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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 
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La Junta de Govern Local resta assabentada de les  sentències següents:

Sentencia  número 357/2014 de 05/11/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 17 de 
Barcelona, en la qual es desestima el recurs ordinari 118/2009 M1 presentat per MARÍA DOLORES 
PORREDÓN GIRONES



Sentencia de 11/11/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 9 de Barcelona, en la qual  
s'estima parcialment el recurs ordinari del procediment abreviat 169/2013-A, presentat per 
CONSTRUCCIONES JOSÉ CASTRO E HIJO, SL. 

 

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE    
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Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 2240/14 de data 20 d'octubre de 2014 , es  va iniciar 
l'expedient licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  es va 
autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de mobiliari per les 
oficines municipals situades c/ St. Josep, 16, 5a planta, despatx 504  de Granollers per a l'any 2014  
per un import màxim  de licitació de 25.840,00 euros més 5.426,40 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 31.266,40 euros.

Amb data  24 d'octubre de 2014  s'han convidat a les empreses següents:

-  COMERCIAL JARMAR,SLU CIF: B58204090
-  MAIER OFFICE CIF: B60621307
-  PMC GRUP 1985,SA CIF: A58093816

L'empresa Maier Office ha enviat la seva oferta per correu administratiu, però no a dia d'avui encara 
no ha arribat. D'acord  amb   la clàusula III.2.3 del plec de clàusules administratives particulars,  
s'estableix un termini màxim de 10 dies naturals des de la data de finalització de presentació d'ofertes, 
havent-se exhaurit aquest termini sense haver-se rebut la documentació.
Les empreses COMERCIAL JARMAR,S.L.U. i PMC GRUP 1985,S.A.  han presentat ofertes i desprès 
de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), el Cap de l'Àrea del Territori i Ciutat  d'aquest Ajuntament  ha emès l'informe tècnic de 
data 11 de novembre de 2014  en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa la 
presentada per l'empresa PMC GRUP 1985,SA per a l'adjudicació del contracte de subministrament 
de mobiliari per les oficines municipals situades c / St. Josep, 16, 5a planta, despatx 504  de Granollers  
per al 2014, d'acord amb la següent  puntuació:

Criteris avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica

PLICA EMPRESA

% baixa lineal Punts

TOTAL
PUNTUACIÓ

1 PMC GRUP 1985,S.A. 18,00% 100 punts 100
2 COMERCIAL JARMAR,S.L.U 3,78% 21,38% punts 21,38

L'únic criteri avaluable era el preu (Criteri a - Proposta econòmica), avaluable mitjançant fórmula 
matemàtica:
a= 100* % baixa lineal dels preus unitaris a valorar / % baixa lineal més alta presentada dels preus 
unitaris

Es proposa l'adjudicació a l'empresa PMC GRUP 1985, S.A. situada al c/ Empordà s/n, P. I. 



Casablanca de Sant Quirze del Vallès ( 08192), que resulta més avantatjosa econòmicament  d'acord 
amb el criteri establert en el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques del contracte 
de subministrament de mobiliari per a les noves oficines municipals del carrer Sant Jaume 16, 5 a 
planta,despatx 504 d'aquesta ciutat, per un import de 21.180,80 euros més 4.449,65 euros en 
concepte 'IVA, el que fa un total de 25.638,45 euros, el que representa una baixa lineal  del 18,00 % 
respecte els preus unitaris  de licitació . 

En data  11 de novembre de 2014 s'ha requerit a l'empresa PMC GRUP 1985 S.A  amb CIF 
A58093816. a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. i en data 12 de 
novembre de 2014 l'empresa PMC GRUP 1985 S.A  ha presentat la documentació requerida amb 
caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives 
particulars.

FonFonFonFonaments de dretaments de dretaments de dretaments 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 PMC GRUPPMC GRUPPMC GRUPPMC GRUP    1985198519851985    SSSS....AAAA amb CIFCIFCIFCIFAAAA58093816580938165809381658093816 el  contracte de 
subministrament de  mobiliari per a les noves oficines municipals del carrer Sant Jaume  16, 5 a planta, 
despatx 504 de Granollers per a l'any 2014 per un import  de 21.180,80  euros més 4.449,65 euros 
d'IVA, el que fa un total de 25.638,45 euros, d'acord amb els preus unitaris de licitació i la baixa linial 
ofertada i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista .

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 i en l'e-tauler.

SISÊSISÊSISÊSISÊ....    . Notificar a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que es confeccioni el 
document comptable D amb càrrec a la partida pressupostària H112.92030.62501 per l'import indicat 
en el primer punt d'aquest acord a favor de l'empresa adjudicataria i alliberi l'import no disposat de 
5.627,95 euros  ( document A76681) 

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 9 febrer de 2014  per les dependències del Servei 
de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 



d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 18 de setembre de 2012, les bases 
de la convocatòria de subvencions a les empreses de Granollers per a la contractació de joves 
menors de 30 anys.

El període de sol·licitud de la subvenció s’inicia en data  28 de setembre de 2012, l’endemà de la seva 
publicació al BOP, i fins el 26 de gener de 2013, d’acord amb el que estableixen les bases de la 
convocatòria.

Atès que, un cop finalitzat el període elegible, no s’havia exhaurit el crèdit de l’aplicació 
pressupostària, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de gener de 2013, va 
acordar la modificació de les bases i prorrogar la vigència de la subvenció per un període de  5 mesos 
des de l’endemà de la seva publicació al BOP, iniciant-se el període de sol·licitud en data 21 de 
febrer de 2013 i fins el 20 de juliol de 2013, d’acord amb el que estableixen les citades bases.

Després de la pròrroga establerta en aquest segon període, i no havent-se exhaurit el crèdit de 
l’aplicació pressupostària, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2013, 
va acordar la modificació de les bases i prorrogar la vigència de la subvenció per un període de 
vigència des de l’endemà de la seva publicació al BOP, iniciant-se el període de sol·licitud en data 14 
d’agost de 2013 i fins el 10 de desembre de 2013, d’acord amb el que estableixen les citades bases.

Atesa la sol·licitud de l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETIC,,,,    SLSLSLSL, presentada en data 5 de 
desembre de 2013 mitjançant instància núm. 22.494.

Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
aprovar, el dia 7 de gener de 2014, atorgar una subvenciósubvenciósubvenciósubvenció  de 8888....711711711711,,,,57575757    euroseuroseuroseuros a l’empresa ELANELANELANELAN    
VITAL MEDIC ESTHETICVITAL MEDIC ESTHETICVITAL MEDIC ESTHETICVITAL MEDIC ESTHETIC,,,,    SLSLSLSL, amb NIF B65412447, corresponents a les contractacions que es 
relacionen a continuació, d’acord amb el que s’establia a les bases de la convocatòria de 
subvencions per a la contractació de joves menors de 30 anys:

NOM NIF

NÉSTOR L. CASTELLANOS GONZALEZ 47979428W

MÍRIAM LOBATO TIJERAS 53128959V

ALICIA CONCHELLO ROSALES 47970868K

MARIA TERESA LUIS FOLGUEIRO 47977666B

LAIA LLONGUERAS CONDEMINAS 47942243P

En data 19 de setembre de 2014, l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETIC,,,,    SLSLSLSL,,,,    ha presentat  a 
l’Ajuntament de Granollers, amb número de registre d'entrada 18.839, la documentació corresponent a 
la justificació de la subvenció de les persones contractades .

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat justificació de la subvenció, que per tal 
que es tramiti el pagament de la subvenció, l’empresa beneficiària haurà de presentar la 
documentació següent:

• Nòmines signades per la persona contractada per a la que s’ha atorgat la subvenció corresponents al 
període de contractació que és objecte de la subvenció.



