenibles """"

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
 COST TOTAL 

PREVIST 
 IMPORT 

SOL·LICITAT 
 IMPORT 

CONCEDIT
 CODI XGL

Substitució dSubstitució dSubstitució dSubstitució d''''equips i làmpades per aequips i làmpades per aequips i làmpades per aequips i làmpades per a    
llll''''estalvi energètic de lestalvi energètic de lestalvi energètic de lestalvi energètic de l''''enllumenat públic deenllumenat públic deenllumenat públic deenllumenat públic de    
carrers de Granollerscarrers de Granollerscarrers de Granollerscarrers de Granollers

74.807,94 63.345,09 63636363....345345345345,,,,09090909    14/X/111502

Nous projectors dNous projectors dNous projectors dNous projectors d''''il·luminació dels espaisil·luminació dels espaisil·luminació dels espaisil·luminació dels espais    
expositius del Museu de Granollersexpositius del Museu de Granollersexpositius del Museu de Granollersexpositius del Museu de Granollers

90.000,00 64.000,00 64646464....000000000000,,,,00000000    14/X/111503

Substitució de llumeneres amb làmpades deSubstitució de llumeneres amb làmpades deSubstitució de llumeneres amb làmpades deSubstitució de llumeneres amb làmpades de    
descàrrega per LEDS a diversos carrers dedescàrrega per LEDS a diversos carrers dedescàrrega per LEDS a diversos carrers dedescàrrega per LEDS a diversos carrers de    
GranollersGranollersGranollersGranollers

290.020,18 232.016,14 232232232232....016016016016,,,,14141414    14/X/111504

Línia 2 """"Prestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals local """"  

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
 COST TOTAL 

PREVIST 
 IMPORT 

SOL·LICITAT 
 IMPORT 

CONCEDIT
 CODI XGL

Neteja viàriaNeteja viàriaNeteja viàriaNeteja viària 2,6 milions 154.011,96 154154154154....011011011011,,,,96969696    14/X/111501

7è Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en matèria d'infraestructura viària i 
altres equipaments de titularitat municipal, d'acord amb l'article 25.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de règim local.

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

D'acord amb el Règim de concertació aplicable al  "Programa complementari de suport a les inversions 
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals" que estableix les línies 
de suport i tipologia d'actuacions, les condicions de la sol·licitud, el procediment de formalització dels 
recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions específiques de la 
seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases següents; sol·licitud, instrucció, 
resolució, execució i justificació i tancament .  Publicat al BOPB de data 4 de juliol de 2014.

L'article 20.3 de l'esmentat Règim de concertació estableix que els ajuts s'entendran acceptats si, en 
el termini d'un mes, l'ens destinatari no manifesta expressament la renúncia.

L'article 22 de l'esmentat Règim de concertació estableix les condicions per a la justificació dels ajuts 
atorgats en l'esmentat Programa. Entre altres, estableix que el termini de justificació de les actuacions 
executades en el marc de cadascuna de les línies de suport finalitza el  30 d'octubre de 2015.  Així com 
que la justificació de despeses s'efectuarà mitjançant el formulari de justificació del model normalitzat .

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer: Acceptar  els ajuts econòmicsajuts econòmicsajuts econòmicsajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona dins la 
convocatòria de concessió del Programa complementari de suport a les inversions financeramentPrograma complementari de suport a les inversions financeramentPrograma complementari de suport a les inversions financeramentPrograma complementari de suport a les inversions financerament    
sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics localssostenibles i a la prestació adequada de serveis públics localssostenibles i a la prestació adequada de serveis públics localssostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", d'acord amb la  relació de les actuacions subvencionades desglossada a 
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l'apartat sisè de la part expositiva, que s'imputaran a les aplicacions d'ingressos del Pressupost de 
l'exercici 2014 corresponents que consten", que s'imputaran a les aplicacions d'ingressos del 
Pressupost de l'exercici 2014 que es detallen seguidament, de conformitat amb els fets exposats i 
amb els fonaments de drets invocats.

