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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     46464646    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        16161616    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::05050505    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Aroa Ortego i Cobos

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Andrea Canelo Matito

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

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

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

No n'hi ha.
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ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEISDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS    
DDDD''''ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES PER A LASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES PER A LASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES PER A LASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES PER A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PERAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER    
A LES ANUALITATSA LES ANUALITATSA LES ANUALITATSA LES ANUALITATS    2015201520152015    IIII    2016201620162016    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT    
I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAI TRAMITACIÓ ORDINÀRIAI TRAMITACIÓ ORDINÀRIAI TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014, va aprovar iniciar expedient licitatori , autoritzar 
la despesa i  aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
particulars per al contracte privat de serveis d'assegurança de la flota de vehicles per a l'Ajuntament 
de Granollers per a les anualitats 2015 i 2016, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
declarar-ne la seva plurianualitat, per un valor màxim estimat de  45.798,00 euros, amb la distribució 
següent:

    2015201520152015 2016201620162016 TotalTotalTotalTotal
 Flota de vehicles 19.082,50 € 19.082,50 € 38.165,00 €

 i modificació contracte (20% de l'import de licitació): 7.633,00 euros.

En el procés de licitació s'han convidat les empreses següents:
• MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS S.A 
• AXA SEGUROS GENERALES
• ZURICH ESPAÑA COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS

L'empresa AXA SEGUROS GENERALES comunica mitjançant correu electrònic que no presentarà 
oferta. En finalitzar el termini únicament presenta oferta l'empresa MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA 
DE SEGUROS I REASEGUROS S.A

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu a l'oferta econòmica avaluable 
mitjançant fórmula matemàtica), la Responsable de Patrimoni ha emès l'informe tècnic en el qual  
proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa i única , la presentada per l'empresa  MAPFRE 
FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS S.A amb CIF  A-28141935,  per un import 
màxim de 14.997,13 euros anuals exempts d'IVA.

En data  2 de desembre de 2014 s'ha requerit electrònicament a l'empresa MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS S.A amb CIF  A-28141935 a presentar la documentació 
prèvia a l'adjudicació del contracte. 

L'empresa MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS S.A amb CIF  
A-28141935  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 de l'Oficina Central 
de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte  privat de serveis d 'assegurança de 
la flota de vehicles per a l'Ajuntament de Granollers per a les anualitats 2015 i 2016 a l'empresa 
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS S.A amb CIF  A-28141935 per un 
import màxim de 14.997,13 euros anuals exempts d'IVA, el que fa un total de 29.994,26 euros exempt 
d'IVA.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
- Article 151  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector 

públic, pel que fa a la classificació de les ofertes i l 'adjudicació  del contracte.
- Article 178 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector 

públic, pel que fa al procediment negociat.
- Article 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 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 ::::    
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS 
S.A amb CIF  A-28141935 , el contracte privat de serveis d'assegurança de la flota de vehicles per a 
l'Ajuntament de Granollers per a les anualitats 2015 i 2016 per un import màxim de 29.994,26 euros 
exempt d'IVA.  i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats i amb aplicació al codi pressupostari H112.93310.22404 dels exercicis 2015 i 2016, amb la 
distribució següent:

- Any 2015 per import de 14.997,13 euros.
- Any 2016 per import de 14.997,13 euros.

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

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....        Confeccionar els documents comptables d'autorització i disposició de la despesa  d'exercicis 
futurs (ADFUT) a nom de l'empresa adjudicatària per l'import i la distribució anual  indicada al punt 
primer del present acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    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 ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEI    
DDDD''''ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE CONTRACTE DASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE CONTRACTE DASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE CONTRACTE DASSESSORAMENT I MEDIACIÓ DE CONTRACTE D''''ASSEGURANCES PRIVADES DEASSEGURANCES PRIVADES DEASSEGURANCES PRIVADES DEASSEGURANCES PRIVADES DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LES ANUALITATSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LES ANUALITATSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LES ANUALITATSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LES ANUALITATS    2015201520152015    IIII    2016201620162016    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014 va aprovar la contractació i els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del contracte privat de servei 
d'assessorament i mediació de contracte d'assegurances privades de l'Ajuntament de Granollers, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, per un valor màxim estimat de 
24.000,00 euros amb la distribució següent:

    2015201520152015 2016201620162016 TotalTotalTotalTotal
Assesorament i mediació 12.000,00 € 12.000,00 € 24.000,00 €

En el procés de licitació s'han convidat les empreses següents:
• COBERTIS CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL
• FERMA Y ASOCIADOS
• BAQUERO LOZANO BRIASCO Y ASOCIADOS SL
• BADIA CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.
• WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

En finalitzar el termini han presentat oferta les empreses COBERTIS CORREDORIA 
D'ASSEGURANCES SL, BAQUERO LOZANO BRIASCO Y ASOCIADOS SL, WILLIS IBERIA 
CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. Totes han estat acceptades.

