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La Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següent:

Sentencia  número 331/2014 de 19/11/2014 del Jutjat  Contenciós Administratiu número 7 de 
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Barcelona, en la qual es desestima el recurs de procediment abreviat 596/2011-C presentat per 
JOSEP POU PADRÓS 
 

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE  DE SUBMINISTRAMENT DE GASDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE  DE SUBMINISTRAMENT DE GASDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE  DE SUBMINISTRAMENT DE GASDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE  DE SUBMINISTRAMENT DE GAS    
NATURAL PER A DIVERSOS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE LNATURAL PER A DIVERSOS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE LNATURAL PER A DIVERSOS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE LNATURAL PER A DIVERSOS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU I GRANOLLERS AUDIOVISUALPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU I GRANOLLERS AUDIOVISUALPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU I GRANOLLERS AUDIOVISUALPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU I GRANOLLERS AUDIOVISUAL,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA IMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA IMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA IMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 30 de 
setembre de 2014, es  va aprovar la contractació conjunta del subministrament de gas natural per a 
diversos edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de Granollers, Patronat Municipal del Museu i 
Granollers Audiovisual, SL, es va  autoritzar la despesa del contracte  i  es van aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir aquesta 
contractació per a l'exercici 2015,  per un import màxim de licitació de 301.735,01 euros més 
63.364,35 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 365.099,36 euros,  mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .
S'estableixen quatre grups tarifaris corresponents als peatges d'accés a xarxes de conducció de gas 
amb pressió de disseny inferior o igual a 4 bar, en funció del consum anual:

Tarifa 3.1 Consum inferior o igual a 5.000 kWh/any

Tarifa 3.2 Consum superior a 5.000 kWh/any i inferior o igual a 50.000 kWh/any

Tarifa 3.3 Consum superior a 50.000 kWh/any i inferior o igual  a 100.000 kWh/any

Tarifa 3.4 Consum superior a 100.000 kWh/any

Els preus unitaris de sortida del terme variable d 'energia són el següents:

Tarifa d'accés €/MWh (IVA exclòs)
3.1 57,508
3.2 50,789
3.3 53,762
3.4 50,757

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

Plica Empresa Data Registre Num. registre entrada
1 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA 11.11.2014 22268
2 ENDESA ENERGIA, SAU 12.11.2014 22353
3 GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA 12.11.2014 22365

L'empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG,SA (Plica num. 3) ha presentat un escrit amb registre 
d'entrada 22541 de data 17/11/2014 manifestant la seva voluntat de retirar la seva oferta del 
procediment licitatori endegat.

Desprès de la corresponent obertura pública dels sobres núm. 2 (corresponents a l'oferta econòmica),  
 el tècnic de serveis municipals i manteniment de l'Ajuntament de Granollers ha emès l'informe tècnic 
en el qual  proposa a la Mesa de Contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada 
per l'empresa  GAS NATURAL COMERCIALITZADORA, SA amb CIF A61797536  per un import 
màxim de 301.735,01 euros més 63.364,35 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
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365.099,36 euros, en base a la taula de preus unitaris del terme variable d'energia oferts:

Tarifa d'accés Preu unitari ofert (€/MWh)

3.1 PO1= 57,507

3.2 PO2= 50,788

3.3 PO3= 46,691

3.4 PO4= 43,579

amb la següent distribució d'imports per entitats:

Entitat Terme variable d'energia 
Import € (IVA exclòs)

Altres conceptes e 
impostos regulats (€)

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 240.988,00 46.336,99

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU 1.955,50 246,68

GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL 9.850,16 2.357,68

TOTALS PARCIALS 252.793,66 48.941,35

TOTAL CONTRACTE 301.735,01 €

i amb el detall per entitat a continuació indicat :

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B
2015Tarifa

Preu global del terme 
variable d'energia (€)

Altres conceptes i 
impostos regulats (€)

IVA 21%
TOTAL (€)

3.1 1.049,85 399,7 304,4 1.753,95
3.2 18.359,56 2.996,54 4.484,78 25.840,88
3.3 39.550,57 9.984,14 10.402,29 59.937,00
3.4 182.028,02 32.956,61 45.146,77 260.131,40

TOTALS 240.988,00 46.336,99 60.338,24 347.663,23
TOTAL PERÍODE EXECUTIU:                         287.324,99 + 60.338,24 d'IVA = 347.663,23 €

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H
2015Tarifa

Preu global del terme 
variable d'energia (€)

Altres conceptes i 
impostos regulats (€)

IVA 21%
TOTAL (€)

3.2 1.955,50 246,68 462,46 2.664,64
TOTALS 1.955,50 246,68 462,46 2.664,64

TOTAL PERÍODE EXECUTIU:                        2.202,18 + 462,46 d'IVA = 2.664,64  €

GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL CIF: B65237877
2015Tarifa

Preu global del terme 
variable d'energia (€)

Altres conceptes i 
impostos regulats (€)

IVA 21%
TOTAL (€)

3.3 2.514,12 855,87 707,7 4.077,69
3.4 7.336,04 1.501,81 1.855,95 10.693,80

TOTALS 9.850,16 2.357,68 2.563,65 14.771,49
TOTAL PERÍODE EXECUTIU:                   12.207,84 + 2.563,65 d'IVA = 14.771,49   €

d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmicaProposta econòmica . (. (. (. (fins afins afins afins a     100100100100    puntspuntspuntspunts))))
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La puntuació s'ha aplica, d'acord amb la clàusula III.4 del Plec de clàusules administratives 
particulars,:

Per a cada licitador es confecciona una taula amb els preus oferts per a cada agrupació tarifària �

expressats en €/MWh.
El preu global del terme variable d'energia per cada licitador es determina d'acord amb l'expressió �

següent:
PREU GLOBAL del terme variable d'energia= CTA1 x PO1 +CTA2 x PO2 + CTA3 x PO3 + CTA4 x 
PO4

S'atorga la màxima puntuació a l'oferta del PREU GLOBAL del terme vairable d'energia més baix i �

proporcionalment a la resta de propostes presentades.
L'import del contracte  serà la suma del PREU GLOBAL del terme variable d'energia més els �

altres conceptes e impostos regulats (l'impost especial sobre hidrocarburs o altres impostos que 
es determinin en cada moment, el terme fix/dia, el lloguer dels equips de mesura i les inspeccions 
obligatòries) més IVA.

Aplicant el procediment de valoració indicat a les ofertes presentades, s'obtenen els següents  valors 
del PREU GLOBAL del terme variable d'energia:

Plica num. 1 GAS NATURAL COMERCIALITZADORA,SA

Tarifa d'accés Consum anual previst
segons Annex I (MWh)

Preu unitari ofert (€/MWh)

3.1 CTA 1=     18,25580 PO 1 = 57,507
3.2 CTA  2 =   399,98910 PO 2 = 50,788
3.3 CTA 3 =    782,42418 PO 3 = 46,691
3.4 CTA 4 = 3.730,79712 PO 4 = 43,579

PREU GLOBAL del terme variable d'energia =  CTA1 x PO1 +CTA2 x PO2 + CTA3 x PO3 + CTA4 x 
PO4= 220.481,06 €

Plica num. 2 ENDESA ENERGIA, SAU

Tarifa d'accés Consum anual previst
segons Annex I (MWh)

Preu unitari ofert (€/MWh)

3.1 CTA 1=     18,25580 PO 1 = 57,200
3.2 CTA  2 =   399,98910 PO 2 = 50,399
3.3 CTA 3 =    782,42418 PO 3 = 52,789
3.4 CTA 4 = 3.730,79712 PO 4 = 50,304

PREU GLOBAL del terme variable d'energia =  CTA1 x PO1 +CTA2 x PO2 + CTA3 x PO3 + CTA4 x 
PO4= 250.180,69 €

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

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
1 GAS NATURAL COMERCIALITZADORA,SA 100100100100
2  ENDESA ENERGIA, SAU 88,13

En data 21 de novembre de 2014 , la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació 
de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA  amb 
CIF A61797536  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa GAS NATURAL COMERCIALITZADORA,SA  ha presentat la documentació 
requerida   i compleix les requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars , la cap 
del Servei de Contractació i Compres  la ha acceptada.

En l'informe tècnic de valoració s'especifica que s'ha detectat un error en la assignació de la despesa 
de la partida inicialment prevista en el plec de clàusules administratives particulars H422.34210.22102   
que hauria de ser la correcta H422.34200.22102.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 21 de novembre de 2014 que 
consta en l'expedient, proposa l'adjudicació del contracte de subministrament de gas natural per a 
diversos edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de Granollers, Patronat Municipal del Museu i 



5

Granollers Audiovisual,SL per a  12 mesos, amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de 
desembre de 2015  a l'empesa GAS NATURAL COMERCIALITZADORA, SA amb CIF A61797536, 
que ha presentat l'oferta econòmica més avantatjosa,   per un import total màxim de 301.735,01 euros 
més 63.364,35 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 365.099,36 euros amb el detall 
dels preus unitaris del terme variable d'energia oferts i les distribucions d'imports per entitats més 
amunt descrites amb càrrec a  les partides pressupostàries de l'Ajuntament de Granollers i del 
Patronat Municipal a continuació indicades  i al centre de cost de Granollers Audiovisual ,SL :

Entitat Partida Pressupostària Import (IVA inclòs) en €
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS H200.92070.22102 1.096,21

H232.33730.22102 17.499,53
H314.92040.22102 31.584,11
H403.23000.22102 7.190,71
H412.32120.22102 133.808,39
H413.32315.22102 308,13
H416.32110.22102 19.173,88
H418.32140.22102 7.272,87
H419.32210.22102 24.580,30
H422.34200.22102 50.564,76
H422.34210.22102 42.518,51
H430.33000.22102 5.947,06
H441.33721.22102 6.118,77

TOTAL AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 347347347347....663663663663,,,,23232323
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU H435.33320.22102 2.664,64

TOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU 2222....664664664664,,,,64646464

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 1.600,00 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 de subministrament de gas natural per a diversos edificis i 
instal.lacions de l'Ajuntament de Granollers, Patronat Municipal del Museu i Granollers 
Audiovisual,SL"

Diari Oficial: Inserció al BOE  núm 245 de data 9/10/2014 per import de 934,73 euros�

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 13/10/2014 per import de  318,25 euros�

        Liquidació: Núm. 201402005750L de data 13/10/2014
       TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.252,981.252,981.252,981.252,98    euroseuroseuroseuros

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

Article 15 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 subministraments subjectes a 
regulació harmonitzada.

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 i 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 publicitat de la formalització del contracte .
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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      GAS NATURAL COMERCIALITZADORAGAS NATURAL COMERCIALITZADORAGAS NATURAL COMERCIALITZADORAGAS NATURAL COMERCIALITZADORA,,,,    SASASASA amb CIF ACIF ACIF ACIF A61797536617975366179753661797536, 
el contracte de subministrament de gas natural per a diversos edificis i instal·lacions de l'Ajuntament 
de Granollers, Patronat Municipal del Museu i Granollers Audiovisual,SL per a 12 mesos, amb efectes 
des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015  per un import total màxim de de 
301.735,01 euros més 63.364,35 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 365.099,36 
euros amb els preus unitaris del terme variable d'energia oferts:

Tarifa d'accés Preu unitari ofert (€/MWh)

3.1 PO1= 57,507

3.2 PO2= 50,788

3.3 PO3= 46,691

3.4 PO4= 43,579

i amb la distribució d'imports per entitats següents:

Entitat Terme variable d'energia 
Import € (IVA exclòs)

Altres conceptes e 
impostos regulats (€)

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 240.988,00 46.336,99

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU 1.955,50 246,68

GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL 9.850,16 2.357,68

TOTALS PARCIALS 252.793,66 48.941,35

TOTAL CONTRACTE 301.735,01 €

amb el detall  per entitat següent:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B
2015Tarifa

Preu global del terme 
variable d'energia (€)

Altres conceptes i 
impostos regulats (€)

IVA 21%
TOTAL (€)

3.1 1.049,85 399,7 304,4 1.753,95
3.2 18.359,56 2.996,54 4.484,78 25.840,88
3.3 39.550,57 9.984,14 10.402,29 59.937,00
3.4 182.028,02 32.956,61 45.146,77 260.131,40

TOTALS 240.988,00 46.336,99 60.338,24 347.663,23
TOTAL PERÍODE EXECUTIU:                         287.324,99 + 60.338,24 d'IVA = 347347347347....663663663663,,,,23232323    €€€€

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIF: P5809506H
2015Tarifa

Preu global del terme 
variable d'energia (€)

Altres conceptes i 
impostos regulats (€)

IVA 21%
TOTAL (€)

3.2 1.955,50 246,68 462,46 2.664,64
TOTALS 1.955,50 246,68 462,46 2.664,64

TOTAL PERÍODE EXECUTIU:                        2.202,18 + 462,46 d'IVA =    2222....664664664664,,,,64646464        €€€€

GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL CIF: B65237877
2015Tarifa

Preu global del terme 
variable d'energia (€)

Altres conceptes i 
impostos regulats (€)

IVA 21%
TOTAL (€)

3.3 2.514,12 855,87 707,7 4.077,69
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3.4 7.336,04 1.501,81 1.855,95 10.693,80
TOTALS 9.850,16 2.357,68 2.563,65 14.771,49

TOTAL PERÍODE EXECUTIU:                   12.207,84 + 2.563,65 d'IVA = 14141414....771771771771,,,,49494949            €€€€

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, amb 
càrrec a les partides pressupostaries  de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del 
Museu a continuació indicades i al centre de cost de Granollers Audiovisual ,SL :

Entitat Partida Pressupostària Import (IVA inclòs) en €
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS H200.92070.22102 1.096,21

H232.33730.22102 17.499,53
H314.92040.22102 31.584,11
H403.23000.22102 7.190,71
H412.32120.22102 133.808,39
H413.32315.22102 308,13
H416.32110.22102 19.173,88
H418.32140.22102 7.272,87
H419.32210.22102 24.580,30
H422.34200.22102 50.564,76
H422.34210.22102 42.518,51
H430.33000.22102 5.947,06
H441.33721.22102 6.118,77

TOTAL AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 347347347347....663663663663,,,,23232323
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU H435.33320.22102 2.664,64

TOTAL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU 2222....664664664664,,,,64646464

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa GAS NATURAL COMERCIALITZADORAGAS NATURAL COMERCIALITZADORAGAS NATURAL COMERCIALITZADORAGAS NATURAL COMERCIALITZADORA,,,,    SASASASA la quantitat de        1111....252252252252,,,,98989898    
euroseuroseuroseuros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte de subministrament de gas natural per a diversos edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de 
Granollers, Patronat Municipal del Museu i Granollers Audiovisual,SL per a l'exercici 2015. 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.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    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)

QUARTQUARTQUARTQUART. 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.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....   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.