Línia 1 """"Inversions financerament sosteniblesInversions financerament sosteniblesInversions financerament sosteniblesInversions financerament sostenibles """"

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
 IMPORT 

CONCEDIT
 CODI XGL

APLICACIÓ 
D'INGRÉS

Substitució dSubstitució dSubstitució dSubstitució d''''equips i làmpades per a lequips i làmpades per a lequips i làmpades per a lequips i làmpades per a l''''estalviestalviestalviestalvi     
energètic de lenergètic de lenergètic de lenergètic de l''''enllumenat públic de carrers deenllumenat públic de carrers deenllumenat públic de carrers deenllumenat públic de carrers de    
GranollersGranollersGranollersGranollers

63636363....345345345345,,,,09090909    14/X/111502

Substitució de llumeneres amb làmpades deSubstitució de llumeneres amb làmpades deSubstitució de llumeneres amb làmpades deSubstitució de llumeneres amb làmpades de    
descàrrega per LEDS a diversos carrers dedescàrrega per LEDS a diversos carrers dedescàrrega per LEDS a diversos carrers dedescàrrega per LEDS a diversos carrers de    
GranollersGranollersGranollersGranollers

232232232232....016016016016,,,,14141414    14/X/111504

HHHH311311311311....76109761097610976109    

Diputació estalvi 
energètic enllumenat 

públic

Nous projectors dNous projectors dNous projectors dNous projectors d''''il·luminació dels espaisil·luminació dels espaisil·luminació dels espaisil·luminació dels espais    
expositius del Museu de Granollersexpositius del Museu de Granollersexpositius del Museu de Granollersexpositius del Museu de Granollers

64646464....000000000000,,,,00000000    14/X/111503
HHHH432432432432....76110761107611076110    Diputació 

espais expositius 
Museu

Línia 2 """"Prestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals localPrestació adequada de serveis públics locals local """"  

NOM ACTUACIÓ DEMANADA
 IMPORT 

CONCEDIT
 CODI XGL  APLICACIÓ D'INGRÉS

Neteja viàriaNeteja viàriaNeteja viàriaNeteja viària 154154154154....011011011011,,,,96969696    14/X/111501
HHHH130130130130....46199461994619946199    

Diputació programa 
complementari serveis públics

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar els termes i condicions de gestió de l'ajut establertes en el Règim de concertació 
aplicable al "Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals",  en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  el 4 de juliol de 2014 

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a la Direcció de Serveis de Concertació Local de la Diputació de 
Barcelona, a la Direcció de Manteniment i Ciutat, al Servei de Planificació Econòmica, Control 
Pressupostari i al Servei de Comptabilitat de l 'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DEDICTAMEN RELATIU A  ADJUDICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL DE    
SERVEIS PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DESERVEIS PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DESERVEIS PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DESERVEIS PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE    
GRANOLLERS I EL BARGRANOLLERS I EL BARGRANOLLERS I EL BARGRANOLLERS I EL BAR----    RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 9 de 
setembre de 2014  es  va iniciar una nova licitació ,es va autoritzar l'ingrés i es van aprovar els plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars per a al contracte 
administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el 
bar-restaurant  amb una durada de 4 anys i  amb un cànon anual de sortida a pagar a l'Ajuntament de 
Granollers del 2% dels ingressos bruts del volum anual de negoci de l'adjudicatari,  mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària.

Dins del termini establert a l'anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han estat 
admeses:
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PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

NUMNUMNUMNUM....    
REGREGREGREG....D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA

1 GCIT 2014 S.L. 1/10/2014 19539
2 JORGE PLANA CRUIXENT 1/10/2014 19573
3 SERCAMADA S.L. 1/10/2014 19578

La Mesa de Contractació  va excloure l'empresa GCIT 2014,S.L. (plica núm. 1) per no acreditar estar 
en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i tècnica per a la gestió 
d'equipaments esportius i no acreditar la capacitat d'obrar de la prestació de restauració al no haver 
presentat tota la documentació referida a l'empresa COMERCIAL PALOGO,CB.
Al mateix temps també va excloure l'empresa SERCAMADA, SL (plica núm. 3) ja que l'empresa 
SOFRANSE,SL amb la qual presenten compromís de disposició de mitjans materials i humans pel que 
fa a l'activitat de restauració,  no acredita estar en possessió de les condicions mínimes de solvència 
econòmica i tècnica dins el termini de presentació de proposicions .

Desprès de la corresponent obertura pública del sobre núm. 2 (relatius als criteris que depenen d'un 
judici de valor) i el sobre núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula matemàtica), el 
cap del Servei d'Esports, el Sr. Jordi Romea i Viñets ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa a la 
Mesa de contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa Jordi Plana 
Cruixent amb CIF 35063438F  amb un cànon anual a pagar a l'Ajuntament de Granollers del 5% dels 
ingressos bruts del volum anual de negoci i l'horari ofertat, per a l'adjudicació del contracte 
administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el 
bar-restaurant  , d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Criteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen dCriteris que depenen d ''''un judici de valorun judici de valorun judici de valorun judici de valor .  (.  (.  (.  (fins afins afins afins a     49494949    puntspuntspuntspunts))))
A1.- Valoració del Projecte de prestació del servei ( fins a 40 punts)

A.1.1. Valoració del programa esportiu    (fins a 20 punts)
          A.1.2. Valoració del Pla d'utilització de la instal .lació (fins a 10 punts)

A.1.3. Valoració del Pla de dinamització del bar-restaurant    (fins a 10 punts)

A2.- Valoració del Pla de revisió i manteniment de les instal .lacions (fins a 9 punts)

Criteris que depenen d'un judici de valorPlica Empresa
A.1.1 A.1.2. A.1.3. A.2.