• Documentació de l'entitat bancària que acrediti que s'han efectuat les transferències salarials a favor 
de la persona contractada durant el període de contractació subvencionat. L'import salarial a justificar 
corresponent a un període de temps del contracte de dos-cents setanta dies (9 mesos) haurà de ser 
superior a 5.807,70 euros, que és l'import equivalent a nou mensualitats del SMI de 2013.

• Documentació que acrediti l'alta i el pagament de les quotes a la Seguretat Social durant tot el 
període de vigència del temps de contracte objecte de subvenció.

Atès que el termini màxim per presentar la documentació justificativa serà de tres mesos des de la 
data de compliment dels dos-cents setanta dies de contractació, o des de la data de finalització del 
contracte.

La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò establert a 
les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d'acord amb l'Ordenança 
General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per l'Ajuntament en Ple en data 28 
de febrer de 2006, i segons el que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions .

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar l' execució de la contractació de persones menors de 30 anys, objecte de subvenció.

L’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETIC,,,,    SLSLSLSL,,,,    ha presentat nòmines i TC2 corresponents a les 
persones contractades d’acord al detall que s’adjunta:

NOM NIF IMPORT

NÉSTOR L. CASTELLANOS GONZALEZ 47979428W 14.149,79

MÍRIAM LOBATO TIJERAS 53128959V 14.336,85

ALICIA CONCHELLO ROSALES 47970868K 1.013,72

MARIA TERESA LUIS FOLGUEIRO 47977666B 5.750,94

LAIA LLONGUERAS CONDEMINAS 47942243P 285,23

TOTAL 35.536,53

Atès el que estableixen les bases de la convocatòria, en cas de finalització del contracte abans de 
transcorreguts els primers 9 mesos consecutius de vigència del contracte, la subvenció serà 
proporcional als dies treballats i per un import màxim de dues terceres parts de SMI diari .

Atès que dues treballadores no han complert amb el temps establert en la sol·licitud inicial, 
l’atorgament de la subvenció queda minorat en la part que correspon i d’acord amb el detall que 
segueix:

NOM NIF
JORNAD

A
ATORGA

T TEMPS
PAGAMEN

T
NÉSTOR L. CASTELLANOS 
GONZALEZ 47979428W 37,50% 1.451,93

9 
MESOS 1.451,93

MÍRIAM LOBATO TIJERAS 53128959V 75,00% 2.903,85
9 

MESOS 2.903,85
ALICIA CONCHELLO 
ROSALES 47970868K 37,50% 1.451,93 51 DIES 274,25
MARIA TERESA LUIS 
FOLGUEIRO 47977666B 37,50% 1.451,93

9 
MESOS 1.451,93

LAIA LLONGUERAS 
CONDEMINAS 47942243P 37,50% 1.451,93 13 DIES 69,91

TOTAL 8.711,57 6.151,87

D’acord amb la documentació aportada per l’empresa beneficiaria de la subvenció, Alicia Conchello 
Rosales va causar baixa voluntària a l'empresa i aquesta baixa no es pot imputar a l'actuació del 
beneficiari de la subvenció.



D’acord amb la documentació aportada, Laia Llongueras Condeminas va causar baixa a l’empresa per 
no haver superat el període de prova i aquesta baixa es pot imputar a l'actuació del beneficiari de la 
subvenció.

Els conceptes de despesa presentats s'adapten a les destinacions aprovades en la concessió de la 
subvenció, així com les condicions i els termes de subvenció d'acord amb la proposició o l'acord 
d'aprovació, en allò referit a tots els treballadors contractats llevat de la Sra. Laia Llongueras 
Condeminas.

L'execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada 
justifica plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l'interessat ha complert 
totes les seves obligacions legals i fiscals en relació a l'execució realitzada, en allò referit a tots els 
treballadors contractats llevat de la Sra. Laia Llongueras Condeminas.

Les bases de la convocatòria determinen, en el seu apartat pagament de la subvenció, que aquest 
s’ordenarà en el termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la 
documentació acreditativa de la despesa de contractació realitzada.

Els pagaments s'efectuaran mitjançant transferència bancària al compte indicat en el moment de 
presentar la sol·licitud.

Vist informe de data 17 d'octubre de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'empresa ELAN VITAL MEDICELAN VITAL MEDICELAN VITAL MEDICELAN VITAL MEDIC    
ESTHETICESTHETICESTHETICESTHETIC,,,,    SLSLSLSL (amb CIF    BBBB65412447654124476541244765412447,,,, i domicili a la Plaça de l'Església, 9 3er., codi postal 08401 de 
Granollers), per un import de 6666....081081081081,,,,96969696    euroseuroseuroseuros, en el marc de la convocatòria per a l'obtenció de 
subvencions per a l'any 2013 per la contractació de joves menors de 30 anys, a tots els efectes, 
complint les condicions i destinacions aprovades a l 'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Realitzar el pagament de    6666....081081081081,,,,96969696    euroseuroseuroseuros de la subvenció atorgada per la JGL de data 16 de 
juliol de 2013, a l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETIC,,,,    SLSLSLSL,,,,    amb NIF B65412447, a carregar 
contra la    DODODODO número 201300087240201300087240201300087240201300087240 , dins de la partida    HHHH160160160160....24112241122411224112....47000470004700047000    Subvencions a empresesSubvencions a empresesSubvencions a empresesSubvencions a empreses    
pel foment de lpel foment de lpel foment de lpel foment de l ''''ocupació Juvenilocupació Juvenilocupació Juvenilocupació Juvenil , del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per al 2013. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l’ ingrés al compte corrent que l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETIC,,,,    SLSLSLSL,,,,    
facilita en document normalitzat i que correspon a la següent numeració: 2100-0316-12-0200146130. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció, Comptabilitat i Tresoreria d’aquesta 
Corporació, i a l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETICELAN VITAL MEDIC ESTHETIC ,,,,    SLSLSLSL....

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ,,,,    EN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERS    
MERCATMERCATMERCATMERCAT,,,,    DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA    
REALITZACIÓ DE DIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DELREALITZACIÓ DE DIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DELREALITZACIÓ DE DIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DELREALITZACIÓ DE DIVERSES ACCIONS INCLOSES EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL    
CATÀLEG DE SERVEISCATÀLEG DE SERVEISCATÀLEG DE SERVEISCATÀLEG DE SERVEIS     2014201420142014,,,,    DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””

1111.... La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014, va aprovar, en el 
marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, el catàleg de serveis 2014, 
el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos .