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu a l'oferta econòmica avaluable 
mitjançant fórmula matemàtica), la Responsable de Patrimoni ha emès l'informe tècnic en el qual  
proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa, la presentada per l'empresa WILLIS IBERIA 
CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA d'acord amb la puntuació obtinguda en aplicació 
dels criteris de valoració mitjançant fórmula matemàtica de les ofertes fetes per les empreses i que és 
la següent:
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Empresa Oferta econòmica Puntuació
BAQUERO LOZANO BRIASCO Y ASOCIADOS 11.500,00 € anuals 24,78
COBERTIS SL 12.000,00 € anuals 23,75
WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
SA

2.850,00 € anuals 100

En data  2 de desembre de 2014 s'ha requerit electrònicament a l'empresa MAPFRE FAMILIAR 
COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS S.A amb CIF  A-28141935 a presentar la documentació 
prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El  dia 12 de desembre de 2014, l'empresa WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SA amb CIF  A-28961639  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 de l'Oficina Central de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte privat de servei d'assessorament i 
mediació de contracte d'assegurances privades de l'Ajuntament de Granollers per a les anualitats 
2015 i 2016 a l'empresa WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA amb 
CIF  A-28961639 per un import màxim de 2.850,00 euros anuals exempts d'IVA, el que fa un total de 
5.700,00 euros exempt d'IVA.

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

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

- Article 178 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, pel que fa al procediment negociat.

- Article 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, pel que fa a la formalització del contracte.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa WILLIS IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA 
amb CIF  A-28961639, elcontracte privat de servei d'assessorament i mediació de contracte 
d'assegurances privades de l'Ajuntament de Granollers per a les anualitats 2015 i 2016 per un import 
màxim de 5.700,00 euros exempt d'IVA.  i amb subjecció als plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord 
amb els fets i fonaments invocats i amb aplicació al codi pressupostari H112.93310.22404 dels 
exercicis 2015 i 2016, amb la distribució següent:

- Any 2015 per import de 2.850,00 euros.
- Any 2016 per import de 2.850,00 euros.

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

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....        Confeccionar els documents comptables d'autorització i disposició de la despesa  d'exercicis 
futurs (ADFUT) a nom de l'empresa adjudicatària per l'import i la distribució anual  indicada al punt 
primer del present acord.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    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

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT D''''ASSEGURANCES DE VIDA IASSEGURANCES DE VIDA IASSEGURANCES DE VIDA IASSEGURANCES DE VIDA I    
ACCIDENTS COLACCIDENTS COLACCIDENTS COLACCIDENTS COL....LECTIUS DEL PERSONAL QUE INTEGRA LLECTIUS DEL PERSONAL QUE INTEGRA LLECTIUS DEL PERSONAL QUE INTEGRA LLECTIUS DEL PERSONAL QUE INTEGRA L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local del dia 28 d'octubre de 2014 va aprovar la contractació i els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del contracte privat de serveis 
d'assegurances de vida i accidents col·lectius de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, per a les anualitats 2015 i 2016, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i declarar-ne la seva plurianualitat, per un import màxim 
50.000,00 euros, d'acord amb la distribució següent:

    2015201520152015 2016201620162016 TotalTotalTotalTotal
Asseg. Vida i Accidents 25.000 € 25.000 € 50.000 €

En el procés de licitació s'han convidat les empreses següents:

• MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS I REASEGUROS S.A 
• MÚTUA DE TERRASSA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL
• AXA AURORA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
• ZURICH ESPAÑA COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS

L'empresa AXA SEGUROS GENERALES, i  MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS I 
REASEGUROS S.A comuniquen mitjançant correu electrònic que no presentaran oferta. En finalitzar 
el termini únicament presenta oferta l'empresa MÚTUA DE TERRASSA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ 
SOCIAL

Desprès de la corresponent obertura del sobre núm. 2 (relatiu a la proposta  econòmica i tècnica 
avaluable mitjançant fórmula matemàtica), la Responsable de Patrimoni ha emès l'informe tècnic en el 
qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa i única, la presentada per l'empresa 
MÚTUA DE TERRASSA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL amb CIF  V-08413460, per import de 
19.989,164 euros anuals exempts d'IVA, i un percentatge de participació en beneficis per no 
sinistralitat del 80%.