Total

2 JORDI PLANA CRUIXENT 17 6 10 8 41
         La motivació d'aquesta puntuació es troba en l'informe tècnic adjunt a aquest acord.

BBBB))))    Criteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàticaCriteris avaluables de forma automàtica ....Fins aFins aFins aFins a     51515151    puntspuntspuntspunts    ((((sobresobresobresobre    3333))))
B.1 Proposta de millora del cànon (fins a 32 punts)

Plica Empresa Criteri B1 Punts
2 JORDI PLANA CRUIXENT Oferta un cànon del 5% dels ingressos bruts del volum de negoci 32

B.2 Ampliació horari setmanal d'obertura respecte al previst a la clàusula quarta en el Plec de 
prescripcions tècniques (fins a 5 punts)
La plica num. 2 JORDI PLANA CRUIXENT fa la següent proposta d'ampliació d'horari setmanal:

Plec prescripcions Proposta Plica 2 Puntuació
De dilluns a divendres De 9 h a 22 h De 9 h a 01 h 3 h... 0,60 punts
Diswabtes i diumenges De 10 h a 20 h De 8,00 h a 00,00 h 6 h... 0,60 punts
Juliol i agost tarda tancat De 14 h a 00 h 8 h... 0,80 punts
TOTAL 2 punts

B.3 Realització d'Inversions a les instal.lacions objecte del contracte a cost 0 per l'Ajuntament de 
Granollers directament afectades a la prestacó del servei   (fins a 12 punts)

La proposta d'inversions presentada per l'empresa JORDI PLANA CRUIXENT es divideix en tres 
conceptes diferents:
1) En primer lloc la inversió esportiva, la qual planteja la construcció de tres pistes de pàdel 
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localitzades a l'actual pista 1 de tennis. Aquesta construcció requerirà una adequació de la grada 
existent -reduint-ne una mica l'aforament- però sense ser perjudicial per a l'activitat de l'equipament. 
Es respecte també el manteniment d'un mínim del 80% de les pistes de tennis (4). Aquesta intervenció 
requerirà, si s'escau, la participació dels serveis tècnics de l 'Ajuntament.
El cost d'aquesta part d'inversió es de 70.247,93 euros més IVA (total 85.000,00 euros). Inclou obra 
civil, les pistes de pàdel i adequacions de l 'entorn del pàdel.

2) La segona inversió es centraria en l'àrea del bar-restaurant: una pantalla de TV. un forn, vitrines, 
rentavaixelles, una planxa, na amasadora, congeladors, taules, etc per tal de donar servei en aquesta 
zona. L'import d'aquesta inversió seria de 49.533,77 euros (IVA inclòs).

3) Per últim, aquesta empresa proposa fer una inversió a tota la part de jardineria de la instal·lació, 
col·locant jardineres de fusta, xiprers, oliveres i plantes aromàtiques de jardí. Tot ell valorat en 8.730 
euros (IVA inclòs)

Aquesta empresa presenta pressupostos detallats de cadascuna de les propostes.

El plec de clàusules administratives particulars especifica que a partir dels  125.000 euros d'inversió, la 
puntuació serà de 12 punts.
Atesa la proposta d'inversions de l'empresa JORDI PLANA CREIXENT valorada en 143.263,77 euros 
(IVA inclòs) la puntuació d'aquest apartat es de 12 punts.

B.4 Realització de les inversions indicades a l'apartat B3 dins els dos primers anys de durada del 
contracte(2014-2016) : 2 punts.

L'empresa JORDI PLANA CREIXENT declara per escrit el compromís de realitzar les inversions dins 
els dos primers anys del contracte en cas de resultar adjudicatari . Puntuació 2 punts.