2222.... El 4444    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat, en nom de l’EPE Granollers 
Mercat, la subvenció per a la realització d’accions incloses en el Recull d’activitats de suport a 
l’activitat empresarial i dins la convocatòria d’ajuts del Pla de Concertació 2014 de la Diputació de 
Barcelona. Les accions sol·licitades són:

NOM DE L’ACCIÓ

Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees

Com posar els preus als meus productes o serveis

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

Vendes per a no comercials

La gestió eficaç del temps és molt rendible

Elaboració i presentació d’ofertes atractives per als clients

Millora la gestió per reduir despeses

3333.... En data 14141414    d’agost ded’agost ded’agost ded’agost de    2014201420142014 l’Ajuntament de Granollers rep la resolució favorable d’atorgament de 
la subvenció sol·licitada, mitjançant comunicat de la Vicepresidència 1a i Presidència Delegada de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona que dictà el decret núm. 
7140/14 aprovant els ajuts en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis  2014 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015, i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport al teixit 
empresarial”, Abril 2014, i s’atorga a l’Ajuntament de Granollers un ajut del 75% del cost total de les 
diverses accions sol·licitades. Aquestes accions s’han portat a terme al centre de serveis a les 
empreses, Can Muntanyola, de Granollers Mercat en les següents dates:

me
s Dia / dies Nom de l’activitat formativa

9 25 La gestió eficaç del temps és molt rendible
9 30 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees

10 7 i 14 Vendes per a no comercials
10 21 Com posar els preus als meus productes i/o serveis
10 28 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

Les accions “Elaboració i presentació d’ofertes atractives per als clients”“Elaboració i presentació d’ofertes atractives per als clients”“Elaboració i presentació d’ofertes atractives per als clients”“Elaboració i presentació d’ofertes atractives per als clients” i “Millora la gestió per“Millora la gestió per“Millora la gestió per“Millora la gestió per    
reduir despeses”reduir despeses”reduir despeses”reduir despeses”, incloses dins de la mateixa resolució d’atorgament, es realitzaranrealitzaranrealitzaranrealitzaran  durant els 
mesos de novembre i desembre denovembre i desembre denovembre i desembre denovembre i desembre de     2014201420142014, per la qual cosa és justificaran amb posterioritatjustificaran amb posterioritatjustificaran amb posterioritatjustificaran amb posterioritat ....

El termini de justificació és de dos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acciódos mesos com a màxim des de la realització de l’acció de 
cadascuna de les actuacions. En el cas que la data de finalització de l’actuació sigui anterior a la 
data de notificació de la concessió de l’ajut, el termini és de dos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data dedos mesos a comptar des de la data de    
notificaciónotificaciónotificaciónotificació ....

4444.... En data 23232323    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2014201420142014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers (com a 
ens destinatari), va aprovar l’acceptació en nom de Granollers Mercat (com a ens que executa i 
justifica l'actuació), de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.

5555.... El pagamentpagamentpagamentpagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona, es farà efectiu contra la presentació per 
part de Granollers Mercat, de les    justificacionsjustificacionsjustificacionsjustificacions  de la subvenció de 2222....250250250250,,,,00000000    euroseuroseuroseuros atorgada, d’acord 
amb el següent detall:

CODI XGL NOM DE L’ACCIÓ
SUBVENCI

Ó
COST TOTAL DE 

L’ACCIÓ



14/Y/109960 Vendes per a no comercials 540,00 € 720 €

14/Y/109961 Com posar els preus als meus productes o serveis 412,50 € 550 €

14/Y/109962 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 412,50 € 550 €

14/Y/109963 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 450,00 € 600 € 

14/Y/109964 La gestio eficaç del temps és molt rendible 435,00 € 580 €

Total 2.250,00 €   3.000 €
 

6666.... Que Granollers Mercat, que ha executat l'actuació, s'ha creat a iniciativa de l'ens destinatari, amb 
una aportació majoritària, directa o indirecta de l'ens del que en depèn.

7777.... Que Granollers Mercat ha certificat el reconeixement de les obligacions recollides en aquesta 
relació de despeses, que han estat destinades a l'actuació referida.

8888.... Que les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del 
Catàleg de concertació de l'any 2014 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o 
l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

9999.... Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l'actuació, no supera el seu cost total.

10101010.... Que Granollers Mercat té a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran 
conservats per un període no inferior als 6 anys.

11111111.... En els imports dels justificants consignats , tant a les despeses directes i indirectes, no s'ha inclòs 
l'IVA deduïble.

12121212.... L’actuació ha comptat, si escau, amb la corresponent identificació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, en els termes establerts en el règim regulador del Catàleg de serveis i/o la 
resolució o acord de concessió.

13131313.... L’ens destinatari està al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social

14141414.... La present relació de despeses, en relació a l'ajut de la Diputació, implica una justificació total de 
l'ajut rebut.

15151515.... Vist informe de data 12 de novembre de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona en el marc del règim regulador del Catàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveis    2014201420142014 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport a l'activitat 
empresarial” de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local i que consisteix en un ajut delajut delajut delajut del    75757575%%%%    deldeldeldel    
cost total de l’acciócost total de l’acciócost total de l’acciócost total de l’acció , segons el detall de les següents activitats:

CODI XGL NOM DE L’ACCIÓ
SUBVENCI

Ó
COST TOTAL DE 

L’ACCIÓ

14/Y/109960 Vendes per a no comercials 540,00 € 720 €



14/Y/109961 Com posar els preus als meus productes o serveis 412,50 € 550 €

14/Y/109962 Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci 412,50 € 550 €

14/Y/109963 Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees 450,00 € 600 € 

14/Y/109964 La gestio eficaç del temps és molt rendible 435,00 € 580 €

Total 2.250,00 €   3.000 €
 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Fer constar que la relació de despeses directesrelació de despeses directesrelació de despeses directesrelació de despeses directes  que justifiquen cada acció són:

Número 
factura

Data 
factura

Nom del 
proveïdor

NIF del 
proveïdor

Descripció de 
la factura Import

% 
imputat

Import 
imputat

Data 
aprovació 
factura/re- 
coneixemen
t obligació

23 28/10/14
Eulàlia 
Balañà 35017062E

Com posar els 
preus als meus 
productes i/o 
serveis 550,00 € 100% 550,00 € 28/10/14

A6214 30/09/14 Maria Batet 46632289L

Mentre estàs a 
l'atur, treballa 
amb les idees 600,00 € 100% 600,00 € 06/10/14

77 26/09/14

Jubert i 
partners, 
SL B61455069

La gestio eficaç 
del temps és 
molt rendible 580,00 € 100%

580,00 € 
01/10/14

22 28/10/14
Eulàlia 
Balañà 35017062E

Com fer l'estudi 
de mercat de la 
teva idea de 
negoci 550,00 € 100% 550,00 € 29/10/14

140036 15/10/14

Training 
low cost, 
SL B65098659

Vendes per a 
no comercials 720,00 € 100% 720,00 € 20/10/14

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

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓEXPEDIENT DE LICITACIÓ,,,,    AUTORITZAR LA DESPESAAUTORITZAR LA DESPESAAUTORITZAR LA DESPESAAUTORITZAR LA DESPESA,,,,    IIII    



APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONSAPROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONSAPROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONSAPROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS    
TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ITÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ITÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ITÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I    
INSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ DINSTAL·LACIÓ D''''ORDINADORSORDINADORSORDINADORSORDINADORS ,,,,    IMPRESSORES I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC AIMPRESSORES I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC AIMPRESSORES I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC AIMPRESSORES I ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC A    
ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

L'informe tècnic emès pel cap de Serveis d'Informació i Comunicació  de l'Ajuntament de Granollers  
justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació del subministrament i 
instal·lació d'ordinadors, impressores i altre material informàtic  de l'Ajuntament de Granollers.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 107.438 euros més 22.562 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 130.000 euros, durant el període executiu de 6 mesos amb 
aplicació al codi pressupostari H260.92020.62602

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, i d'acord amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el contracte de 
subministrament procediment obert.

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 
3/2011, de 14 de novembre.

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

- Art. 25 2 m)  i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local, 

- Article   9 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de subministrament .

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

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

- Articles 157 a 161  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

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 la despesa de la contractació del subministrament i instal·lació d'ordinadors, 
impressores i altre material informàtic per a l'exercici 2014, mitjançant procediment obert, per import 
màxim de  107.438 euros més 22.562 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 130.000 
euros amb aplicació al codi pressupostari H260.92020.62602 de conformitat amb els fets i fonaments 
invocats.