En data  2 de desembre de 2014 s'ha requerit electrònicament a l'empresa MÚTUA DE TERRASSA, 
MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL amb CIF  V-08413460 a presentar la documentació prèvia a 
l'adjudicació del contracte. 

El dia 12 de desembre de 2014, l'empresa MÚTUA DE TERRASSA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ 
SOCIAL amb CIF  V-08413460  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 
de l'Oficina Central de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte  privat de serveis d'assegurances 
de vida i accidents col·lectius de l'Ajuntament de Granollers, per a les anualitats 2015 i 2016,a 
l'empresa MÚTUA DE TERRASSA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL amb CIF  V-08413460 per 
import de 19.989,164 euros anuals exempts d'IVA que representa una baixa del 20,04% respecte al 
preu de licitació, i s'oferta un percentatge de participació en beneficis per no sinistralitat del  80% 

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

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

- Article 178 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, pel que fa al procediment negociat.
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- Article 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, pel que fa a la formalització del contracte.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa MÚTUA DE TERRASSA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL amb 
CIF  V-08413460, el contracte privat de serveis d'assegurances de vida i accidents col·lectius de 
l'Ajuntament de Granollers  per a les anualitats 2015 i 2016 per un import de 39.978,328 euros exempt 
d'IVA i un percentatge de participació en beneficis per no sinistralitat del 80%, 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 aplicació al codi 
pressupostari H151.92010.16205, dels exercicis 2015 i 2016, amb la distribució següent:

 H151.92010.16205 2015 2016
Import  19.989,164 euros.  19.989,164 euros.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars, clàusula IX.2 apartat   
f)
TERCERTERCERTERCERTERCER. Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 
documents necessaris per a l'execució d'aquest acord.

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....        Confeccionar els documents comptables d'autorització i disposició de la despesa  d'exercicis 
futurs (ADFUT) a nom de l'empresa adjudicatària per l'import i la distribució anual  indicada al punt 
primer del present acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT PLURIANUALDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT PLURIANUALDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT PLURIANUALDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRIVAT PLURIANUAL    
DDDD''''ASSEGURANCES PER LASSEGURANCES PER LASSEGURANCES PER LASSEGURANCES PER L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    ((((LOTLOTLOTLOT    1111    DANYS MATERIALS DEDANYS MATERIALS DEDANYS MATERIALS DEDANYS MATERIALS DE    
BÉNS PÚBLICS I LOTBÉNS PÚBLICS I LOTBÉNS PÚBLICS I LOTBÉNS PÚBLICS I LOT    2222    RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIALRESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIALRESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIALRESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL)))),,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI DPROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI DPROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI DPROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI D ''''AVALUACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAAVALUACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAAVALUACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAAVALUACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 28 d'octubre 
de 2014, es  va  iniciar l'expedient licitatori, es va autoritzar la despesa, es va declarar la plurianualitat 
del contracte i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques particulars per al contracte privat de serveis per a la contractació d'assegurances per 
l'Ajuntament de Granollers (Lot 1 i Lot 2) per a un import total de 182.674,00 euros exempts d'IVA amb 
el següent desglos:

Lot 1: Pòlissa d'assegurança de danys materials de béns públics per import de 84.900,00 euros
Lot 2: Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil patrimonial per import de  97.774,00 euros

amb una durada de 24 mesos amb efectes des de les 0:00 hores de l'1 de gener de 2015 fins a les 
24:00 hores del dia 31 de desembre de 2016,  mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

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

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

LOTS ALS QUE ESLOTS ALS QUE ESLOTS ALS QUE ESLOTS ALS QUE ES    
LICITALICITALICITALICITA

1 ALLIANZ COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, 
SA

26.11.2014 23214 LOT 1

2 MAPFRE SEGUROS DE 
EMPRESA, CIA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS,SA

26.11.2014 23223 LOT 2

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius  a les propostes 
econòmiques avaluables mitjançant fórmula matemàtica), la responsable de Patrimoni ha emès un 
informe de data 3 de desembre de 2014, en el qual  proposa a la Mesa de contractació, les ofertes 
econòmicament més avantatjoses a continuació indicades:

LOT 1:  DANYS  MATERIALS DE BENS PUBLICS�

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA per un import de 81.192,68 euros 
(40.596,34 euros/any), exempts d'IVA.