SETÉSETÉSETÉSETÉ....        Confeccionar els documents comptables   ADFUTS corresponents a nom de l'empresa 
adjudicatària pels imports indicats en el primer punt  per a l'Ajuntament de Granollers i el Patronat 
Municipal del Museu i notificar-ho a l'Àrea de Govern i Economia de l'Ajuntament de Granollers, 
departament de comptabilitat i anul.lar els anteriors documents comptables AFUTS núms. 
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66322,66321,66312,66313,66314,66315,66316,66317,66318,66319,66320,66323 i 66324 de 
l'Ajuntament de Granollers i l'AFUT num. 3345 del Patronat Municipal del Museu.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 11 de febrer de 2015 per les dependències del 
Servei  de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....    Notificar    a les persones interessades aquest acord així com  assabentar-ne al Patronat 
Municipal del Museu i a Granollers Audiovisual ,SL

DESÈDESÈDESÈDESÈ....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 APROVAR EL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAISDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAISDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAISDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE NOU ENLLUMENAT ALS ESPAIS    
INTERIORS DE ROCA UMBERTINTERIORS DE ROCA UMBERTINTERIORS DE ROCA UMBERTINTERIORS DE ROCA UMBERT

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte de nou enllumenat als 
espais interiors de Roca Umbert (obra núm. 93/14 [825-UR-14]), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi 
bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 73.207,05 euros més la quantitat de 15.373,48 euros 
en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 88.580,53 euros.

Que l'objectiu d'aquestes obres és la millora de la instal·lació de l'enllumenat dels carrers interiors del 
recinte de Roca Umbert, que suposarà un estalvi important en el consum d’energia.  Per tant, tenen la 
consideració d’obres de reforma menor d’acord amb l’article 12 del Decret 179/1995 (ROAS).

Que els vials interiors del recinte de Roca Umbert Fàbrica de les Arts és de titularitat de l'Ajuntament 
de Granollers, ja que és un dels espais que no es van poder adscriure a Granollers Audiovisual, SL, 
segons el detall dels espais no adscrits de Roca Umbert relacionat a l'apartat segon de la part 
dispositiva de l'acord del Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 25 de juny de 2013, relatiu a 
l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts a la societat 
municipal Granollers Audiovisual , SL.

Que la conservació i rehabilitació de l 'edificació és competència municipal d 'acord amb l'article 25.2.a) 
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.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que estableix 
l'article 234 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya  (LCAT 1987/1220).

De conformitat amb allò que disposa l'article 37.6, en relació a l'article 34 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per a les obres de 
conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els edificis 
dels ens locals, és suficient que l'òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a què es 
refereixen els articles 34 i 35 del mateix reglament.

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

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

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar el Projecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca UmbertProjecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca Umbert    (obra 
núm. 93/14 [825-RF-14]), d'aquesta ciutat, així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un 
pressupost de 73.207,05 euros més la quantitat de 15.373,48 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa 
un total de 88.580,53 euros, redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, d'acord 
amb els fets exposats i fonaments de drets invocats.   

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''AMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI D''''EXECUCIÓ DE LES OBRESEXECUCIÓ DE LES OBRESEXECUCIÓ DE LES OBRESEXECUCIÓ DE LES OBRES    
RELATIVES AL CONTRACTE DRELATIVES AL CONTRACTE DRELATIVES AL CONTRACTE DRELATIVES AL CONTRACTE D''''OBRES DOBRES DOBRES DOBRES D''''EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICAEXECUCIÓ DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICAEXECUCIÓ DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICAEXECUCIÓ DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA    
DEL CARRER LLIRI I SANT JOSEP DE CALASSANÇ DE GRANOLLERSDEL CARRER LLIRI I SANT JOSEP DE CALASSANÇ DE GRANOLLERSDEL CARRER LLIRI I SANT JOSEP DE CALASSANÇ DE GRANOLLERSDEL CARRER LLIRI I SANT JOSEP DE CALASSANÇ DE GRANOLLERS    ((((OBRA REFOBRA REFOBRA REFOBRA REF....    52525252////14141414    
[[[[528528528528----URURURUR----12121212])])])])

La Junta de Govern Local del 23 de setembre de 2014 es va adjudicar a l'empresa EXCAVACIONS I 
OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA amb CIF: A59068072, el contracte d'obres d'execució del 
projecte de plataforma única del carrer Lliri i Sant Josep de Calassanç de Granollers, per un import de 
164.255,45 euros més 34.493,64 euros d'IVA, el que fa un total de 198.749,09 euros, d'acord amb 
l'informe emès pel cap de l'Àrea de Territori i Ciutat d'aquest Ajuntament i amb el projecte tècnic 
aprovat  per la Junta de Govern Local del 22 de juliol de 2014.

La clàusula cinquena del contracte d'obres núm. 360 formalitzat entre l'Ajuntament de Granollers i 
l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, estableix un termini d'execució de 
les obres de 2 mesos, d'acord amb la proposta tècnica presentada per l'empresa al concurs.

Les obres es van iniciar el dia 29 de setembre de 2014, segons signatura de l'acta de comprovació  
del replanteig; pel que la previsió inicial era del que les obres finalitzessin durant el mes de novembre 
de 2014.

Amb data 1 de desembre de 2014 l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA 
presenta instància amb registre d'entrada núm.2014023406, mitjançant la qual demana l'ampliació del 
termini d'execució de les obres 14 dies laborables, atès que durant l'execució dels treballs, han anat 
sorgint un conjunt d'imprevistos o nous encàrrecs que han suposat una demora en el termini 
d'execució ofert, i que han estat els següents:

Pluges caigudes durant diversos dies.1.
Per treballs en la xarxa elèctrica de la companyia ENDESA2.
Incidències amb els serveis existents3.
Garantir l'accés en tot moment al taller mecànic existent al carrer del Lliri4.

L'enginyer tècnic  del Servei d'Obres i Projectes responsable del contracte ha emès un informe 
favorable a la petició d'ampliació en 14 dies laborables el termini d'execució de les obres de referència 
,feta per l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, atès que el retard en el 
termini d'execució de l'obra no és imputable al contractista ni a l 'Administració.

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

Article 213.2 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 demores produïdes per motius no imputables al contractista .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'ampliació del termini d'execució per un màxim de 14 dies laborables a comptar 
des del dia 1 de desembre de 2014, de les obres relatives al projecte de plataforma única del carrer 
Lliri i Sant Josep de Calassanç de Granollers (obra ref. 52/14 [528-UR-12])  per motius no imputables 
al contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Notificar a l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA,SA aquest acord.

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

 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTE    
DDDD''''ADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTSADEQUACIÓ DE PAVIMENTS    2014 22014 22014 22014 2ª FASEª FASEª FASEª FASE    ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local en sessió del dia 30 de setembre de 2014, va aprovar inicialment el projecte 
d'adequació de paviments 2014 (obra 66/14) de Granollers, així com l'estudi bàsic de seguretat i salut, 
amb un pressupost de 103.246,46 euros més la quantitat de 21.681,76 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 124.928,22 euros,  on queda determinat en precisió la idoneïtat, naturalesa i 
extensió de les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte.

Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 2491 de data 21 d'octubre de 2014, es va aprovar l'inici 
de l'expedient licitatori, l'autorització de la despesa i l'aprovació de la contractació i els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte d'obres per l'execució 
del projecte d'adequació de paviments 2014 2ª fase, mitjançant procediment negociat sense publicitat 
i tràmit ordinari.

El preu màxim d'aquesta licitació es de 103.246,46 euros més 21.681,76 euros d'IVA (21%), el que fa 
un total de 124.928,22 euros.

El dia 30 d'octubre de 2014, es van convidar a participar a la licitació a les següents empreses :

- CONSTRUCCIONS DEUMAL S.A amb CIF A-59082644
- AGUSTÍ Y MASOLIVER SA amb CIF A-17000993
- ROMERO GAMERO SA amb CIF A-58425760

Les tres empreses han presentat oferta, dins el termini establert per a la presentació de pliques .

El cap del Servei d'Obres i Projectes i el Cap d'Àrea de Territori i Ciutat, han valorat les propostes 
tècniques i econòmiques d'acord amb els criteris de valoració establerts a la clàusula 11 del plec de 
clàusules administratives particulars i han emès l 'informe corresponent.

En quan al criteri " A " avaluable mitjançant criteris de judici de valor i amb una puntuació màxima de 
48 punts, es fa la valoració següent:

AAAA.-.-.-.-    Proposta TècnicaProposta TècnicaProposta TècnicaProposta Tècnica :

A.1 Proposta constructiva, diagrama del procés constructiu, organització de l'obra i el seu 
seguiment i mesures a minimitzar l 'impacte.
A.2  Manteniment de les obres
A.3  Millores del projecte
A.4  Resolució d'anomalies
A.5  Reposició de materials
A.6  Pla d' autocontrol de qualitat de l'obra

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 AMSA 7 4,5 4,00 4,00 0,00 0,00 19,50
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL 9 5,00 6,00 1,50 1,50 0,00 23,00
3 ROGASA 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Les motivacions d'aquesta valoració es poden trobar en l'informe tècnic adjunt a aquest acord.

En quan al criteri B " valoració del preu de licitació" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una 
puntuació màxima de 42 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, essent el resultat següent:
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PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa ImportImportImportImport %%%%    BaixaBaixaBaixaBaixa TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 AMSA 102.523,74 0,70 41,95
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL 102.400,00 0,82 42,00
3 ROGASA 102.730,23 0,50 41,86

En quan al criteri C "Valoració termini d'execució" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una 
puntuació màxima de 5 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, essent el resultat següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Termini mesosTermini mesosTermini mesosTermini mesos TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 AMSA 4,00 3,75
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL 3,00 5,00
3 ROGASA 6,00 2,50

En quan al criteri D "Valoració termini garantia de les obres" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, 
amb una puntuació màxima de 5 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars , essent el resultat següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa TerminiTerminiTerminiTermini     TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 AMSA 2,50 1,50
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL 3,00 2,00
3 ROGASA 2,00 1,00

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

Amb el conjunt de dades s'obté sobre un total possible de 100 punts màxim, la següent puntuació:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA BBBB CCCC DDDD TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 AMSA 19,50 41,95 3,75 1,50 66,70
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL 23,00 42,00 5,00 2,00 72,00
3 ROGASA 0,00 41,86 2,50 1,00 45,36

D'acord amb l'informe tècnic de data 21 de novembre de 2014, l'oferta més avantatjosa és la 
presentada per l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL SA per un import de 102.400,00 euros més 
21.504,00 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 123.904,00 euros, que representa una baixa del 
0,82% sobre el preu de licitació i amb un termini d 'execució de 3 mesos.

La Cap del Servei de Contractació i Compres s'ha requerit a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL 
SA amb CIF A-59082644 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

El dia 4 de desembre de 2014, l'empresa COSNTRUCCIONS DEUMAL SA. ha presentat la 
documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte, d'acord amb el plec de 
clàusules administratives particulars , i la cap del Servei de Contractació i Compres l 'ha acceptat.

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

Article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic pel que fa a la classificació de les ofertes i l'adjudicació del 
contracte.
Article 178.1  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic pel que fa al procediment negociat .
Articles 154 i 156  del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic,  pel que fa a la formalització del contracte.