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

TERCERTERCERTERCERTERCER....     Designar com a responsable del contracte al senyor Albert Llucià Montaner , Responsable 
de Sistemes d'Informació i Comunicació.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Notificar a l'Àrea de Govern i Economia. 

APROVAT PER UNANIMITAT



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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,    SSSS....AAAA....    I GASI GASI GASI GAS    
NATURAL SNATURAL SNATURAL SNATURAL S....UUUU....RRRR....    SDGSDGSDGSDG,,,,    SSSS....AAAA....    PEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS,,,,    DEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODE    
DELDELDELDEL    16161616    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE     2013201320132013    ALALALAL    13131313    DDDD''''AGOST DEAGOST DEAGOST DEAGOST DE    2014201420142014....

Les empreses  Gas Natural Servicios SDG S.A i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.   han presentat en les 
dates indicades en la relació annexa a aquest acord,, les factures que es relacionen  pel concepte de 
subministrament de gas durant el període del 16 de novembre de 2013 al 13 d'agost de 2014.

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

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
en data 9 de juliol de 2014 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
estat reconeguda en l'exercici en el que s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha 
seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

Per a l'exercici de les seves activitats d'àmbit públic l'Ajuntament de Granollers ha de contractar 
necessàriament  el subministrament de gas natural amb una comercialitzadora autoritzada i amb uns 
preus adequats al mercat.

Actualment l'Ajuntament de Granollers no té subscrit un contracte global amb cap comercialitzadora 
del mercat lliure per al subministrament de gas, per aquest motiu s'està tramitant un expedient 
(Nº43-14) per la licitació d'aquest subministrament. Es preveu la seva adjudicació a principis del 2015. 
Mentrestant es va considerar l'adhesió al contracte de subministrament de gas de la Comissió 
Executiva del Consorci Català del Desenvolupament Local, com a millor manera per disposar d'una 
forma ràpida d'un contracte amb una comercialitzadora del mercat de lliure al llarg del període de 
tramitació de l'expedient propi.

La Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2014, va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de 
Granollers a l'acord marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local i adjudicat a l'empresa Gas Natural 
Servicios  SDG, S.A.

El contracte derivat de l'acord marc de subministrament de gas natural no ha estat formalitzat per 
l'Ajuntament de Granollers amb l'empresa  Gas Natural Servicios SDG, S.A. , com a conseqüència de 
que els preus proposats per aquesta última eren superiors als adjudicats per la Comissió Executiva 
del Consorci Català pel Desenvolupament Local, i per tant Gas Natural Servicios SDG, S.A. no ha 
justificat aquest increment.

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

Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per l'altra banda, el mateix 



informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures 
indicades. 

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s 'indiquen en la relació  annexa 
a aquest acord  presentades per la empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. (CIF A-08431090) per un 
import de 5.603.51 euros i l'empresa  Gas Natural S.U.R  SDG, S.A. (CIF A-65067332) per un import 
de 2.975,76 euros, fent un import total de 8.579,27 euros.   

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL  CONTRACTE MIXT PLURIANUAL  PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL  CONTRACTE MIXT PLURIANUAL  PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL  CONTRACTE MIXT PLURIANUAL  PER A LADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL  CONTRACTE MIXT PLURIANUAL  PER A LA    
PRESTACIÓ DEL  SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTALPRESTACIÓ DEL  SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTALPRESTACIÓ DEL  SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTALPRESTACIÓ DEL  SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL....LACIONS ELÈCTRIQUES DELSLACIONS ELÈCTRIQUES DELSLACIONS ELÈCTRIQUES DELSLACIONS ELÈCTRIQUES DELS    
EQUIPAMENTS DE LEQUIPAMENTS DE LEQUIPAMENTS DE LEQUIPAMENTS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITESAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LES ENTITATS ADSCRITES,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''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 15 de juliol 
de 2014  es  va aprovar la contractació conjunta , es va autoritzar la despesa del contracte  i  es van 
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars  del 
contracte mixt per a la prestació  del servei  de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels 
equipaments de l'Ajuntament de Granollers  i  les entitats adscrites  per als exercicis  2015 a 2017 , 
declarant-ne la seva plurianualitat, per un import de licitació de 595.500,00 euros més 125.055,00 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 720.555,00 euros,  mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària amb el següent desglos :

P1: Control de funcionament i tasques de manteniment 124.504,35 euros +  IVA
(41.501,45 euros/any + IVA) Quota fixa mensual.
P2: Altres treballs relacionats amb les instal·lacions a mantenir 470.995,65 euros  + IVA
(156.998,55 euros/any + IVA).Import màxim amb preus unitaris a facturar pels treballs quan es 
produeixin a petició de l'Ajuntament.



Entitats adscrites al contracte:
Ajuntament de Granollers CIF: P0809500B�

Patronat Municipal del Museu CIF: P5809506H�

Consorci Montserrat Montero CIF: Q0801565C�

Granollers Mercat, EPE CIF: Q0801347F�

Granollers Audiovisual,SL CIF: B65237877�

Dins del termini establert en l' anunci de licitació, s'han presentat les següents empreses, que han 
estat admeses:

Plica Empresa Data Registre Num. registre 
entrada

1 IBBE ECTELRICIDAD,S.A. 10,09,2014 18093
2 ELECRICITAT BOUQUET,S.L. 16,09,2014 18314
3 GEINSTAL,GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES,S.L. 16,09,2014 18332
4 CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT,S.L. 16,09,2014 19390
5 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,S.A (SECE) 16,09,2014 18437
6 INSYTE INSTALACIONES,S.A. 16,09,2014 18438
7 ELECTROCAMPS INSTAL.LACIONS,S.L. 16,09,2014 18464
8 EMTE SERVICE,S.A.U. 17,09,2014* 18497
9 CLECE,S.A. 17,09,2014* 18501

10 VALORIZA FACILITIES,S.A.U 17,09,2014* 18502
11 SICE-SDAD.IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,S.A. 17,09,2014* 18503
12 ISTEM,S.L. 18,09,2014* 18695

* Les  pliques núm 8  a 12 van enviar per Correus la seva proposta, dins el termini establert.

La Mesa de Contractació va excloure la plica núm.8 de l'empresa EMTE SERVICE,SAU per no 
acreditar la seva solvència econòmica i financera, d'acord amb la clàusula III.2 apartat f) del plec de 
clàusules administratives particulars i va admetre a la resta de pliques presentades .

Desprès de la corresponent obertura pública dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que depenen d'un 
judici de valor), es va procedir a l'obertura dels sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables 
mitjançant fórmula matemàtica). La Mesa de Contractació  va acceptar la valoració de l'informe tècnic 
del sobre num. 3 i va considerar oferta amb valor desproporcionat, la proposada per l'empresa 
ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL (plica núm. 7), donant el tràmit d'audiència establert per tal 
que justifiques la seva oferta, d'acord amb allò que estableix l'article 152.3 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

L'empresa  ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL va presentar la justificació requerida dins el 
termini establert i la Mesa de Contractació va acordar acceptar l 'informe tècnic de data 28 d'octubre de 
2014 emès pel Director de Serveis i Manteniment de Ciutat i Seguretat i l'arquitecte tècnic de serveis 
municipals i manteniment de l'Ajuntament de Granollers en el qual es proposa  desestimar la 
justificació de l'oferta presentada per l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL , acceptant 
la valoració realitzada. En el mateix acte, es proposa l'adjudicació a l'empresa  CATALANA ELECTRA 
I SANEJAMENT, SLU amb CIF B63140735 per un import de:

P1: Import de  99.603,48 euros + IVA  ( 33.201,16 euros/any)
P2: Import màxim de 470.995,65 euros + IVA (156.998,55 euros/any), segons els preus unitaris 
ofertats en l'annex 3 i les baixes presentades.