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

Criteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valorCriteris amb judici de valor Criteris amb formula matemàticaCriteris amb formula matemàticaCriteris amb formula matemàticaCriteris amb formula matemàticaPliPliPliPli
cacacaca

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa
    AAAA1111....1111 AAAA1111....2222 AAAA1111....3333 AAAA2222 BBBB1111 BBBB2222 BBBB3333 BBBB4444

TOTALTOTALTOTALTOTAL

2 JORDI PLANA 
CRUIXENT

17 6 10 8 32 2 12 2 89898989

En data 27 d'octubre de 2014 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de 
la Mesa de Contractació, ha requerit  electrònicament a l'empresa JORDI PLANA CRUIXENT amb CIF 
35063438F  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa JORDI PLANA CRUIXENT  ha presentat la documentació requerida amb data 
29.10.2014  i compleix els requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, la 
cap del Servei de Contractació i Compres  l 'ha acceptada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 21 d'octubre de 2014, proposa 
l'adjudicació del contracte administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals 
de tennis de Granollers i el bar-restaurant a l'empesa JORDI PLANA CRUIXENT amb CIF 35063438F, 
que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa,   per un cànon anual del 5% dels ingressos bruts 
anuals del volum anual de negoci  amb l'ampliació d'horari de 17 hores més setmanals de servei que 
la instal·lació oferirà amb el detall a continuació indicat :

De dilluns a divendres De 9 h a 01 h
Diswabtes i diumenges De 8,00 h a 00,00 h
Juliol i agost tarda De 14 h a 00 h

i unes inversions dins els dos primers anys de contracte per import no inferior a  143.263,77 euros (IVA 
inclòs).

Atès que la clàusula X.2 del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari 
haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que 
prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.
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Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert i tramitació ordinària.

Assumpte: Licitació del contracte administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes 
municipals de tennis de Granollers i el bar -restaurant.
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 15.09.2014
Liquidació: Núm. 201402005254L de data 15/09/2014 per import de 547,36 euros

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

Article 62    ss del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a l'exigencia de la solvència econòmica i financera .

Article 75  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, modificat per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, pel que fa a 
l'acreditació de la solvència econòmica i financera .

Article 146.5 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, pel que fa  al moment decisiu per apreciar la concurrència dels 
requisits de capacitat i solvència exigits .

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

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

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

Plec de clàusules administratives particulars  que regula aquesta licitació

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Excloure la proposta presentada per l'empresa GCIT 2014,S.L. en el procediment licitatori 
endegat per l'adjudicació del contracte  administratiu especial de la gestió i explotació de les pistes 
municipals de tennis de Granollers i el bar-restaurant per no acreditar estar en possessió de les 
condicions mínimes de solvència econòmica i tècnica d'acord amb l'establert a la clàusula III.2.1 
apartat f) del Plec de clàusules administratives particulars i els articles 62 i 75 del Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic , per a la gestió d'equipaments esportius i no acreditar la capacitat 
d'obrar de la prestació de restauració al no haver presentat tota la documentació referida a l'empresa 
COMERCIAL PALOGO,CB.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Excloure  la proposta presentada per l'empresa SERCAMADA,S.L.en el procediment licitatori 
endegat per l'adjudicació del contracte  administratiu especial de la gestió i explotació de les pistes 
municipals de tennis de Granollers i el bar-restaurant per no acreditar l'empresa SOFRANSE,SL amb 
la qual presenten compromís de disposició de mitjans materials i humans pel que fa a l'activitat de 
restauració,  estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i tècnica dins el 
termini de presentació de proposicions, d'acord amb l'establert a la clàusula III.2.1 apartat f) del Plec 
de clàusules administratives particulars, els articles 62 , 75 i 146.5 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Adjudicar al senyor JORDI PLANA CRUIXENT amb CIF 35063438F., el contracte  
administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el 
bar-restaurant  amb una durada de 4 anys i un cànon anual del 5% dels ingressos bruts anuals del 
volum anual de negoci  amb l'ampliació d'horari de 17 hores més setmanals de servei que la 
instal·lació oferirà amb el detall a continuació indicat :

De dilluns a divendres De 9 h a 01 h
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Diswabtes i diumenges De 8,00 h a 00,00 h
Juliol i agost tarda De 14 h a 00 h

i unes inversions dins els dos primers anys de contracte per import no inferior a  143.263,77 euros (IVA 
inclòs), amb imputació  a la partida pressupostària H422.55000 "Concessions instal.lacions 
esportives" i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Liquidar a l'empresa  JORDI PLANA CRUIXENT la quantitat  màxima de 500 euros, en 
concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el  contracte  
administratiu especial de la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el 
bar-restaurant. Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
ES40 2013-0046-89-0200601574 tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen 
i enviant una comunicació via correu electrònic a  "contractacio@ajuntament.granollers.cat" . També es 
podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de 
l'Ajuntament de Granollers, en el termini de quinze dies.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....     Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació ,d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP , en l'e-tauler i 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

SISÈSISÈSISÈSISÈ. 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.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies  hàbils a c
omptar 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 .

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

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