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



12

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL SA amb CIF A-59082644 el contracte 
d'obres per l'execució del projecte d'adequació de paviments 2014 segona fase, per un import de 
102.400,00 euros més 21.504,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 123.904,00 
euros, que representa una baixa del 0.82 % respecte al pressupost de licitació, amb un termini 
d'execució de 3 mesos , amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i 
fonaments invocats i amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61907.

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 pagament de la corresponent taxa de  
86,70 euros de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 20.

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació i l'anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant i en el  
BOPB, d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable AD a nom 
de l'empresa adjudicatària per l'import indicat en el primer punt i alliberar l'import restant no disposat 
de 1024,22 euros del document A74390.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicataries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir del 9 de febrer de 2015per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ATORGAR LA BECA MARIA GAJA A PROJECTES DIDÀCTICS ENDICTAMEN RELATIU A ATORGAR LA BECA MARIA GAJA A PROJECTES DIDÀCTICS ENDICTAMEN RELATIU A ATORGAR LA BECA MARIA GAJA A PROJECTES DIDÀCTICS ENDICTAMEN RELATIU A ATORGAR LA BECA MARIA GAJA A PROJECTES DIDÀCTICS EN    
VALORS CÍVICS QUE CORRESPON A LVALORS CÍVICS QUE CORRESPON A LVALORS CÍVICS QUE CORRESPON A LVALORS CÍVICS QUE CORRESPON A L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

En data 4 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar les bases per a la convocatòria de la 
13a edició de la Beca Maria Gaja per a projectes didàctics en valors cívics promoguda pel Consell 
Escolar Municipal de Granollers així com la dotació econòmica prevista pel seu desenvolupament amb 
un import de 3.000 €.

Dins el termini establert per a la presentació de sol·licituds que es va fixar fins el 6 d'octubre 
d'enguany, s'han presentat dos únics treballs que seguidament es detallen:

a) Mini Olímpics de Sant MiquelMini Olímpics de Sant MiquelMini Olímpics de Sant MiquelMini Olímpics de Sant Miquel    2015201520152015, presentat per l'Associació Gent del Barri de Sant Miquel i 
que té com a objectiu principal l 'organització d'una festa integradora en el barri.

b) Bombardeig de PauBombardeig de PauBombardeig de PauBombardeig de Pau::::    per a construir una ciutadania compromesa amb la pauper a construir una ciutadania compromesa amb la pauper a construir una ciutadania compromesa amb la pauper a construir una ciutadania compromesa amb la pau, presentat per 
Agnès Boixader i Corominas, Ignasi Barranco Mora i Aida Jiménez Torregrosa de l'Escola Pia de 
Granollers i que ens proposa un treball en valors a partir de la història local amb alumnes d'educació 
secundària i de batxillerat de l 'Escola Pia i amb clara vocació de projecció ciutadana.

El dia 6 de novembre de 2014 es va reunir el jurat constituït per a la valoració dels treballs que opten a 
guanyar l'esmentada dotació econòmica i que ha estat integrat per les persones següents:

La senyora Maria Gaja, va excusar la seva assistència per motius de salut .�
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Pietat Sanjuán Trujillo, en la seva qualitat de Vice-presidenta del Consell Escolar Municipal de �

Granollers.
Avelina Fonseca Estapé, mestra d'educació infantil i membre del Consell Escolar Municipal de �

Granollers en representació del sector de directors de centres concertats
Lourdes Botifoll Julià, mestra i membre del Consell Escolar Municipal en representació del grup �

municipal d'Acció Granollers.
Neus Sotomayor Rodríguez, membre del consell assessor de Can Jonch, Centre de Cultura per la �

Pau que assisteix amb veu i sense vot.
Carles Lax González, tècnic d'educació de l'Ajuntament i Secretari Delegat del Consell Escolar �

Municipal de Granollers i que actua com a secretari del jurat . 

Tenint en compte els criteris fixats a la clàusula cinquena de les bases de la convocatòria, el jurat 
valora els dos projectes i en destaca els aspectes següents:

Del projecte Mini olímpics de Sant MiquelMini olímpics de Sant MiquelMini olímpics de Sant MiquelMini olímpics de Sant Miquel     2015201520152015:

El jurat destaca la voluntat de treball per a la cohesió social del barri que es desprèn del projecte �

presentat.
Es valora positivament que en el projecte es contempli la col·laboració entre entitats del barri ,�

També es valora la vinculació dels infants com a estratègia per la inclusió social dels nous �

col·lectius que conviuen actualment al barri .
Es considera que en el redactat i en l'estructura del projecte no s'han seguit del tot les indicacions �

assenyalades a la convocatòria.
Es considera que en el projecte presentat no s'han tingut en compte aspectes tan importants com �

l'aprofundiment en el coneixement de la ciutat o la potencialitat de transferència a d'altres àmbits 
o realitats, aspectes que es recullen als principis de la convocatòria .

Del projecte Bombardeig de PauBombardeig de PauBombardeig de PauBombardeig de Pau::::    per a construir una ciutadania compromesa amb la pauper a construir una ciutadania compromesa amb la pauper a construir una ciutadania compromesa amb la pauper a construir una ciutadania compromesa amb la pau es valora 
el següent: 

La proposta s'orienta decididament al foment de valors com la construcció d'una ciutadania �

crítica, la col·laboració entre mestres i alumnes, la creació artística compromesa amb la història 
local i la satisfacció del compromís social responsable i altruista .
Defineix amb molta precisió el marc conceptual de la proposta.�

Concreta amb molta exactitud els objectius a aconseguir.�

Destaca i contempla els principis de Granollers com a ciutat educadora�

Es tracta d’un projecte extrapolable a altres centres i que pot servir de model .�

Parteix d’una experiència prèvia i pot ser la progressió d’un projecte consolidat. Es valora molt �

positivament la vinculació al projecte d 'exalumnes de l'escola.

Una vegada avaluats els dos treballs que opten a la Beca i tenint en compte els criteris fixats a la 
clàusula cinquena de les bases de la convocatòria, el jurat ha emès PER UNANIMITATPER UNANIMITATPER UNANIMITATPER UNANIMITAT el veredicte 
que es recull en l'acta de la reunió assenyalada i proposa concedir la beca al projecte Bombardeig deBombardeig deBombardeig deBombardeig de    
PauPauPauPau::::    per a construir una ciutadania compromesa amb la pauper a construir una ciutadania compromesa amb la pauper a construir una ciutadania compromesa amb la pauper a construir una ciutadania compromesa amb la pau .

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

PRIMER. Atorgar la Beca Maria Gaja per a projectes didàctics en valors cívics promoguda pel Consell 
Escolar Municipal de Granollers en la seva tretzena edició al projecte Bombardeig de PauBombardeig de PauBombardeig de PauBombardeig de Pau::::    per aper aper aper a    
construir una ciutadania compromesa amb la pauconstruir una ciutadania compromesa amb la pauconstruir una ciutadania compromesa amb la pauconstruir una ciutadania compromesa amb la pau de l'Escola Pia de Granollers, presentat per Agnès 
Boixader i Corominas, Ignasi Barranco Mora i Aida Jiménez Torregrosa.

SEGON. Aprovar el pagament de la dotació econòmica de la Beca per import de 3333....000000000000    €€€€    ((((TRES MILTRES MILTRES MILTRES MIL    
EUROSEUROSEUROSEUROS)))) a l'Escola Pia de Granollers, amb NIF R-0800590-B amb càrrec a la partida pressupostària 
H410.32002.48900 i l'operació amb referència A11879.

TERCER. Comunicar als guanyadors de la Beca que es fixa el mes de desembre de 2015 per a 
presentar la memòria tècnica i econòmica amb l 'execució del projecte guardonat.

QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i als interessats.
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CINQUÈ.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  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DEL    
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS DECONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS DECONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS DECONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS DE    
GRANOLLERS DE LGRANOLLERS DE LGRANOLLERS DE LGRANOLLERS DE L''''1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE    2015201520152015    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2015201520152015    FORMALITZATFORMALITZATFORMALITZATFORMALITZAT     
AMB LAMB LAMB LAMB L''''EMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECE ,,,,SASASASA

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 24 de gener de 2012 es va 
ratificar la resolució d'Alcaldia núm.1337/2011 de data 27 de desembre de  2011 relativa a 
l'adjudicació del contracte plurianual de serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres 
educatius municipals de Granollers a l'empresa CLECE,S.A.per un import de 690.980,09 euros més 
124.376,42 euros en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 815.356,51 euros per al període del 2 
de gener de 2012 fins el 31 de desembre de 2013 amb possibilitat de 24 mesos més de pròrroga, 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, amb la següent 
distribució :

CentreCentreCentreCentre Import €Import €Import €Import € IVAIVAIVAIVA    18181818%%%% Import total €Import total €Import total €Import total €

Escola Salvador Llobet 118.601,07 21.348,19 139.949,26

IES Escola Municipal del Treball 215.561,45 38.801,06 254.362,51

Escola Bressol Congost-Cangur 54.693,42 9.844,82 64.538,24

Escola Bressol Tortuga 47.761,66 8.597,10 56.358,76

Escola Bressol El Teler 63.654,03 11.457,73 75.111,76

Escola Municipal de Música 56.722,24 10.210,00 66.932,24

Centre Valles 122.996,82 22.139,43 145.136,25

CREDA 10.989,40 1.978,09 12.967,49

TOTALTOTALTOTALTOTAL 690690690690....980980980980,,,,09090909 124124124124....376376376376,,,,42424242 815815815815....356356356356,,,,51515151

2.- Amb data 1 de gener de 2012 es va formalitzar el contracte núm. 6/2012 amb vigència des del 2 de 
gener de 2012 fins el 31 de desembre de 2013. 

3.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data  31 de juliol de 2012  es va aprovar la 
modificació del contracte en el sentit d 'ampliar les prestacions del servei de neteja en 35 hores 
setmanals a l'Escola Municipal de Música per un import de 33.501,32 euros més 7.035,28 euros d'IVA 
(21%), el que fa un total de 40.536,60 euros, que suposà un 4,85% d'ampliació de l'import primitiu del 
contracte, pel període de l'1 de setembre de 2012 fins al 31 de desembre de 2013.

4.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2013 es va  aprovar la revisió 
de preus sol.licitada per CLECE,SA del contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de 
neteja dels centres educatius municipals de Granollers per un augment de 9.135,69 euros més 
1.918,5 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 11.054,19 euros, amb efectes des de l'1 de gener de 
2013 i que correspon al percentatge resultant del  2,465% d'augment d'IPC, segons desglos a 
continuació indicat per partides i escoles:

Centre Partida Operació
comptable

Import IVA 21% Total

Escola Salvador Llobet H418.32140.22700 201300004086 1.461,76 306,97 1.768,73
IES Escola Municipal del Treball H419.32210.22700 201300004088 3.276,15 688,00 3.964,15
Escola Bressol Congost-Cangur H416.32114.22700 201300004085 674,1 141,56 815,66
Escola Bressol Tortuga H416.32112.22700 201300004084 588,66 123,62 712,28
Escola Bressol El Teler H416.32113.22700 201300004083 784,54 164,75 949,29
Escola Municipal de Música H417.32510.22700 201300004082 699,10 146,81 845,91
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Centre Valles H413.32315.22700 201300004081 1.515,94 318,35 1.834,29
CREDA H410.32001.22700 201300004087 135,44 28,44 163,88

TOTAL 9.135,69 1.918,5 11.054,19

5.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2013 es va aprovar la 
pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres educatius 
municipals de Granollers des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014 formalitzat amb 
l'empesa CLECE,SA per un import de 379.751,85 euros més 79.747,89 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 459.499,74 euros, d'acord amb els imports a continuació indicats segons 
escola i partida pressupostària:

Centre Partida pressupostària Import IVA Import total

EM Salvador Llobet H418.32140.22700 60.762,28 € 12.760,08 € 73.522,36 €

IES EMT H419.32210.22700 136.182,93 € 28.598,42 € 164.781,35 €

EEBB Congost H416.32114.22700 28.020,78 € 5.884,36 € 33.905,14 €

EEBB Tortuga H416.32112.22700 24.469,50 € 5.138,60 € 29.608,10 €

EEBB  Teler H416.32113.22700 32.611,54 € 6.848,42 € 39.459,96 €

Escola de Musica H417.32510.22700 29.060,26 € 6.102,66 € 35.162,92 €

Centre Vallès H413.32315.22700 63.014,38 € 13.233,02 € 76.247,40 €

CREDA H410.32001.22700 5.630,19 € 1.182,34 € 6.812,52 €

TOTAL PARCIAL ANY 379.751,85 € 79.747,89 € 459.499,74 €

i es va aprovar la revisió de preus resultant de l'aplicació del 85% de la variació de l'índex general 
nacional de preus al consum que es va publicar a posteriori corresponent al mes de  desembre de 
2013, que va resultar ser del 0,255%,  essent els imports d'augment aplicats els següents:

Centre Partida Import 
adjudicat

(IVA exclòs)

Augment
0,255%

IVA 21% Import total 
d'augment

Import total 
2014 (IVA 

inclòs)
EM Salvador 
Llobet

H418.32140.22700 60.762,28 154,94 32,54 187,48 73.709,83

IES EMT H419.32210.22700 136.182,93 347,27 72,93 420,20 165.201,54
EEBB Congost H416.32114.22700 28.020,78 71,45 15,00 86,45 33.991,60
EEBB Tortuga H416.32112.22700 24.469,50 62,40 13,10 75,50 29.683,60
EEBB  Teler H416.32113.22700 32.611,54 83,16 17,46 100,62 39.560,59
Escola de Musica H417.32510.22700 29.060,26 74,10 15,56 89,66 35.252,58
Centre Vallès H413.32315.22700 63.014,38 160,69 33,75 194,44 76.441,83
CREDA H410.32001.22700 5.630,19 14,36 3,02 17,38 6.829,90

379.751,86 968,37 203,36 1.171,73 460.671,47

6.- Mitjançant  acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març de 2014 es va modificar el 
contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres educatius municipals de 
Granollers formalitzat amb CLECE,SA en el sentit d'ampliar en 35 hores setmanals el servei de neteja 
de l'EMT amb efectes des del 24 d'abril fins el 31 de desembre de 2014 per un import de 17.822,74 
euros més 3.742,78 euros d'IVA (21%) el que fa un total de 21.565,51 euros, el que representa un 
2,58% de l'import primitiu del contracte, que sumat a l'anterior modificació del 4,58% fa un total del 
7,43%.