el que fa un total adjudicat màxim de 570.599,13 euros més IVA,  del contracte mixt  per a la prestació 
del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de 
Granollers i les entitats adscrites , pel període de l'1  de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2017, 
amb possibilitat de pròrroga per a 2 anys mes, 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     30303030    puntspuntspuntspunts))))
A.1 Memòria tècnica i metodologia del servei (fins a 12 punts)

A1.1-Estructura del servei de conservació i manteniment (fins a 4 punts)
A1.2-Prestació 1: Organització dels treballs de control de funcionament (fins a 5 punts)
A1.3-Prestació 2: Organització del treballs de manteniment correctiu  (fins a 3 punts)



A.2 Coherència en l'aportació de recursos (fins a 12 punts)
A2.1-Resum de recursos humans i dedicació (fins a 10 punts)
A2.2-Calendari de posada en marxa (fins a 2 punts)

A.3 Exposició lliure i millores presentades sense cost per a l 'Ajuntament (fins a 6 punts)

Criteris

A1 A2

Pli
ca

Empresa

A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2
A3

TOTAL

1 IBBE ECTELRICIDAD,S.A. 4,00 4,00 3,00 8,50 1,00 4,00 24,50
2 ELECRICITAT BOUQUET,S.L. 4,00 5,00 3,00 9,30 1,50 3,00 25,80
3 GEINSTAL,GESTION INTEGRAL DE 

INSTALACIONES,S.L.
4,00 3,00 3,00 5,80 2,00 3,50 21,30

4 CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT,S.L.

4,00 5,00 3,00 9,00 1,00 5,00 27,00

5 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS,S.A (SECE)

4,00 4,50 3,00 9,80 1,00 4,00 26,30

6 INSYTE INSTAL.LACIONES,SA 4,00 1,00 2,00 6,70 1,50 2,50 17,70
7 ELECTROCAMPS 

INSTAL.LACIONS,SL
4,00 2,00 3,00 8,40 1,00 1,00 19,40

9 CLECE,S.A. 4,00 3,50 2,00 3,20 2,00 2,50 17,20
10 VALORIZA FACILITIES,S.A.U 4,00 5,00 3,00 4,90 2,00 0,50 19,40
11 SICE-SDAD.IBERICA DE 

CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS,S.A.

4,00 4,00 3,00 5,00 1,00 2,50 19,50

12 ISTEM,S.L. 4,00 4,50 3,00 8,70 2,00 0,50 22,70
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     70707070    puntspuntspuntspunts))))
B.1. Pressupost ofertat per al total del període executiu (3 anys) de la Prestació 1(P1)-Control de 
funcionament i tasques de manteniment, que inclou tots els conceptes inclosos en l'annex 2 del 
PTT.(fins a 25 punts)    
B.2.  Millors preus unitaris de MÀ D'OBRA indicats en l'annex 3 del plec de prescripcions tècniques 
per l'execució dels treballs inclosos en la P2 (fins a 12 punts)
B.3.  Millors preus unitaris de VEHICLES I MAQUINÀRIA indicats en l'annex 3 del plec de 
prescripcions tècniques per l 'execució dels treballs inclosos en la P2 (fins a 4 punts)
B.4. Millors preus unitaris de TREBALLS DE TRAMITACIÓ indicats en l'annex 3 del plec de 
prescripcions tècniques per l 'execució dels treballs inclosos en la P2 (fins a 4 punts).
B.5.  Millors preus unitaris de MATERIALS indicats en l'annex 3 del plec de prescripcions tècniques 
per l'execució dels treballs inclosos en la P2 (fins a 15 punts)
B.6.  Coherència del preu hora resultant dels recursos humans destinats a la P1 segons el nombre 
d'hores estimades introduïdes a la taula de l'apartat 7.3 del plec de prescripcions tècniques (fins a 10 
punts). 

Les ofertes presentades per  cada empresa són les següents:
B1 B2 B3 B4 B5 B6Empresa

Import (IVA exclos) Baixa % Baixa % Baixa % Baixa % Baixa % Preu/hora
IBBE ELECTRICIDAD,S.A. 33.201,16 € 20% 21% 21% 30% 20% 15,81
ELECRICITAT 
BOUQUET,S.L.

33.201,16 € 20% 40% 59% 49% 32% 17,76

GEINSTAL,GESTION 
INTEGRAL DE 
INSTALACIONES,S.L.

33.202,00 € 20% 31,20% 100% 75% 35% 25,60

CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT,S.L.

33.201,16 € 20% 35% 50% 50% 35% 18,47

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS,S.A (SECE)

37.351,30 € 10% 41% 25% 25% 35% 21,26

INSYTE 
INSTALACIONES,S.A.

33.201,16 € 20% 31% 30% 30% 40% 16,24

ELECTROCAMPS 
INSTAL.LACIONS,S.L.

32.371,13 € 22% 17% 20% 25% 24% 18,28



CLECE,S.A. 33.202,19 € 20% 47,91% 36,74% 19,29% 45% 17,00
VALORIZA 
FACILITIES,S.A.U

33.204,90 € 19,99% 39,00% 13,19% 10,50% 45% 22,95

SICE-SDAD.IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS,S.A.

33.201,16 € 20% 31% 30% 32% 39,20% 20,11

ISTEM,S.L. 33.201,16 € 20% 29% 20% 40% 38% 24,61

Les puntuacions de la proposta econòmica (sobre 3) s'han obtingut de forma proporcional, aplicant les 
fórmules matemàtiques establertes en el plec de clàusules administratives particulars :

B.- criteris avaluables de forma automàticaEmpresa
B1 B2 B3 B4 B5 B6

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

1 IBBE ELECTRICIDAD,S.A. 25 5,26 0,84 1,60 6,67 7,97 47,34
2 ELECRICITAT BOUQUET,S.L. 25 10,02 2,36 2,61 10,67 8,96 59,62
3 GEINSTAL,GESTION 

INTEGRAL DE 
INSTALACIONES,S.L.

25 7,81 4 4 11,67 7,09 59,57

4 CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT,S.L.

25 8,77 2 2,67 11,67 9,32 59,42

5 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS,S.A (SECE)

22,22 10,27 1 1,33 11,67 9,28 55,77

6 INSYTE 
INSTALACIONES,S.A.

25 7,76 1,2 1,6 13,33 8,19 57,09

7 ELECTROCAMPS 
INSTAL.LACIONS,S.L.

-- -- -- -- -- -- --

9 CLECE,S.A. 25 12 1,47 1,03 15 8,57 63,07
10 VALORIZA FACILITIES,S.A.U 25 9,77 0,53 0,56 15 8,42 59,28
11 SICE-SDAD.IBERICA DE 

CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS,S.A.

25 7,76 1,2 1,71 13,07 9,86 58,59

12 ISTEM,S.L. 25 7,26 0,8 2,13 12,67 7,59 55,45

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

Pli
ca

Empresa A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 TOTAL

1 IBBE ECTELRICIDAD,S.A. 11 9,50 4 25 5,26 0,84 1,6 6,67 7,97 71,84
2 ELECRICITAT 

BOUQUET,S.L.
12 10,8 3 25 10,02 2,36 2,61 10,67 8,96 85,42

3 GEINSTAL,GESTION 
INTEGRAL DE 
INSTALACIONES,S.L.

10 7,8 3,5 25 7,81 4 4 11,67 7,09 80,87

4 CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT,S.L.

12 10 5 25 8,77 2 2,67 11,67 9,32 86868686,,,,42424242

5 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS,S.A (SECE)

11,5 10,8 4 22,2 10,27 1 1,33 11,67 9,28 82,07

6 INSYTE 
INSTALACIONES,S.A.

7 8,2 2,5 25 7,76 1,2 1,6 13,33 8,19 74,79

7 ELECTROCAMPS 
INSTAL.LACIONS,S.L.

9 9,4 1 -- -- -- -- -- -- --

9 CLECE,S.A. 9,5 5,2 2,5 25 12 1,47 1,03 15 8,57 80,27
10 VALORIZA 

FACILITIES,S.A.U
12 6,9 0,5 25 9,77 0,53 0,56 15 8,42 78,68

11 SICE-SDAD.IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS,S.A.

11 6 2,5 25 7,76 1,2 1,71 13,07 9,86 78,09

12ISTEM,S.L. 11,5 10,7 0,5 25 7,26 0,80 2,13 12,67 7,59 78,15

En data 30 d'octubre de 2014 , la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit electronicament a l'empresa CATALANA ELECTRA I 
SANEJAMENT, SLU  amb CIF  B63140735  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del 
contracte. 



L'empresa CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT, SLU  ha presentat la documentació requerida amb 
data 7 de novembre de 2014, registre d'entrada núm. 22067,  i compleix els requisits previstos en  el 
Plec de clàusules administratives particulars, per tant  la cap del Servei de Contractació i Compres la 
ha acceptada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 28 d'octubre de 2014, proposa 
l'adjudicació del contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions 
elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites per a 36 mesos, 
amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2017 a l'empesa CATALANA 
ELECTRA I SANEJAMENT, SLU amb CIF B63140735, que ha presentat l'oferta econòmica més 
avantatjosa,   per un import total màxim de 570.599,13 euros més 119.825,82 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 690.424,95 euros, segons detall a continuació relacionat:
P1: Import de 99.603,48 euros més 20.916,73 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
120.520,21 euros.
P2: Import màxim de 470.995,65 euros més 98.909,09 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total de 569.904,74 euros.
d'acord amb la següent distribució d'anualitats i entitats:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF:P0809500B
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

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

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

2017
01/01/2017-31/12/2017

TOTAL

P1: Control funcionament i tasques manteniment
H430.33000.21200 2.011,34 2.011,34 2.011,34 6.034,02
H419.32210.21200 1.169,83 1.169,83 1.169,83 3.509,49
H413.32315.21200 564,69 564,69 564,69 1.694,07
H416.32110.21200 1.675,62 1.675,62 1.675,62 5.026,86
H417.32510.21200 626,49 626,49 626,49 1.879,47
H418.32140.21200 375,03 375,03 375,03 1.125,09
H412.32120.21200 4.328,57 4.328,57 4.328,57 12.985,71
H422.34200.21200 5.973,78 5.973,78 5.973,78 17.921,34
H422.34210.21200 2.400,05 2.400,05 2.400,05 7.200,15
H441.33721.21200 1.354,16 1.354,16 1.354,16 4.062,48
H314.92040.21200 7.352,67 7.352,67 7.352,67 22.058,01
H200.92070.21200 1.254,16 1.254,16 1.254,16 3.762,48
H232.33730.21200 2.018,30 2.018,30 2.018,30 6.054,90
H241.92910.21200 457,91 457,91 457,91 1.373,73
H311.16001.21200 836,38 836,38 836,38 2.509,14
H460.23001.21200 1.614,20 1.614,20 1.614,20 4.842,60
P2: Altres treballs
H314.92041.21200 176.960,74 176.960,74 176.960,74 530.882,22
TOTAL P1+P2 210.973,92 210.973,92 210.973,92 632.921,76

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

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

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

2017
01/01/2017-31/12/2017

TOTAL

P1: Control funcionament i tasques manteniment
H435.33320.21200 656,11 656,11 656,11 1.968,33
H436.33330.21200 1.184,16 1.184,16 1.184,16 3.552,48
P2: Altres treballs
H435.33320.21200 2.420,00 2.420,00 2.420,00 7.260,00
H436.33330.21200 2.420,00 2.420,00 2.420,00 7.260,00
TOTAL P1+P2 6.680,27 6.680,27 6.680,27 20.040,81

     CONSORCI MONTSERRAT MONTERO CIF: Q0801565C
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

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

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

2017
01/01/2017-31/12/2017

TOTAL

P1: Control funcionament i tasques manteniment
353,94 353,94 353,94 1.061,82



P2: Altres treballs
1.028,50 1.028,50 1.028,50 3.085,50

TOTAL P1+P2 1.382,44 1.382,44 1.382,44 4.147,32

     GRANOLLERS MERCAT, EPE CIF: Q0801347F
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

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

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

2017
01/01/2017-31/12/2017

TOTAL

P1: Control funcionament i tasques manteniment
512,06 512,06 512,06 1.536,18

P2: Altres treballs
1.089,00 1.089,00 1.089,00 3.267,00

TOTAL P1+P2 1.601,06 1.601,06 1.601,06 4.803,18

      GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL CIF: B65237877
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

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

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

2017
01/01/2017-31/12/2017

TOTAL

P1: Control funcionament i tasques manteniment
3.453,96 3.453,96 3.453,96 10.361,88

P2: Altres treballs
6.050,00 6.050,00 6.050,00 18.150,00

TOTAL P1+P2 9.503,96 9.503,96 9.503,96 28.511,88

Atès que la clàusula X.2 apartat g) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 1.500,00 euros.

Per tal de donar compliment a aquesta prescripció, a continuació es relacionen les despeses que 
s'han produït en concepte de publicitat d'aquest procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i 
tramitació ordinària.

Assumpte: "Licitació del contracte mixt del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels 
equipaments de l'Ajuntament de Granollers i entitats adscrites"

Diari Oficial: Inserció al BOE  núm.193 de data 9 d'agost de 2014 per import de 973,14 euros�

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 13 d'agost de 2014 �

        Liquidació: Núm. 201402004926L de data 13/08/2014 per import de 372,12 euros
       TOTALTOTALTOTALTOTAL ....................                                     1.345,261.345,261.345,261.345,26    euroseuroseuroseuros

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

Article 16 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic,  pel que fa als contractes de serveis subjectes a regulació 
harmonitzada.
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'exigència 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 151 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.
Article 153 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic, pel que fa a la notificació de l'adjudicació del contracte.
Article 154 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

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

de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .
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 EMTE SERVICE,SAU (plica num. 8)  del 
procediment licitatori endegat per a adjudicar el contracte mixt  per a la prestació del servei de 
manteniment de les instal·lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers i les 
entitats adscrites, per no acreditar la seva solvència econòmica i financera, d'acord amb la clàusula 
III.2 apartat f) del plec de clàusules administratives particulars i i els articles  62 i 75 del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Excloure la proposta presentada per l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL 
(plica núm. 7) del procediment licitatori endegat per a adjudicar el contracte mixt  per a la prestació del 
servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de 
Granollers i les entitats adscrites, per haver presentat  oferta amb valors desproporcionats o anormals 
i no justificar-la suficientment.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa CATALANA ELECTRA I SANEJAMENTCATALANA ELECTRA I SANEJAMENTCATALANA ELECTRA I SANEJAMENTCATALANA ELECTRA I SANEJAMENT,,,,    SLUSLUSLUSLU amb CIF BCIF BCIF BCIF B63140735631407356314073563140735, 
el contracte mixt plurianual per a la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions 
elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites per a 36  mesos, 
amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2017  per un import total màxim de 
 de 570.599,13 euros més 119.825,82 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 690.424,95 
euros, segons detall a continuació relacionat:
P1: Import de 99.603,48 euros més 20.916,73 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
120.520,21 euros.
P2: Import màxim de 470.995,65 euros més 98.909,09 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total de 569.904,74 euros.
amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats i les 
següents anualitats per a cada entitat:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF:P0809500B
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