A continuació es detalla la distribució d 'imports, centres i partides:
Centre Partida Import 

prorrogat
(IVA exclòs)

IVA 21% Import total
2014 

(IVA inclòs)
Escola Salvador Llobet H418.32140.22700 60.917,22 12.792,61 73.709,83
IES Escola Municipal del Treball H419.32210.22700 154.352,94 32.414,12 186.767,06

Escola Bressol Congost-Cangur H416.32114.22700 28.092,23 5.899,37 33.991,60
Escola Bressol Tortuga H416.32112.22700 24.531,90 5.151,70 29.683,60



16

Escola Bressol El Teler H416.32113.22700 32.694,70 6.865,89 39.560,59
Escola Municipal de Música H417.32510.22700 29.134,36 6.118,22 35.252,58
Centre Valles H413.32315.22700 63.175,07 13.266,77 76.441,84
CREDA H410.32001.22700 5.644,55 1.185,35 6.829,90
TOTALTOTALTOTALTOTAL 398.542,97 83.694,03 482.237,00

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

8.- L'empresa CLECE, SA  ha presentat un escrit  de data 29 d'octubre de 2014 i registre d'entrada 
núm 21723 de data 3 de novembre de 2014, indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 12 
mesos més, es a dir des  de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 amb la corresponent 
revisió de preus.

9.- D'acord amb la clàusula II.4 del plec de clàusules administratives particulars, la revisió de preus 
s'adequarà al 85% de la variació de l'índex general nacional de preus al consum publicat per l'Institut 
Nacional d'Estadística del mes de desembre de 2014.

10.- La cap del Servei d'Educació ha emès un informe de data 5 de novembre de 2014 en el qual 
proposa  :

prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres educatius �

municipals de Granollers per a 12 mesos, amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de 
desembre de 2015 i acceptar la revisió de preus per aquest període de pròrroga amb efectes 1 de 
gener de 2015, d'acord amb la clàusula II.4 del plec de clàusules administratives particulars .

L'import màxim  total de la pròrroga es de 407.453,60 euros més 85.565,26 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 493.018,85 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries i els imports 
a continuació indicats:

CentreCentreCentreCentre Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària ImportImportImportImport IVAIVAIVAIVA Import totalImport totalImport totalImport total

Escola Salvador Llobet H418.32140.22700 60.917,22 12.792,61 73.709,83

IES Escola Municipal del 
Treball

H419.32210.22700 163.264,28 34.285,50 197.549,77

Escola Bressol 
Congost-Cangur

H416.32114.22700 28.092,23 5.899,37 33.991,60

Escola Bressol Tortuga H416.32112.22700 24.531,19 5.151,55 29.682,74

Escola Bressol El Teler H416.32113.22700 32.694,70 6.865,89 39.560,59

Escola Municipal de 
Música

H417.32510.22700 29.134,36 6.118,22 35.252,58

Centre Valles H413.32315.22700 63.175,07 13.266,76 76.441,83

CREDA H410.32001.22700 5.644,55 1.185,36 6.829,91

TOTALTOTALTOTALTOTAL 407407407407....453453453453,,,,60606060 85858585....565565565565,,,,26262626 493493493493....018018018018,,,,85858585

aprovar la revisió de preus per aquest període de pròrroga amb efectes 1 de gener de 2015, �

d'acord amb la clàusula II.4 del plec de clàusules administratives particulars , aplicant  el 85% de la 
variació de l'índex general nacional de preus al consum que l'INE publicarà respecte al mes de 
desembre de 2014.
regularitzar els documents comptables aprovats un cop l'INE hagi publicat el % de variació de �

desembre de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
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Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.
Article 78 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al sistema �

de revisió de preus.
Clàusules Ix.3 i II.4 del plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .�

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-      Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
centres educatius municipals de Granollers des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 
2015 formalitzat amb l'empresa CLECE, SA amb CIF A80364243 per un import  de 407.453,60 euros 
més 85.565,26  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 493.018,85 euros,  amb càrrec a 
les partides pressupostàries i els imports a continuació indicats :

CentreCentreCentreCentre Partida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostàriaPartida pressupostària ImportImportImportImport IVAIVAIVAIVA Import totalImport totalImport totalImport total

Escola Salvador Llobet H418.32140.22700 60.917,22 12.792,61 73.709,83

IES Escola Municipal del 
Treball

H419.32210.22700 163.264,28 34.285,50 197.549,77

Escola Bressol 
Congost-Cangur

H416.32114.22700 28.092,23 5.899,37 33.991,60

Escola Bressol Tortuga H416.32112.22700 24.531,19 5.151,55 29.682,74

Escola Bressol El Teler H416.32113.22700 32.694,70 6.865,89 39.560,59

Escola Municipal de 
Música

H417.32510.22700 29.134,36 6.118,22 35.252,58

Centre Valles H413.32315.22700 63.175,07 13.266,76 76.441,83

CREDA H410.32001.22700 5.644,55 1.185,36 6.829,91

TOTALTOTALTOTALTOTAL 407407407407....453453453453,,,,60606060 85858585....565565565565,,,,26262626 493493493493....018018018018,,,,85858585

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Autoritzar la despesa de l'import de la pròrroga de 407.453,60 euros més 85.565,26 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 493.018,85 euros i de l'import de la revisió de preus 
resultant de l'aplicació del 85% de la variació de l'índex general nacional de preus al consum sobre 
aquest import, que es publicarà per l'Institut Nacional d'Estadística (INE)  corresponent al mes de 
desembre de 2014 i amb efectes a data 1 de gener de 2015.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables ADFUT(2015)  amb càrrec a les partides 
pressupostàries indicades en el primer punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm 6/2012 formalitzat amb data  1 de 
gener de 2012

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-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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9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DELAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA AMB REVISIÓ DE PREUS DEL    
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DECONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DECONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DECONTRACTE DE SERVEIS PER A LA NETEJA DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE    
GRANOLLERS DE LGRANOLLERS DE LGRANOLLERS DE LGRANOLLERS DE L''''1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE    2015201520152015    FINS ALFINS ALFINS ALFINS AL    31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2015201520152015    FORMALITZATFORMALITZATFORMALITZATFORMALITZAT     
AMB LAMB LAMB LAMB L''''EMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECEEMPRESA CLECE ,,,,SASASASA

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 24 de gener de 2012 es va 
ratificar la resolució d'Alcaldia núm.1339/2011 de data 27 de desembre de  2011 relativa a 
l'adjudicació del contracte plurianual de serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres 
educatius públics de Granollers a l'empresa CLECE,S.A.per un import de 1.068.167,45 euros més 
192.270,14 euros en concepte d'IVA (18%), el que fa un total de 1.260.437,59 euros per al període de 
l'1 de gener de 2012 fins el 31 de desembre de 2013 amb possibilitat de 24 mesos més de pròrroga, 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, amb la següent 
distribució :

Centre Import IVA Import total

Escola Fàtima 62.965,13 EUR 11.333,72 EUR 74.298,85 EUR

Escola Ferrer i Guàrdia 125.676,69 EUR 22.621,80 EUR 148.298,49 EUR

Escola Granullarius 114.097,88 EUR 20.537,62 EUR 134.635,50 EUR

Escola Joan Solans 47.160,46 EUR 8.488,88 EUR 55.649,34 EUR

Escola Mestres Montaña 125.423,16 EUR 22.576,17 EUR 147.999,33 EUR

Escola Pau Vila 99.096,12 EUR 17.837,30 EUR 116.933,42 EUR

Escola Pereanton 70.402,62 EUR 12.672,47 EUR 83.075,09 EUR

Escola Ponent 105.984,25 EUR 19.077,17 EUR 125.061,42 EUR

Escola Salvador Espriu 136.621,64 EUR 24.591,90 EUR 161.213,54 EUR

Escola Lledoner 180.739,50 EUR 32.533,11 EUR 213.272,61 EUR

TOTAL 1.068.167,45 EUR 192.270,14 EUR 1.260.437,59 EUR

2.- Amb data 1 de gener de 2012 es va formalitzar el contracte núm. 5/2012 amb vigència des del 2 de 
gener de 2012 fins el 31 de desembre de 2013. 

3.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 d'octubre de 2012  es va aprovar la 
modificació del contracte en el sentit d 'ampliar les prestacions del servei de neteja especial de 
finalització d'obres i la neteja ordinària de l'Escola Ponent per un import de 29.535,32 euros més 
6.202,42 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 35.737,74 euros, que representà un 2,76% 
d'augment respecte al contracte primitiu.

4.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2013 es va  aprovar la revisió 
de preus sol.licitada per CLECE,SA del contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei de 
neteja dels centres educatius públics de Granollers per un augment de 13.613,19 euros més 2.858,77 
euros d'IVA (21%), el que fa un total de 16.471,96 euros, amb efectes des de l'1 de gener de 2013 i 
que correspon al percentatge resultant del  2,465% d'augment d'IPC, segons desglos a continuació 
indicat per partides i escoles:

Centre Partida Operació
comptable

Import IVA 21% Total

Escola Fàtima H412.32125.22700 201300004037 776,05 162,97 939,02

Escola Ferrer i Guàrdia H412.32124.22700 201300004036 1.548,97 325,28 1.874,25

Escola Granullarius H412.32127.22700 201300004074 1.406,26 295,31 1.701,57

Escola Joan Solans H412.32126.22700 201300004073 581,25 122,06 703,31

Escola Mestres Montaña H412.32121.22700 201300004033 1.545,84 324,63 1.870,47

Escola Pau Vila H412.32130.22700 201300004077 1.221,36 256,48 1.477,85

Escola Pereanton H412.32123.22700 201300004035 867,71 182,22 1.049,93

Escola Ponent H412.32122.22700 201300009093 1.754,28 368,40 2.122,68

Escola Salvador Espriu H412.32131.22700 201300004078 1.683,86 353,61 2.037,47
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Escola Lledoner H412.32129.22700 201300004079 2.227,61 467,80 2.695,41

TOTAL 13.613,19 2.858,77 16.471,96

5.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2013 es va aprovar la 
pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres educatius públics 
de Granollers des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014 formalitzat amb l'empesa 
CLECE,SA per un import de 565.872,64 euros més 118.833,25 euros en concepte d'IVA (21%), el que 
fa un total de 684.705,89 euros, d'acord amb els imports a continuació indicats segons escola i partida 
pressupostària:

Centre Partida pressupostària Import IVA Import total

Escola Fàtima H412.32125.22700 32.258,65 € 6.774,32 € 39.032,96 €

Escola Ferrer i Guàrdia H412.32124.22700 64.387,33 € 13.521,34 € 77.908,66 €

Escola Granullarius H412.32127.22700 58.455,28 € 12.275,61 € 70.730,89 €

Escola Joan Solans H412.32126.22700 24.161,55 € 5.073,93 € 29.235,48 €

Escola Mestres Montaña H412.32121.22700 64.257,48 € 13.494,07 € 77.751,55 €

Escola Pau Vila H412.32130.22700 50.769,36 € 10.661,57 € 61.430,92 €

Escola Pereanton H412.32123.22700 36.068,99 € 7.574,49 € 43.643,48 €

Escola Ponent H412.32122.22700 72.921,96 € 15.313,61 € 88.235,58 €

Escola Salvador Espriu H412.32131.22700 69.994,70 € 14.698,89 € 84.693,59 €

Escola Lledoner H412.32129.22700 92.597,33 € 19.445,44 € 112.042,77 €

TOTAL 565.872,64 118.833,25 684.705,89

i es va aprovar la revisió de preus resultant de l'aplicació del 85% de la variació de l'índex general 
nacional de preus al consum que es va publicar a posteriori corresponent al mes de  desembre de 
2013, que va resultar ser del 0,255%,  essent els imports d'augment aplicats els següents:

Centre Partida Import 
adjudicat

(IVA exclòs)

Augment
0,255%

IVA 21% Import total 
d'augment

Import total 2014 
(IVA inclòs)

Escola Fàtima H412.32125.22700 32.258,65 82,26 17,28 99,54 39.132,50
Escola Ferrer i Guàrdia H412.32124.22700 64.387,33 164,19 34,48 198,67 78.107,34
Escola Granullarius H412.32127.22700 58.455,28 149,06 31,30 180,36 70.911,25
Escola Joan Solans H412.32126.22700 24.161,55 61,61 12,94 74,55 29.310,03
Escola Mestres Montaña H412.32121.22700 64.257,48 163,86 34,41 198,27 77.949,82
Escola Pau Vila H412.32130.22700 50.769,36 129,46 27,19 156,65 61.587,57
Escola Pereanton H412.32123.22700 36.068,99 91,98 19,32 111,30 43.754,78
Escola Ponent H412.32122.22700 72.921,96 185,95 39,05 225,00 88.460,57
Escola Salvador Espriu H412.32131.22700 69.994,70 178,49 37,48 215,97 84.909,56
Escola Lledoner H412.32129.22700 92.597,33 236,12 49,58 285,70 112.328,47
TOTAL 565.872,63 1.442,98 303,03 1.746,01 686.451,89

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

7.- L'empresa CLECE, SA  ha presentat un escrit  de data 29 d'octubre de 2014 i registre d'entrada 
núm 21721 de data 3 de novembre de 2014, indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 12 
mesos més, es a dir des  de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 amb la corresponent 
revisió de preus.

8.- D'acord amb la clàusula II.4 del plec de clàusules administratives particulars, la revisió de preus 
s'adequarà al 85% de la variació de l'índex general nacional de preus al consum publicat per l'Institut 
Nacional d'Estadística del mes de desembre de 2014.
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9.- La cap del Servei d'Educació ha emès un informe de data 4 de novembre de 2014 en el qual 
proposa  :

prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres educatius �

públics de Granollers per a 12 mesos, amb efectes des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de 
desembre de 2015 i acceptar la revisió de preus per aquest període de pròrroga amb efectes 1 de 
gener de 2015, d'acord amb la clàusula II.4 del plec de clàusules administratives particulars .

L'import màxim  total de la pròrroga es de 567.315,62 euros més 119.136,28 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de  686.451,90 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries i els imports 
a continuació indicats:

Centre Partida pressupostària Import IVA Import total

Escola Fàtima H412.32125.22700 32.340,91 6.791,60 39.132,51

Escola Ferrer i Guàrdia H412.32124.22700 64.551,52 13.555,82 78.107,34

Escola Granullarius H412.32127.22700 58.604,34 12.306,91 70.911,25

Escola Joan Solans H412.32126.22700 24.223,16 5.086,87 29.310,03

Escola Mestres Montaña H412.32121.22700 64.421,34 13.528,48 77.949,82

Escola Pau Vila H412.32130.22700 50.898,82 10.688,75 61.587,57

Escola Pereanton H412.32123.22700 36.160,98 7.593,80 43.754,78

Escola Ponent H412.32122.22700 73.107,91 15.352,66 88.460,57

Escola Salvador Espriu H412.32131.22700 70.173,19 14.736,37 84.909,56

Escola Lledoner H412.32129.22700 92.833,45 19.495,02 112.328,47

TOTAL 567.315,62 119.136,28 686.451,90

aprovar la revisió de preus per aquest període de pròrroga amb efectes 1 de gener de 2015, �

d'acord amb la clàusula II.4 del plec de clàusules administratives particulars , aplicant  el 85% de la 
variació de l'índex general nacional de preus al consum que l'INE publicarà respecte al mes de 
desembre de 2014.
regularitzar els documents comptables aprovats un cop l'INE hagi publicat el % de variació de �

desembre de 2014.

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

Disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic que fa referència als expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei.
Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al termini �

de durada dels contractes i les seves pròrrogues.
Article 78 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa al sistema �

de revisió de preus.
Clàusules Ix.3 i II.4 del plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .�

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-      Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
centres educatius públics de Granollers des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2015 
formalitzat amb l'empresa CLECE, SA amb CIF A80364243 per un import  de 567.315,62 euros més 
119.136,28  euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 686.451,90 euros,  amb càrrec a les 
partides pressupostàries i els imports a continuació indicats :
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Centre Partida pressupostària Import IVA Import total

Escola Fàtima H412.32125.22700 32.340,91 6.791,60 39.132,51

Escola Ferrer i Guàrdia H412.32124.22700 64.551,52 13.555,82 78.107,34

Escola Granullarius H412.32127.22700 58.604,34 12.306,91 70.911,25

Escola Joan Solans H412.32126.22700 24.223,16 5.086,87 29.310,03

Escola Mestres Montaña H412.32121.22700 64.421,34 13.528,48 77.949,82

Escola Pau Vila H412.32130.22700 50.898,82 10.688,75 61.587,57

Escola Pereanton H412.32123.22700 36.160,98 7.593,80 43.754,78

Escola Ponent H412.32122.22700 73.107,91 15.352,66 88.460,57

Escola Salvador Espriu H412.32131.22700 70.173,19 14.736,37 84.909,56

Escola Lledoner H412.32129.22700 92.833,45 19.495,02 112.328,47

TOTAL 567.315,62 119.136,28 686.451,90

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Autoritzar la despesa de l'import de la pròrroga de 567.315,62 euros més 119.136,28 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 686.451,90 euros i de l'import de la revisió de preus 
resultant de l'aplicació del 85% de la variació de l'índex general nacional de preus al consum sobre 
aquest import, que es publicarà per l'Institut Nacional d'Estadística (INE)  corresponent al mes de 
desembre de 2014 i amb efectes a data 1 de gener de 2015.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables ADFUT(2015)  amb càrrec a les partides 
pressupostàries indicades en el primer punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm 5/2012 formalitzat amb data  1 de 
gener de 2012

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-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 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''APORTACIÓ ECONÒMICAAPORTACIÓ ECONÒMICAAPORTACIÓ ECONÒMICAAPORTACIÓ ECONÒMICA    
CORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A L''''ENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETATENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETATENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETATENCÀRREC DE GESTIÓ UNIFICADA DE ROCA UMBERT A LA SOCIETAT    
MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALMUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALMUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALMUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL,,,,    PER LPER LPER LPER L''''ANYANYANYANY    2014201420142014,,,,    COM A CONSEQÜÈNCIA DECOM A CONSEQÜÈNCIA DECOM A CONSEQÜÈNCIA DECOM A CONSEQÜÈNCIA DE    
LLLL''''AUGMENT DEL SERVEI DE NETEJA I DE LA PRESTACIÓ DEL NOU SERVEI DE VIGILÀNCIAAUGMENT DEL SERVEI DE NETEJA I DE LA PRESTACIÓ DEL NOU SERVEI DE VIGILÀNCIAAUGMENT DEL SERVEI DE NETEJA I DE LA PRESTACIÓ DEL NOU SERVEI DE VIGILÀNCIAAUGMENT DEL SERVEI DE NETEJA I DE LA PRESTACIÓ DEL NOU SERVEI DE VIGILÀNCIA

En data 1 d'octubre de 2013, la Junta de Govern Local, va aprovar el conveni entre el GASL i 
l'Ajuntament de Granollers per a l'establiment de les condicions particulars de l'encomana de gestió 
dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, i que va ser aprovat pel consell d'administració 
del GASL en data 21 d'octubre de 2013.

La Junta de Govern Local del dia 25 de febrer de 2014 va aprovar la despesa a favor de Granollers 
Audiovisual, SL (B65237877), per un import de 321.275 €, en concepte d'aportació econòmica 
corresponent a l'encomana de gestió de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, per a l'any 2014, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 2014/H432.33310.25002, segons el detall següent:

Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€
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La Junta de Govern local del dia 1 d'abril de 2014 va aprovar el dictamen relatiu a modificar l'acord de 
la Junta de Govern Local del dia 25 de febrer de 2014, d'aprovació de l'aportació econòmica 
corresponent a l'encàrrec de gestió unificada de Roca Umbert a la societat municipal Granollers 
Audiovisual, SL per a l'any 2014, aminorant  l'aportació en 33.051,97 € més 6.940,91 d'IVA, que fa un 
total de 39.992,88€, en allò referit a l'import del contracte del servei de neteja de la biblioteca Roca 
Umbert, i va modificar l'acord inicial de la manera següent:

Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

12.131,06 
€

12.131,06 
€

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-     En data 18 de juliol de 2014 el gerent de Granollers Audiovisual, SL-GASL. emet informe 
justificatiu de la necessitat d'augmentar el crèdit per contractar els serveis de vigilància i neteja de 
Roca Umbert al 2014 per l'import total de 25.900,00 € desglossat de la següent forma: 

- Servei de neteja per atendre l'augment d'usuaris a les activitats i l'augment d'espais a netejar tals 
com carrers i places interiors.

- Servei de vigilància per atendre la seguretat sobretot en horaris nocturns i festius . 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-Atès que Granollers Audiovisual, SL va notificar a aquest Ajuntament la Resolució núm. 
45/2014 de dia 13 d'agost, en la que s'aprova l'acceptació de l'increment de l'encomana de gestió 
esmentada de l'exercici 2014 per un import de total de 25.900,00 euros, per poder fer front a les 
despeses per augment del servei de neteja per un import d'11.324,73 euros, i per la despesa per la 
prestació del nou servei de vigilància per un import de  14.575,27 euros. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Per acord de l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el darrer dia 25 de novembre de 2014, 
pel qual, s' aprova la modificació dels punts 2 i 3 de la part dispositiva de l'acord plenari de dia 25 de 
juny de 2013, que aprova l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert-Fàbrica 
de les Arts, a la societat Granollers Audiovisual , SL-GASL.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-        Tanmateix, i com a conseqüència de l'acord plenari anterior, la Junta de Govern en reunió 
celebrada el dia 2 de desembre de 2014, va acordar aprovar la modificació del conveni administratiu 
que regula les condicions particulars de l'encomana de gestió de l'equipament de Roca Umbert - 
Fàbrica de les Arts a Granollers Audiovisual , SL.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

– Conveni entre l'Ajuntament de Granollers i Granollers Audiovisual, SL per a l'establiment de les 
condicions particulars de l'encomana de gestió de l'equipament cultural Roca Umbert-Fàbrica de les 
Arts, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de dia 2 de desembre de 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Modificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de febrer de 2014, posteriorment 
modificat per acord de la Junta de Govern de dia 1 d'abril  de 2014, de forma que l'apartat primer de la 
part dispositiva  passa a tenir el següent redactat:

Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

32.127,50 
€

12.131,06 
€

38.031,06 
€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Mantenir invariable l'apartat segon de l'esmentat acord.

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

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR DE LA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR DE LA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR DE LA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR DE LA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA    
EN EL MARC DEL CATÀLEG DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DEEN EL MARC DEL CATÀLEG DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DEEN EL MARC DEL CATÀLEG DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DEEN EL MARC DEL CATÀLEG DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE    
QUALITATQUALITATQUALITATQUALITAT    ((((XBMQXBMQXBMQXBMQ))))    2012201220122012----2015201520152015,,,,    A TRAVÉS DEL CATÀLEG DE SUPORT A SERVEIS I ACTIVITATSA TRAVÉS DEL CATÀLEG DE SUPORT A SERVEIS I ACTIVITATSA TRAVÉS DEL CATÀLEG DE SUPORT A SERVEIS I ACTIVITATSA TRAVÉS DEL CATÀLEG DE SUPORT A SERVEIS I ACTIVITATS    
2014201420142014,,,,    PER AL RECURS “DIFUSIÓ ARTÍSTICA ALS MUNICIPISPER AL RECURS “DIFUSIÓ ARTÍSTICA ALS MUNICIPISPER AL RECURS “DIFUSIÓ ARTÍSTICA ALS MUNICIPISPER AL RECURS “DIFUSIÓ ARTÍSTICA ALS MUNICIPIS ::::    FESTIVALS ARTÍSTICS”FESTIVALS ARTÍSTICS”FESTIVALS ARTÍSTICS”FESTIVALS ARTÍSTICS”

En data 5 de febrer de 2014,  la Diputació de Barcelona va publicar un anunci en el BOP, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, del catàleg de serveis de l’any 2014, del seu règim 
regulador i de la convocatòria per a la concessió de recursos que s’hi inclouen .

La Junta de Govern de 8 d'abril de 2014 es va acollir a la convocatòria pública del programa de Difusió 
artística als municipis i de recurs “Festivals Artístics” essent la societat municipal Granollers 
Audiovisual, S.L. com a ens instrumental. Amb data 19 de març de 2014 l’Ajuntament de Granollers va 
presentar la sol·licitud amb el núm. de registre d’entrada 1440007505.