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

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

2017
01/01/2017-31/12/2017

TOTAL

P1: Control funcionament i tasques manteniment
H430.33000.21200 2.011,34 2.011,34 2.011,34 6.034,02
H419.32210.21200 1.169,83 1.169,83 1.169,83 3.509,49
H413.32315.21200 564,69 564,69 564,69 1.694,07
H416.32110.21200 1.675,62 1.675,62 1.675,62 5.026,86
H417.32510.21200 626,49 626,49 626,49 1.879,47
H418.32140.21200 375,03 375,03 375,03 1.125,09
H412.32120.21200 4.328,57 4.328,57 4.328,57 12.985,71
H422.34200.21200 5.973,78 5.973,78 5.973,78 17.921,34
H422.34210.21200 2.400,05 2.400,05 2.400,05 7.200,15
H441.33721.21200 1.354,16 1.354,16 1.354,16 4.062,48
H314.92040.21200 7.352,67 7.352,67 7.352,67 22.058,01
H200.92070.21200 1.254,16 1.254,16 1.254,16 3.762,48
H232.33730.21200 2.018,30 2.018,30 2.018,30 6.054,90
H241.92910.21200 457,91 457,91 457,91 1.373,73
H311.16001.21200 836,38 836,38 836,38 2.509,14
H460.23001.21200 1.614,20 1.614,20 1.614,20 4.842,60
P2: Altres treballs
H314.92041.21200 176.960,74 176.960,74 176.960,74 530.882,22
TOTAL P1+P2 210.973,92 210.973,92 210.973,92 632.921,76

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

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

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

2017
01/01/2017-31/12/2017

TOTAL

P1: Control funcionament i tasques manteniment
H435.33320.21200 656,11 656,11 656,11 1.968,33
H436.33330.21200 1.184,16 1.184,16 1.184,16 3.552,48



P2: Altres treballs
H435.33320.21200 2.420,00 2.420,00 2.420,00 7.260,00
H436.33330.21200 2.420,00 2.420,00 2.420,00 7.260,00
TOTAL P1+P2 6.680,27 6.680,27 6.680,27 20.040,81

     CONSORCI MONTSERRAT MONTERO CIF: Q0801565C
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

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

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

2017
01/01/2017-31/12/2017

TOTAL

P1: Control funcionament i tasques manteniment
353,94 353,94 353,94 1.061,82

P2: Altres treballs
1.028,50 1.028,50 1.028,50 3.085,50

TOTAL P1+P2 1.382,44 1.382,44 1.382,44 4.147,32

     GRANOLLERS MERCAT, EPE CIF: Q0801347F
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

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

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

2017
01/01/2017-31/12/2017

TOTAL

P1: Control funcionament i tasques manteniment
512,06 512,06 512,06 1.536,18

P2: Altres treballs
1.089,00 1.089,00 1.089,00 3.267,00

TOTAL P1+P2 1.601,06 1.601,06 1.601,06 4.803,18

     GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL CIF: B65237877
Imports (IVA inclòs)Prestacions/Partides

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

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

2017
01/01/2017-31/12/2017

TOTAL

P1: Control funcionament i tasques manteniment
3.453,96 3.453,96 3.453,96 10.361,88

P2: Altres treballs
6.050,00 6.050,00 6.050,00 18.150,00

TOTAL P1+P2 9.503,96 9.503,96 9.503,96 28.511,88

QUARTQUARTQUARTQUART.... Liquidar a l'empresa CATALANA ELECTRA I SANEJAMENT ,SLU la quantitat de            1111....345345345345,,,,26262626    
euroseuroseuroseuros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment de les instal.lacions elèctriques dels 
equipaments de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites per als exercicis 2015-2017. 
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
ES40-2013-0046-89-0200601574 tot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número dtot indicant necessàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que 
pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat) . 
També es podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de 
Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a. planta de Granollers, dins 
de l'horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini màxim de 5 dies 
naturals posteriors als 15 dies  hàbils comptats  des d'aquesta notificació, previ al pagament de la 
corresponent taxa (86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars,clàusula X.2 apartat  h).

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.

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....   Publicar aquest acord d'adjudicació  del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , i posteriorment la formalització del contracte en el perfil del 
contractant ,  en el BOPB, en el BOE  i en el DOUE, d'acord al que estableix l'article 154 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 



sector públic.

NOVÊNOVÊNOVÊNOVÊ....        Confeccionar els documents comptables   ADFUTS corresponents a nom de l'empresa 
adjudicatària pels imports indicats en el tercer punt i notificar-ho a l'Àrea de Govern i Economia, 
departament de comptabilitat  i anul.lar els anteriors documents comptables AFUT  de l'Ajuntament de 
Granollers i el Patronat Municipal del Museu.

DESÈDESÈDESÈDESÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 19 de febrer de 2015 per les dependències del 
Servei  de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

ONZÈONZÈONZÈONZÈ....Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
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  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A  INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIUPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIUPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIUPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU    
DDDD''''AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    FASEFASEFASEFASE    1111    ((((OBRA NÚMOBRA NÚMOBRA NÚMOBRA NÚM....    74747474////14141414)))),,,,    AAAA    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NENENENE    
LA SEVA PLURIANUALITATLA SEVA PLURIANUALITATLA SEVA PLURIANUALITATLA SEVA PLURIANUALITAT ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 d'octubre de 2014  es va aprovar inicialment 
el Projecte executiu ampliació del Cementiri municipal de Granollers, Fase 1 (obra núm. 74/14 
(772-ED-14)), així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, d'aquesta ciutat, amb un pressupost de  
665.603,48 euros més 139.776,76 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 805.380,21 
euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d 'Obres i Projectes, on queda determinat en precisió 
la idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el 
corresponent contracte.

Aquest projecte té caràcter d'obra local ordinària, d'acord amb allò que disposa l'art. 6 i 122 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, i reuneix tots els requisits de l'art. 1 del Reial Decret 
-Llei 9/2008, de 28 de novembre, i d'acord amb allò que disposa l'art.9.3 del Decret 179/1995 de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, l'art. 89 del RDL 
781/1987, de 18 d'abril pel que fa relació a l'art. 234 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya .

Ateses les característiques del Projecte executiu d'ampliació del Cementiri municipal de Granollers, 
Fase 1, es considera com a procediment més adequat, el procediment obert, tramitació ordinària, 
d'acord amb l'art. 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, oferta amb varis 
criteris d'adjudicació i  s'ha procedit a redactar el Plec de clàusules econòmic - administratives que 
regiran aquesta contractació.

 Atès que la despesa afecta a més d'una anualitat es proposa declarar la plurianualitat del contracte de 
referència amb la distribució següent :

2014 2015 TOTAL
IMPORT (IVA exclòs) 247.933,88 € 417.669,60€ 665.603,48€
IVA  21% 52.066,11 € 87.710,61€ 139.776,73€
TOTAL 300.000,00 € 505.380,21€ 805.380,21€

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida   H311.16410.62201    per fer front a 
la despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual, de conformitat amb 
l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 



Hisendes Locals,  supeditant l'adjudicació contractual a l 'existència de crèdit adequat i suficient en ells 
per atendre-les amb càrrec a la partida indicada    en el punt anterior.

La adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva de l 'aprovació definitiva del projecte .

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

El responsable del contracte serà el senyor  Antoni Corral Palacios, arquitecte d'Obres i Projectes de 
l'Ajuntament de Granollers.