La Junta de Govern local de data 25 de juny de 2014, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) 2012-2015 i que s'expressen a través del Catàleg de suport a 
serveis i activitats 2014,  va acceptar la subvenció atorgada al Programa de difusió artística als 
municipis, del recurs Festivals artístics, per a l'actuació “Obertxvacances” per un import de 2.200 € 
(codi 14/Y/107124).

La societat municipal Granollers Audiovisual, SL, adscrita a l'Àrea de Serveis a la Persona de 
l'Ajuntament de Granollers,  és l'ens instrumental que ha d'executar l”Obertxvacances”  i justificar  la 
despesa.

Amb data 10 de novembre de 2014,  la societat municipal Granollers Audiovisual elabora la 
justificació, juntament amb el formulari principal modalitat “execució per ens instrumental” s’hi adjunta 
una còpia de totes les despeses efectivament realitzades i comptabilitzades corresponent a l’activitat i 
a les execucions previstes i realitzades durant l’any  2014 i que han estat de 14.172,77€.

La responsable del Servei de Cultura ha emès un informe favorable per a la justificació de la 
subvenció.

 Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets

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

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

PRIMPRIMPRIMPRIMERERERER. Aprovar la justificació de la subvenció de 2.200 € concedida per la Direcció de Serveis de 
Concertació Local de la Diputació de Barcelona, pels ajuts econòmics en el marc del catàleg de 
serveis de l'any 2014 del Pla d”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per al Programa de Difusió 
artística als municipis i recurs “Festival artístic” amb una despesa de 14.172,77 €, executada i 
justificada per la societat municipal Granollers Audiovisual , SL, adscrita a l'Àrea de Serveis a la 
Persona de l'Ajuntament de Granollers.

PROGRAMA DEPROGRAMA DEPROGRAMA DEPROGRAMA DE     
CONCERTACIÓCONCERTACIÓCONCERTACIÓCONCERTACIÓ

NOM DELNOM DELNOM DELNOM DEL    
RECURSRECURSRECURSRECURS

NOM ACTUACIÓNOM ACTUACIÓNOM ACTUACIÓNOM ACTUACIÓ     
DEMANADADEMANADADEMANADADEMANADA

CODI XGLCODI XGLCODI XGLCODI XGL IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
SOL·LICITATSOL·LICITATSOL·LICITATSOL·LICITAT     

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
ATORGATATORGATATORGATATORGAT

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
JUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICAT
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Difusió artística als 
municipis

Festivals 
artístics

Obert x vacances 14/Y/107124 4.030,00 2.200,00 14.172,77

SEGONSEGONSEGONSEGON. Transferir l'ingrés a l'aplicació pressupostària de la societat municipal Granollers 
Audiovisual, SL

TERCERTERCERTERCERTERCER. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i 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

 
12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DESPESA EN CONCEPTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DESPESA EN CONCEPTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DESPESA EN CONCEPTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DESPESA EN CONCEPTE D ''''AJUTS DE MENJADORAJUTS DE MENJADORAJUTS DE MENJADORAJUTS DE MENJADOR    
PER AL CURS ESCOLARPER AL CURS ESCOLARPER AL CURS ESCOLARPER AL CURS ESCOLAR    2014201420142014////2015201520152015    ATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSATORGATS PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS    
ORIENTAL A LES PERSONES BENEFICIÀRIES EMPADRONADES A GRANOLLERSORIENTAL A LES PERSONES BENEFICIÀRIES EMPADRONADES A GRANOLLERSORIENTAL A LES PERSONES BENEFICIÀRIES EMPADRONADES A GRANOLLERSORIENTAL A LES PERSONES BENEFICIÀRIES EMPADRONADES A GRANOLLERS

Les administracions públiques poden establir ajuts de menjador per a l 'alumnat que ho sol·liciti i no els 
correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin total o parcialment el cost del servei escolar de 
menjador.

La gestió d'aquests ajuts correspon als consells comarcals que hagin assumit aquesta competència. 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament d'Ensenyament,  van formalitzar un conveni 
per a la delegació de competències pel que fa a la gestió del servei escolar de menjador, entre 
d'altres.

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en sessió de 9 d'abril de 2014, va aprovar les bases 
reguladores dels ajuts de menjador i la convocatòria corresponent per al curs escolar  2014/2015. 

Les esmentades base tenen per objecte regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts de menjador 
als alumnes empadronats en els municipis de la comarca del Vallès Oriental matriculats en centres 
públics o privats concertats d'educació infantil, primària i secundària de la mateixa comarca, que es 
trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i /o econòmiques. 

Aquestes bases preveuen la participació dels ajuntaments en la gestió dels ajuts , en la recepció de les 
sol·licituds, en la valoració, en la proposició d'atorgaments o en les revocacions, entre d'altres. És per 
això que, en data 22 de juliol de 2014 es va aprovar per Junta de Govern Local el conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a 
l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador atorgats pel Consell 
Comarcal.

El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de menjador va finalitzar el  23 de maig de 2014.

L'Ajuntament de Granollers va presentar al Consell Comarcal, dins el termini fixat, la relació de les 
sol·licituds amb els requisits determinats a les bases aprovades .

El 10 de setembre de 2014, 8 d'octubre de 2014 i 10 de novembre de 2014 el Consell Comarcal ens va 
comunicar la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador, aprovada per la Comissió de 
Govern 2014/9, 2014/10 i 2014/11, respectivament, amb el detall de les persones beneficiàries 
empadronades a Granollers, i es va acordar la concessió de 529 ajuts per un import total de 
284.439,10 euros, 9 ajuts per un import de 6.547,20 € i correcció d'imports de 15 ajuts que fa minorar 
l'import  de la depesa total per 1.205,70 €.

En el cas de l'escola municipal de Salvador Llobet, el servei d'educació de l'Ajuntament de Granollers 
procedirà a una liquidació mensual en concepte de menjador aplicant el descompte dels ajuts 
concedits pel Consell Comarcal als beneficiaris del curs escolar 2014-2015 sense perjudici de la 
justificació de l'ús presentada per l'escola d'acord amb les bases.   
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El pagaments d'aquests ajuts de menjadors escolar es realitzaran a les escoles/AMPA, prèvia 
justificació de l'ús per part de les escoles/AMPA.

Vist l'informe emès per la tècnica de serveis socials en data 2 de desembre de 2014.  

Atès que hi ha consignació suficient a l 'aplicació pressupostària 2014/H461.23130.48100.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

En data 22 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni de col·laboració entre I.
el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a l'establiment de les 
condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal .

Les bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015 aprovades pel Ple II.
Extraordinari del Consell Comarcal en sessió de 9 d'abril de 2014, que tenen per objecte regir la 
corresponent convocatòria.

L'article 20.6 de les bases d'execució del pressupost estableix que en el cas d'operacions III.
comptables que afectin a més d'un deutor o creditor, aquestes es podran agrupar en tercers 
genèrics creats a tal efecte, que permetin el seu control fiscal de manera alternativa. Els casos en 
que això serà possible seran: nòmines, subvencions i transferències, preus públics i taxes per 
serveis.

Per tot l'exposat,

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 assabentada dels acords adoptats per la Comissió de Govern del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental en data 10 de setembre de 2014, 1 d'octubre de 2014 i 29 d'octubre de 2014 relatiu 
a l'atorgament d'ajuts de menjador per al curs escolar 2014/2015 a persones beneficiàries 
empadronades a Granollers, essent la relació final d'un total de 529 alumnes beneficiaris, per un 
import màxim de 289.780,60 euros. (Annex 1)

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar i disposar la despesa per a cada beneficiari d'aquests ajuts, corresponent als 
mesos de setembre a desembre de 2014, per un import màxim de 109.198,65 euros, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2014/H461.23130.48100, tot aplicant la despesa a l'interessat genèric "Ajuts 
Menjador escolar Consell Comarcal  2014-2015" (NIF AJUTSMENJ1415 ). (Annex 1)

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per als 23 beneficiaris de l'escola municipal 
Salvador Llobet, corresponent als mesos de setembre a desembre de 2014, per un import màxim de 
4.919,70 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2014/H461.23130.48100, tot aplicant la 
despesa a l'interessat genèric "Ajuts Menjador escolar Consell Comarcal  2014-2015" (NIF 
AJUTSMENJ1415 ). 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Reconèixer inicialment el compromís d'ingrés dels ajuts referits, per un import de 114.118,35 
€, coincidint amb la despesa indicada a l'apartat segon i tercer de la part dispositiva del present acord, 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària d'ingressos 2014/H461.46504 CCVO Beques Menjador.

El Consell Comarcal transferirà a l'Ajuntament l'import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries 
empadronades a Granollers, condicionat a la prèvia presentació dels corresponents certificats 
justificatius de la despesa efectuada per l'Ajuntament en aquest concepte, de conformitat amb el que 
disposa els articles 15 i 16 de les bases. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-Autoritzar i disposar la despesa per a cada beneficiari d'aquests ajuts, corresponent als 
mesos de gener a juny de 2015, per un import màxim de 175.662,25 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària H461.23130.48100 del pressupost corresponent a l'exercici de 2015, subjecte a 
disponibilitat pressupostària, tot aplicant la despesa a l'interessat genèric "Ajuts Menjador escolar 
Consell Comarcal  2014-2015" (NIF AJUTSMENJ1415 ). (Annex 1)

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    El compromís d'ingrés dels ajuts referits, corresponent als mesos de gener a juny de 2015 per 
un import de 175.662,25 €, coincidint amb la despesa indicada a l'apartat cinquè de la part dispositiva 
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del present acord, amb càrrec a l'aplicació pressupostària d'ingressos 2015/H461.46504 CCVO 
Beques Menjador. 

El Consell Comarcal transferirà a l'Ajuntament l'import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries 
empadronades a Granollers, condicionat a la prèvia presentació dels corresponents certificats 
justificatius de la despesa efectuada per l'Ajuntament en aquest concepte, de conformitat amb el que 
disposa els articles 15 i 16 de les bases. 

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- El pagament d'aquests ajuts s'efectuarà tenint en compte les següents consideracions:

Que el primer pagament, es procedirà el mateix import que la justificació de l'ús del servei de a.
menjador presentada per part de les escoles/AMPA corresponent al primer semestre que 
inclou els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2014. 

Que el segon pagament, es procedirà el mateix import que la justificació de l'ús del servei de b.
menjador presentada per part de les escoles/AMPA corresponent al segon semestre que 
inclou els mesos de gener, febrer, març, abril, maig i juny de 2015. 

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.-    Establir que en el cas de l'Escola Salvador Llobet, el Servei d'Educació de l'Ajuntament 
procedirà a una liquidació mensual en concepte de menjador aplicant el descompte dels ajuts 
concedits pel Consell Comarcal als beneficiaris del curs 2014-2015, sense perjudici de la justificació 
de l'ús presentada per l'escola d'acord amb les bases.

Total ajuts concedits pel CCVO (ADO 201400094726)
NomNomNomNom NúmNúmNúmNúm....    AjutsAjutsAjutsAjuts    Import de lImport de lImport de lImport de l ''''ajut deajut deajut deajut de    

setembre asetembre asetembre asetembre a     
desembredesembredesembredesembre     2014201420142014

Import de lImport de lImport de lImport de l ''''ajut deajut deajut deajut de    
gener a junygener a junygener a junygener a juny     2014201420142014

Import Total cursImport Total cursImport Total cursImport Total curs     
escolarescolarescolarescolar     2014201420142014----2015201520152015

E.M.Salvador Llobet 23 4.919,70 € 7.629,10 € 12.548,80  €

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.- Notificar aquest acord a les escoles/AMPA.

DesèDesèDesèDesè.-.-.-.-    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 JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DE LES LÍNIES DE SUPORTDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DE LES LÍNIES DE SUPORTDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DE LES LÍNIES DE SUPORTDICTAMEN RELATIU A JUSTIFICAR LA CONCESSIÓ DE LES LÍNIES DE SUPORT    
""""COBERTURA DE SITUACIONS DCOBERTURA DE SITUACIONS DCOBERTURA DE SITUACIONS DCOBERTURA DE SITUACIONS D''''URGÈNCIA SOCIALURGÈNCIA SOCIALURGÈNCIA SOCIALURGÈNCIA SOCIAL""""    I LA DEI LA DEI LA DEI LA DE    """"GARANTIA DE PRESTACIÓ DEGARANTIA DE PRESTACIÓ DEGARANTIA DE PRESTACIÓ DEGARANTIA DE PRESTACIÓ DE    
SERVEIS DSERVEIS DSERVEIS DSERVEIS D''''ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I DEL TRANSPORT ADAPTATATENCIÓ DOMICILIÀRIA I DEL TRANSPORT ADAPTATATENCIÓ DOMICILIÀRIA I DEL TRANSPORT ADAPTATATENCIÓ DOMICILIÀRIA I DEL TRANSPORT ADAPTAT""""    DINS EL PROGRAMADINS EL PROGRAMADINS EL PROGRAMADINS EL PROGRAMA    
COMPLEMENTARI DCOMPLEMENTARI DCOMPLEMENTARI DCOMPLEMENTARI D''''URGÈNCIA SOCIAL DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSURGÈNCIA SOCIAL DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSURGÈNCIA SOCIAL DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALSURGÈNCIA SOCIAL DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015    
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONADE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

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

El 10 de desembre de 2013, la Junta de Govern Local va acceptar la concessió de les línees de suport 
"Cobertura de situacions d'urgència social" i la de "Garantia de prestació de serveis d'atenció 
domiciliària i del transport adaptat" dins el Programa complementari d'urgència social del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015, de la Diputació de Barcelona. 