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

Article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del Sector Públic, pel que fa a la qualificació dels contractes d'obres.

Articles 22 i 109 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del Sector Públic ,  pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a 
realitzar.

Article 52 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del Sector Públic, pel que fa a la designació d'un/a responsable del contracte.

Article 110 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.

Atès allò que estableix el punt 4 de la Resolució d'alcaldia núm. 673/11, de  11 de juny, quan a la �

competència de la Junta de Govern Local en la contractació d'obres quan el seu import no superi 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les 
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Iniciar la licitació per adjudicar mitjançant el sistema de procediment obert i tramitació 
ordinària, el Projecte executiu d' ampliació del Cementiri municipal de Granollers, Fase 1 (obra núm. 
74/14 (772-ED-14))   amb un pressupost de 665.603,48 euros més 139.776,76 euros en concepte d' 
IVA (21%),el que fa un total de 805.380,21euros, redactat pels tècnics municipals del servei d'Obres i 
Projectes , on queda determinada en precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que 
hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte.

SegonSegonSegonSegon....     Autoritzar la despesa de 665.603,48 euros més 139.776,76 euros en concepte d' IVA (21%) p
er a l'adjudicació del Projecte executiu d' ampliació del Cementiri municipal de Granollers, Fase 1 a 
càrrec a la partida pressupostària H311.16410.62201.

TercerTercerTercerTercer ....Declarar la plurianualitat del contracte d'obres del projecte executiu d' ampliació del Cementiri 
municipal de Granollers, Fase 1 que s'executarà en els exercicis 2014 i 2015  d'acord amb la següent 
distribució:

2014 2015 TOTAL
IMPORT (IVA exclòs) 247.933,88 € 417.669,60€ 665.603,48€
IVA  21% 52.066,11 € 87.710,61€ 139.776,73€
TOTAL 300.000,00 € 505.380,21€ 805.380,21€



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

QuartQuartQuartQuart....    Aprovar els plecs de clàusules econòmic- administratives particulars que hauran de regir la 
tramitació de l'expedient per a l'adjudicació de les obres d'execució del projecte esmentat en el primer 
punt d'aquest acord.

CinquèCinquèCinquèCinquè. Condicionar l'adjudicació d'aquest contracte a l'aprovació definitiva del projecte.

SisèSisèSisèSisè.... Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB,  al perfil del contractant de la web 
municipal i en el e-tauler.

SetèSetèSetèSetè.  Designar com a responsable del contracte al senyor Antoni Corral Palacios, arquitecte del 
Servei d' Obres i Projectes, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

VuitèVuitèVuitèVuitè.  Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, Departament de Comptabilitat. 

APROVAT PER UNANIMITAT
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SERVEI DE  SUPORTSERVEI DE  SUPORTSERVEI DE  SUPORTSERVEI DE  SUPORT,,,,    INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS  PER LINFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS  PER LINFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS  PER LINFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS  PER L''''ANYANYANYANY    
2015201520152015,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ,,,,    

Vist l'informe de data 10 de novembre emès pel cap de servei de Serveis Socials en el qual ha 
proposat la desestimació  de l'expedient de contractació anteriorment endegat per a la prestació del 
servei de suport, informació i dinamització als EBASP a Granollers per al període de l'1 de gener de 
2015 al 31 de desembre de 2016 i en el qual es justifica la necessitat d'iniciar un nou expedient 
licitatori per a procedir a l'adjudicació prestació del servei de suport, informació i dinamització als 
EBASP a Granollers per al període de l'1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2015.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de  77.000,00 €, més 16.170,00 € en 
concepte d'IVA (21%) que fan un total de 93.170 €, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, el 
que fa un valor estimat total del contracte de 154.000 euros, amb aplicació al codi pressupostari  
H461.23110.22799,  i amb el detall següent:

- Preu licitació contracte: 93.170 euros (77.000,00 €, més 16.170,00 € en concepte d' IVA (21%))
- Pròrroga contracte: 93.170 euros (77.000,00 €, més 16.170,00 € en concepte d' IVA (21%))

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de serveis procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi indicat per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació per a l'exercici 2015. 

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 
3/2011, de 14 de novembre.

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



- Article   10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .

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

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

- Articles 157 a 161  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

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

- Article 40.1b) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa al llindar dels contractes de serveis subjecte a recurs 
especial en matèria de contractació.

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 la despesa de la contractació prestació del servei de suport, informació i 
dinamització als EBASP a Granollers per a l'exercici 2015 i amb possibilitat de pròrroga per 12 mesos 
més, mitjançant procediment obert, per import de 77.000,00 €, més 16.170,00 € en concepte d'IVA 
(21%) que fan un total de 93.170 €, amb aplicació al codi pressupostari  H461.23110.22799, de 
conformitat amb els fets i fonaments invocats.

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Designar com a responsables del contracte, al cap del servei de Serveis Socials el 
senyor Jordi Ponce Garcia, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.. Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al BOPB i al perfil del contractant de la 
web municipal.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....     Notificar a l'Àrea de Govern i Economia. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LAPROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LAPROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE LAPROVACIÓ DEL DESESTIMENT DE L''''EXPEDIENT DEEXPEDIENT DEEXPEDIENT DEEXPEDIENT DE    
CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORTCONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORTCONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORTCONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT,,,,    INFORMACIÓ IINFORMACIÓ IINFORMACIÓ IINFORMACIÓ I    
DINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERSDINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERSDINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERSDINAMITZACIÓ ALS EBASP A GRANOLLERS

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària celebrada en data 14 
d'octubre de 2014, es va iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs 
de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de prestació del 
servei de suport, informació i dinamització als EBASP a Granollers a adjudica a adjudicar mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, per als exercicis 2015 i 2016, amb possibilitat de pròrroga de 
24 mesos més, per un import màxim de 154.000 euros (IVA exempt).

El passat 23 d'octubre de 2014 es va publicar al BOPB, l'anunci licitatori d'aquest expedient plurianual, 
amb un termini de presentació d'ofertes fins el 10 de novembre de 2014, i en data 7 de novembre de 
2014 es suspèn la licitació. 

En data 10 de novembre de 2014, el cap del servei de Serveis Socials , emet informe en que justifica 



la suspensió de la licitació convocada i la proposa desestimar, així com iniciar un nou expedient de 
contractació, atenent al redactat de la Disposició transitòria segona de la LRSL que preveu que " les 
comunitats autònomes assumiran la titularitat de les competències que es preveien com a pròpies del 
Municipi, relatives a la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social en data 31 de 
desembre de 2015" 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la �

Llei de Contractes del sector públic, pel que fa al desestiment del procediment endegat i l'inici del 
nou procediment de licitació.
Disposició Transitòria Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i �

Sostenibilitat de l'Administració Local , pel que fa a la titularitat de les competències relatives a la 
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social .

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.... Desistir del procediment licitatori relatiu a la contractació per la prestació del servei  de 
suport, informació i dinamització als EBASP a Granollers, d'acord amb els fets i fonaments de dret 
invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Publicar aquest desestiment al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província .

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Notificar a l'àrea econòmica departament de comptabilitat, per tal que s'anul·li el document 
comptable d'autorització de la despesa d'exercicis futurs AFUT 73933 corresponent a l'import de 
l'exercici 2016 (93.170,00 euros) i al mateix temps al Servei de Planificació i Control Pressupostari .

QUARTQUARTQUARTQUART....    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 quinze minuts 
i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

EL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERAL     PER DELEGACIÓPER DELEGACIÓPER DELEGACIÓPER DELEGACIÓ
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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