Concretament, els ajuts concedits en el marc del Programa Complementari d'Urgència Social i dins 
l'àmbit de benestar social són a l'empara de les línies de suport següents:

Actuació Codi XGL Import concedit ( €)
Línia de suport 1: Cobertura de situacions 
d'urgència social i sosteniment d'equips 13X98903 162.235,52 €



27

professionals.
Línia de suport 2: Garantia de prestació i 
adequació de serveis d'atenció a domicili i 
transport adaptat

13X99206 118.779,06 €

TOTAL CONCEDIT i JUSTIFICAT LINIA 1 i 2
281.014,58 €

Hi ha una tercera línia de suport dins el mateix Programa Complementari d'Urgència Social dins 
l'àmbit d'educació amb el nom: Suport d'ecolarització 0-3 anys, per valor de 104.484,51 €, l'acceptació 
i la justificació de la qual s 'ha realitzat des del servei d'Educació.

D'acord amb el règim d'execució i justificació establert en el mateix acord de concessió, el termini 
màxim per a presentar a la Diputació la justificació de l'esmentat ajut complementari era fins el 30 de 
setembre 2014 i d'execució fins el 31 de juliol de 2014. No obstant, per decret núm. 6356/14 del 
diputat delegat per la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, de data 14 de juliol de 2014, es 
va aprovar una pròrroga general del termini d'execució, fins el 31 de desembre de 2014, i de 
justificació, fins el 31 de març de 2015.

Un cop executades actuacions d'acord al règim d'execució i les despeses realitzades, i dins el termini 
establert per la Diputació de Barcelona per a la presentació de la justificació que finalitza el 31 de 
març de 2015.

Atenent les dades facilitades per el servei de RRHH que es mostren en els documents adjunts i el 
reconeixement per part de l'ajuntament de les obligacions recollides en la relació de despeses que 
han estat destinades a l'actuació establerta a la línia 1 i 2, es poden justificar les següents despeses 
per l'any 2013, per un import total de 170.765,41 € a la línia 1, i de 118.904,10 € a la línia 2.

Deixant constància del següent:

1. S'han reconegut les obligacions recollides en la present relació de despeses, que han estat 
destinades íntegrament a l'actuació referida.
2. Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del Catàleg 
de concertació de l'any 2013 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o l'acord de 
concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.
3. 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.
4. L'ens té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financin l'actuació i seran 
conservats per un període no inferior als 6 anys.
5. Ens els imports dels justificants consignats, tant a les despeses directes com, si s'escau, a les 
indirectes, no s'ha inclòs l'IVA deduïble.

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

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

D'acord amb l'informe favorable del cap del servei de Serveis Socials .

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. Justificar les quantitats concedides per la Diputació que Barcelona    dins el "Programa 
complementari d'urgència social" en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 
corresponent a:
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Actuació Codi XGL Import concedit ( €) Total justificat ( €)
Línia de suport 1: Cobertura de 
situacions d'urgència social i 
sosteniment d'equips 
professionals.

13X98903 162.235,52 € 170.765,41 €

Línia de suport 2: Garantia de 
prestació i adequació de serveis 
d'atenció a domicili i transport 
adaptat

13X99206 118.779,06 € 118.904,10 €

TOTAL CONCEDIT i JUSTIFICAT LINIA 1 i 2
281.014,58 € 289.669,51€

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS CONCEDITS DEDICTAMEN RELATIU A A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS CONCEDITS DEDICTAMEN RELATIU A A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS CONCEDITS DEDICTAMEN RELATIU A A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS CONCEDITS DE    
FORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL PEL PAGAMENT DEL TRANSPORT ALFORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL PEL PAGAMENT DEL TRANSPORT ALFORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL PEL PAGAMENT DEL TRANSPORT ALFORMA DIRECTA I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL PEL PAGAMENT DEL TRANSPORT AL    
CENTRE OCUPACIONAL I AL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES DE LACENTRE OCUPACIONAL I AL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES DE LACENTRE OCUPACIONAL I AL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES DE LACENTRE OCUPACIONAL I AL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES DE LA    
FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTALFUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTALFUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTALFUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL ,,,,    PEL PERÍODE ANUALPEL PERÍODE ANUALPEL PERÍODE ANUALPEL PERÍODE ANUAL     2013201320132013----2014201420142014

El dia 29 de novembre de 2013 l'Associació de disminuïts intel·lectual (ASDISINT), actuant en nom i 
representació dels alumnes assistents al Centre Ocupacional i al Centre Especial de Treball Xavier 
Quincoces, va sol·licitar a l'Ajuntament de Granollers un ajut econòmic pel pagament del transport 
adaptat dels assistents a aquests centres pel període escolar 2013-2014. 

Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, en data 17 de desembre de 2013, per 
acord de la Junta de Govern Local es va aprovar la concessió de 68 ajuts individuals amb caràcter 
excepcional en concepte d'ajut al pagament del transport al centres referits, per un import total de 
16.000,00 €, a raó de 235,29 €/usuari en un període d'11 mesos (21,39 €/mes), a pagar directament a 
favor de l'empresa prestadora del servei,  Empresa Sagalés, S.A., amb NIF A08005696.

L'Empresa Sagalés i la Fundació Privada Vallès Oriental han presentat en temps i forma a 
l'Ajuntament de Granollers la corresponent documentació justificativa, de conformitat a allò establert a 
l'acord de concessió:

Títols de transports mensuals expedits per l 'Empresa Sagalés.a.
Certificat d'assistència regular dels beneficiaris dels ajuts al Centre Ocupacional i al Centre b.
Especial de Treball Xavier Quincoces durant el curs  2013-2014.  

L'Empresa Sagalés certifica que han expedit 748 títols de transport mensuals, a raó de 68 usuaris per 
11 mesos, que multiplicats per 21,39 €/mes de l'ajut per beneficiari es cobreix l'import total dels ajuts 
concedits.

L'informe tècnic emès al respecte afirma que l'execució dels ajuts ha estat gestionada de forma adient 
i que la documentació presentada justifica plenament aquesta correcta execució. És per això que 
s'informa favorablement la justificació dels ajuts concedits, a tots els efectes, complint les condicions i 
destinacions a provades a l'expedient de concessió.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret
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La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

El Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, General de 
subvencions.

L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per acord del Ple de la 
corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple de la corporació , de 26 
d'octubre de 2010.

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 dels ajuts concedits de forma directa i amb caràcter excepcional pel 
pagament del transport al Centre Ocupacional i al Centre Especial de Treball Xavier Quincoces de la 
Fundació Privada Vallès Oriental pel període anual 2013-2014, al considerar que l'execució dels ajuts 
ha estat gestionada de forma adient i que la documentació presentada justifica plenament aquesta 
correcta execució.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

L'Alcalde proposa la inclusió per urgència de dos nous punts a l 'ordre del dia amb els següents títols:

PROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA SIGNATURA DEL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ AMB 
EL DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC), PER A LA PRESELECCIÓ DE LES 
PERSONES QUE HAN DE PARTICIPAR EN ELS PLANS D'OCUPACIÓ QUE L'AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS IMPULSA EN EL MARC DEL "PLA DE XOC 2014

DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L'ANNEX A.1: MONITOR 21” I L'ANNEX A.2, MONITOR 19” 
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ORDINADORS, IMPRESSORES I ALTRE MATERIAL 
INFORMÀTIC

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

15151515).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA SIGNATURA DEL PROTOCOL DEPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA SIGNATURA DEL PROTOCOL DEPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA SIGNATURA DEL PROTOCOL DEPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA SIGNATURA DEL PROTOCOL DE    
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DCOL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DCOL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DCOL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D''''EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DEEMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DEEMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DEEMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA,,,,    MITJANÇANT EL SERVEI DMITJANÇANT EL SERVEI DMITJANÇANT EL SERVEI DMITJANÇANT EL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA    ((((SOCSOCSOCSOC)))),,,,    PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA    
PRESELECCIÓ DE LES PERSONES QUE HAN DE PARTICIPAR EN ELS PLANS DPRESELECCIÓ DE LES PERSONES QUE HAN DE PARTICIPAR EN ELS PLANS DPRESELECCIÓ DE LES PERSONES QUE HAN DE PARTICIPAR EN ELS PLANS DPRESELECCIÓ DE LES PERSONES QUE HAN DE PARTICIPAR EN ELS PLANS D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    
QUE LQUE LQUE LQUE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS IMPULSA EN EL MARC DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS IMPULSA EN EL MARC DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS IMPULSA EN EL MARC DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS IMPULSA EN EL MARC DEL     """"PLA DE XOCPLA DE XOCPLA DE XOCPLA DE XOC     2014201420142014""""

1111.... L'Ajuntament de Granollers ha fet una aposta per cobrir les necessitats socials i econòmiques del 
creixent nombre de famílies que, a causa de la persistent crisi econòmica i financera , estan en situació 
de vulnerabilitat i risc imminent d'exclusió social. Conseqüentment, en la sessió ordinària del Ple    de 
data 27272727    de maig dede maig dede maig dede maig de    2014201420142014    es va aprovar per unanimitat un programa de mesures diverses que 
necessiten ser implementades de forma immediata per atendre aquestes necessitats (Pla de xocPla de xocPla de xocPla de xoc    
2014201420142014).

2222.... Una d'aquestes mesures són els plans dplans dplans dplans d''''ocupacióocupacióocupacióocupació , és a dir, la contractació laboral temporal de 
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persones desocupades inscrites a l'oficina de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per a  
realitzar serveis d'interès general i de competència municipal durant sis mesos. 

3333.... El 15151515    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, s'aprovava l'execució dels 
plans d'ocupació proposats per les diferents àrees de l'Ajuntament i es donava llum verda a la 
contractació, durant 6 mesos i a jornada completa, d'un nombre màxim denombre màxim denombre màxim denombre màxim de    131131131131    persones aturadespersones aturadespersones aturadespersones aturades.... 
També s'aprovaren els criteris de selecció, els barems de puntuació dels candidats als llocs de treball, 
les categories laborals, les retribucions brutes mensuals, i s'encarregà la coordinació del procés de 
selecció i contractació a l'EPE Granollers Mercat. A més, s'autoritzava la transferència de fons a 
Granollers Mercat per finançar el cost de contractació dels contractes de treball, per import de 
949949949949....500500500500,,,,00000000    €€€€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària HHHH160160160160....24125241252412524125....44001440014400144001    Subvenció a GranollersSubvenció a GranollersSubvenció a GranollersSubvenció a Granollers    
Mercat per plans dMercat per plans dMercat per plans dMercat per plans d ''''ocupació propisocupació propisocupació propisocupació propis ....

4444.... El SOC col·labora amb l'Ajuntament de Granollers en la implementació d'aquesta mesura 
extraordinària mitjançant la signatura del protocol de col·laboració que s'incorpora al present d'acord. 
El protocol de col·laboració amb el SOC estableix que el procés de preselecció de les persones 
desocupades inscrites a l'oficina de treball de Granollers serà realitzat pel SOC, d'acord amb el criteri 
acordat amb l'Ajuntament per determinar el col·lectiu de persones que reuneixin el requisit general de 
preselecció.

5555. Vist l'informe, de data 2222    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Táboas Suárez, on exposa aspectes diversos referents al protocol de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Granollers i el Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Ratificar la signatura delRatificar la signatura delRatificar la signatura delRatificar la signatura del    protocol de col·laboracióprotocol de col·laboracióprotocol de col·laboracióprotocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el 
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC),    per a la preselecció de les persones desocupades que han de participar en les 
plans d'ocupació de l'Ajuntament de Granollers, el qual es transcriu a continuació:

PROTOCOL DPROTOCOL DPROTOCOL DPROTOCOL D''''ACTUACIONS ENTRE EL DEPARTAMENT DACTUACIONS ENTRE EL DEPARTAMENT DACTUACIONS ENTRE EL DEPARTAMENT DACTUACIONS ENTRE EL DEPARTAMENT D''''EMPRESA I OCUPACIÓEMPRESA I OCUPACIÓEMPRESA I OCUPACIÓEMPRESA I OCUPACIÓ,,,,    MITJANÇANT ELMITJANÇANT ELMITJANÇANT ELMITJANÇANT EL    
SERVEI DSERVEI DSERVEI DSERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA,,,,    I LI LI LI L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AGILITZAR UNAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AGILITZAR UNAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AGILITZAR UNAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER AGILITZAR UN    
PROCÉS DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓPROCÉS DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓPROCÉS DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓPROCÉS DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ,,,,    PER PART DE LPER PART DE LPER PART DE LPER PART DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,        DEDEDEDE    
PERSONES EN ATUR  DEL SEU MUNICIPIPERSONES EN ATUR  DEL SEU MUNICIPIPERSONES EN ATUR  DEL SEU MUNICIPIPERSONES EN ATUR  DEL SEU MUNICIPI ....

Granollers, 17 de novembre de 2014

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS
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D'una part, el senyor Joan Aregio i Navarro, en la seva qualitat de secretari d'Ocupació i Relacions Laborals 
del Departament d'Empresa i Ocupació, en ús de les facultats que li són conferides d'acord amb el Decret 
8/2014, de 14 de gener, i actuant per Resolució d'autorització del conseller d'Empresa i Ocupació, de data 10 
de novembre de 2014. 

D'altre part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, en la seva qualitat d'alcalde de Granollers, en ús de les 
facultats que li són conferides en la sessió plenària especial de constitució de la corporació i d'elecció 
d'alcalde, celebrada l'11 de juny de 2011.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat per subscriure aquest acte i obligar-se en representació de les 
seves institucions i,

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

IIII.... Que el Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, considera 
convenient subscriure un protocol de col·laboració amb l'Ajuntament de Granollers per establir els termes de 
col·laboració en el procés de selecció i contractació, per part de l'Ajuntament de Granollers, de persones en 
atur del seu municipi, en el marc de les mesures extraordinàries activades per l'Ajuntament de Granollers per 
combatre l'atur.

IIIIIIII....    Que el Servei d'Ocupació de Catalunya és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al 
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Llei 17/2002 de 5 de juliol, 
d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya, que té entre d'altres 
funcions, donar serveis a les persones i a les empreses en els àmbits que afecten al treball, és a dir, donar 
suport a les empreses en aquelles matèries que són de la seva competència; oferir un marc d'igualtat 
d'oportunitats per a tothom; organitzar, coordinar i avaluar els processos formatius de qualificació i certificació 
de competències professionals de les persones treballadores d 'acord amb les normatives autonòmica, estatal 
i europea; i donar resposta a les necessitats d'inserció i requalificació de les persones que busquen feina, 
independentment de la seva situació laboral, d'acord amb les necessitats que el mercat laboral requereixi en 
cada moment.

IIIIIIIIIIII....    Que l'Ajuntament de Granollers té previst activar un seguit de mesures extraordinàries per combatre els 
efectes que la crisi causa en les persones del municipi, aprovades per acord de Ple de 27 de maig de 2014, i 
concretament, la contractació laboral temporal, durant un màxim de sis mesos, de persones desocupades 
que no cobren prestació, per realitzar obres i serveis d'interès general i de competència municipal . En el marc 
d'aquestes mesures i d'aquest Protocol de col·laboració, una de les mesures addicionals serà el treball 
temporal de col·laboració social adreçat a persones perceptores de prestacions per desocupació .

Que ambdues parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l 'eficàcia d'aquest Protocol que subscriuen 
amb les següents, 

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES

PrimeraPrimeraPrimeraPrimera ....    ObjecteObjecteObjecteObjecte
L'objecte del present Protocol és establir els termes de col·laboració entre el Departament d'Empresa i 
Ocupació, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers, per tal d'afavorir 
l'impuls de les actuacions, en el procés de selecció i contractació, per part de l'Ajuntament de Granollers, de 
persones en atur del seu municipi, en el marc de les mesures extraordinàries activades per l'Ajuntament de 
Granollers per combatre l'atur.

SegonaSegonaSegonaSegona ....    Descripció de les actuacionsDescripció de les actuacionsDescripció de les actuacionsDescripció de les actuacions
Aquesta col·laboració es materialitzarà en les contractacions temporals, com a màxim de sis mesos, que 
realitzarà l'Ajuntament de Granollers de les persones aturades de la localitat de Granollers inscrites com a 
demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya.

Les actuacions objecte d'aquest protocol s'adreçaran, d'una banda a les persones aturades inscrites al Servei 
d'Ocupació de Catalunya de la localitat de Granollers que no cobrin prestacions i, com a mesura addicional, 
la contractació en col·laboració social de perceptors de prestacions .

TerceraTerceraTerceraTercera ....    Compromisos del Departament dCompromisos del Departament dCompromisos del Departament dCompromisos del Departament d''''Empresa i OcupacióEmpresa i OcupacióEmpresa i OcupacióEmpresa i Ocupació,,,,    mitjançant el Servei dmitjançant el Servei dmitjançant el Servei dmitjançant el Servei d''''Ocupació deOcupació deOcupació deOcupació de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya
El Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya realitzarà la preselecció 
de les candidatures als llocs de treball ofertats, lliurant a l'Ajuntament de Granollers un llistat amb tres 
candidatures per cada lloc de treball, amb les dades de les persones preseleccionades, per tal de que 
l'Ajuntament de Granollers pugui fer la selecció final de les persones .
D'altra banda, el Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya realitzarà 
un seguit d'actuacions de seguiment, verificació i control.
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Les actuacions de verificació per part del Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei 
d'Ocupació de Catalunya de les accions d'objecte d'aquest protocol seran de caràcter administratiu i 
consistiran en:
a) Comprovacions, per a les contractacions temporals, de que les persones a contractar per part de 
l'Ajuntament de Granollers siguin demandants aturats inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya i que no 
siguin perceptors de prestacions.
b) Comprovacions, per als supòsits de col·laboració social , de que els demandants perceptors de prestacions 
reuneixen les condicions per acollir -se a aquest programa.

QuartaQuartaQuartaQuarta ....    Compromisos de lCompromisos de lCompromisos de lCompromisos de l ''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers
L'Ajuntament de Granollers es compromet a facilitar al Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el 
Servei d'Ocupació de Catalunya el nombre de persones a contractar , els requisits que han de reunir aquestes 
persones, les categories i especialitats dels llocs de treball i la data prevista de la contractació .

L'Ajuntament de Granollers haurà de comunicar al Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei 
d'Ocupació de Catalunya el resultat final de tot el procés de contractació amb una relació de les persones 
que han estat contractades.

CinquenaCinquenaCinquenaCinquena ....    Contraprestacions econòmiquesContraprestacions econòmiquesContraprestacions econòmiquesContraprestacions econòmiques
Aquest Protocol no implica compromís econòmic per cap de les parts signants envers l 'altra.

SisenaSisenaSisenaSisena ....    Terminis dTerminis dTerminis dTerminis d ''''execucióexecucióexecucióexecució
Les actuacions d'objecte d'aquest protocol s'executaran durant el període comprès entre la data de la 
signatura del protocol i la finalització del procés de contractació , dintre de la vigència del protocol.

SetenaSetenaSetenaSetena ....    Resolució i interpretacióResolució i interpretacióResolució i interpretacióResolució i interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació d'aquest protocol, o incompliment de les 
obligacions que es derivin del present protocol, es resoldran de mutu acord entre les parts i si aquest no és 
possible, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa-administrativa.

VuitenaVuitenaVuitenaVuitena ....    Prevenció de riscos laborals i igualtats dPrevenció de riscos laborals i igualtats dPrevenció de riscos laborals i igualtats dPrevenció de riscos laborals i igualtats d ''''oportunitatsoportunitatsoportunitatsoportunitats
Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 
prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el reglament dels serveis 
de prevenció, així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de 
setembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals .

Així mateix, ambdues parts compliran amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a 
l'àmbit local i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació 
laboral entre homes i dones.

NovenaNovenaNovenaNovena ....    Protecció de dades de caràcter personalProtecció de dades de caràcter personalProtecció de dades de caràcter personalProtecció de dades de caràcter personal
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal, concretament a adoptar i implementar les mesures de seguretat previstes per la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personals, desplegada pel Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les parts signants establiran les mesures organitzatives i tècniques 
necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les 
actuacions que són objecte d'aquest Protocol. En especial, adoptaran les mesures adients per evitar 
l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades .

DesenaDesenaDesenaDesena ....    Comissió Mixta de SeguimentComissió Mixta de SeguimentComissió Mixta de SeguimentComissió Mixta de Seguiment
Per al seguiment i control d'aquest Protocol, es designarà una Comissió Mixta de Seguiment integrada per un 
representant de cada una de les parts que signen aquest protocol; un representant del Departament 
d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya i un representant de l'Ajuntament de 
Granollers, per tal d'afavorir l'impuls de les actuacions que han de fer els signants d 'aquest Protocol.
La Comissió esmentada estarà formada per un representant del Departament d'Empresa i Ocupació, 
mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya en qualitat de president i un representant de l'Ajuntament de 
Granollers.
En tot el que fa referència a la constitució de la Comissió per a la realització de les seves sessions i 
deliberacions es procedirà d'acord amb l'article 17 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regula el règim jurídic dels òrgans 
col·legiats.

OnzenaOnzenaOnzenaOnzena ....    Règim jurídicRègim jurídicRègim jurídicRègim jurídic
Aquest Protocol té naturalesa administrativa, quedant exclosa l'aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el  Text refós de la llei de contractes dels sector públic, en virtut del que 
disposa el seu article 4.1.c), sense perjudici de que, d'acord amb l'apartat 2 del mateix article, els seus 
principis s'apliquen per resoldre dubtes i buits que s 'hi puguin presentar.
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DotzenaDotzenaDotzenaDotzena ....    ExtincióExtincióExtincióExtinció
El Protocol es podrà extingir per mutu acord de les parts, per impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar 
les activitats previstes en aquest Protocol o per denúncia de qualsevol de les parts que haurà de ser 
comunicada de forma fefaent.

TretzenaTretzenaTretzenaTretzena ....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència ....    
Aquest Protocol produirà efectes a partir de la seva signatura i la seva vigència s 'estendrà fins a la finalització 
del procés de contractació de les persones per part de l 'Ajuntament de Granollers.

En prova de conformitat signen aquest document per duplicat, a un sol efecte i en el lloc i data indicats a 
l'encapçalament d'aquest document. 

SegonSegonSegonSegon.- Notificar aquest acord a la Servei Territorial de Barcelona del Servei d'Ocupació de 
Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L''''ANNEX AANNEX AANNEX AANNEX A....1111::::    MONITORMONITORMONITORMONITOR    21212121” I L” I L” I L” I L''''ANNEX AANNEX AANNEX AANNEX A....2222,,,,    MONITORMONITORMONITORMONITOR    
19191919” DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ” DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ” DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ” DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ    
DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DDEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DDEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DDEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D ''''ORDINADORSORDINADORSORDINADORSORDINADORS ,,,,    IMPRESSORES I ALTRE MATERIALIMPRESSORES I ALTRE MATERIALIMPRESSORES I ALTRE MATERIALIMPRESSORES I ALTRE MATERIAL    
INFORMÀTICINFORMÀTICINFORMÀTICINFORMÀTIC

La Junta de Govern Local del 18 de novembre de 2014, va acordar iniciar l'expedient de licitació, 
autoritzar la despesa, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques particulars per a la contractació del subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores 
i altre material informàtic a adjudicar per procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació 
ordinària.

D'acord amb l'informe tècnic emès pel Responsable de Sistemes del servei de Sistemes d'Informació i 
Comunicació, en l'annex del plec tècnic que regeix la licitació del contracte de subministrament i 
instal·lació d'ordinadors, impressores i altre material informàtic és descriuen les característiques 
mínimes tècniques de cada tipus de material, i que seran objecte de valoració. 

En la proposta inicial, pel que fa a la proporció d'aspecte en els monitors de 21”, detallats a l'annex A.1 
és detalla únicament la proporció 5:4 que és la més adequada pel treball d'oficina. Els models de 
referència tenen tres proporcions: 5:4/ 16:9 i 16:10, i per evitar possibles confusions entre els licitadors 
es recomanable afegir els dos que mancaven.

Pel que fa als requeriments mínims dels monitors d'ordinador 19", detallat a l'annex A.2, estan basats 
en el model que disposem actualment al l'ajuntament. Aquest model a la actualitat està descatalogat i 
degut als canvis de model que ha efectuat el mercat, el model que s'assimila al que es proposa en el 
plecs té un temps de resposta lleugerament superior, passant de 5 ms a 8 ms.

Aquests canvis en cap moment han de suposar un increment de preu en el contracte i no limita la 
concurrència dels licitadors, ni han de modificar el termini de presentació d'ofertes.

De conformitat a l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i  modificat d’acord amb la Llei  4/1999, 
de 13 de gener de 1999, Les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment , d’ofici o
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret

Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú i  modificat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener de 1999, 
pel que fa a rectificar errors

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 ::::    
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Aprovar la modificació dels annexes d'acord amb els fets i fonaments invocats següents:

- Annex A.1: monitor 21”del plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del 
subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i altre material informàtic, en el sentit 
d'incloure les proporcions d'aspecte: 16:9 i 16:10.

- Annex A.2, monitor 19” del plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del 
subministrament i instal·lació d'ordinadors, impressores i altre material informàtic, en el sentit 
de rectificar el temps de resposta en 8 ms, d'acord amb els fets i fonaments invocats,

SEGONSEGONSEGONSEGON....  Publicar aquest acord com aclariment al perfil del contractant . 

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 
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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