LOT 2: RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL�

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA, SA  per un import de 77.867,22 euros (38.933,61 euros/any), 
exempts d'IVA.

amb un termini d'execució de 24 mesos, amb  la següent puntuació:

LOTLOTLOTLOT    1111    DANYS MATERIALS DE BENS PUBLICSDANYS MATERIALS DE BENS PUBLICSDANYS MATERIALS DE BENS PUBLICSDANYS MATERIALS DE BENS PUBLICS

AAAA))))    Criteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàtica. ". ". ". "Proposta econòmica pels dos anys de coberturaProposta econòmica pels dos anys de coberturaProposta econòmica pels dos anys de coberturaProposta econòmica pels dos anys de cobertura" (" (" (" (fins afins afins afins a    
100100100100    puntspuntspuntspunts))))
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica :

Pressupost total dels dos anys de cobertura amb més baixa 
A= 100 x   -------------------------------------------------------------------------------

Pressupost total  dels dos anys de cobertura a valorar

Plica 1: Es la única oferta presentada al Lot 1 amb un import de 81.192,68 euros, exempts d'IVA pels 
dos anys de cobertura.

LOTLOTLOTLOT    2222    RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIALRESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIALRESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIALRESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL

BBBB))))    Criteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàticaCriteri avaluable de forma automàtica. ". ". ". "Proposta econòmica pels dos anys de coberturaProposta econòmica pels dos anys de coberturaProposta econòmica pels dos anys de coberturaProposta econòmica pels dos anys de cobertura" (" (" (" (fins afins afins afins a    
100100100100    puntspuntspuntspunts))))
Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant la fórmula matemàtica :

Pressupost total dels dos anys de cobertura amb més baixa 
B= 100 x   -------------------------------------------------------------------------------

Pressupost total  dels dos anys de cobertura a valorar

Plica 2: Es la única oferta presentada al Lot 2 amb un import de 77.867,22 euros, exempts d'IVA pels 
dos anys de cobertura.

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

Criteri avaluable mitjançant 
fórmula matemàtica

Plica LOT/LOTS Empresa

A B

TOTAL PUNTS

1 1 ALLIANZ COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, 
SA

100 - 100

2 2 MAPFRE SEGUROS DE 
EMPRESA,SA

- 100 100
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En data 3 de desembre de 2014 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació 
de la Mesa de Contractació, ha requerit electrónicament a les empreses ALLIANZ COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, SA amb CIF A28007748 i a l'empresa MAPFRE SEGUROS DE 
EMPRESA,SA amb CIF A28725331 a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte i 
ambdues empreses la han recepcionat amb data 3 de desembre i 4 de desembre respectivament.

L'empresa  ALLIANZ  COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA  ha presentat la 
documentació requerida  amb data 12 i 15 de desembre de 2014 i compleix els requisits previstos en  
el Plec de clàusules administratives particulars . 
L'empresa MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA, SA ha presentat la documentació requerida amb data 
15 de desembre de 2014 i també compleix els requisits previstos en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data  3 de desembre de 2014, 
proposa l'adjudicació del contracte  privat de serveis per a la contractació d'assegurances per 
l'Ajuntament de Granollers, Lot 1 danys materials de béns públics  i Lot 2 responsabilitat civil 
patrimonial,  a executar durant els exercicis 2015 i 2016 a les empreses a continuació indicades:

LOT 1:  DANYS  MATERIALS DE BENS PUBLICS�

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA per un import de 81.192,68 euros 
(40.596,34 euros/any), exempts d'IVA.
que representa una baixa del 4,37% respecte el preu de licitació

LOT 2: RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL�

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA, SA  per un import de 77.867,22 euros (38.933,61 euros/any), 
exempts d'IVA.
que representa una baixa del 20,36% respecte al preu de licitació

Atès que la clàusula XI.2 apartat f) del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que 
l'adjudicatari/s hauràn  d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat 
amb allò que prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

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

Assumpte: Licitació  del contracte privat d'assegurances (Lot 1 assegurança de danys materials de 
béns públics i Lot 2 assegurança de responsabilitat civil patrimonial ) anys 2015-2016
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 10/11/2014
Liquidació: Núm. 201402006485L de data 10/11/2014  per import de 261,87 euros

Es proposa liquidar a les empreses adjudicataries les despeses derivades de la publicitat d'aquesta 
licitació (261,87 euros) directament proporcional a l'import adjudicat.
LOT 1: Import 133,67 euros
LOT 2: Import 128,20 euros

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

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

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

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

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  ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,,,,    SASASASA    amb 
CIF ACIF ACIF ACIF A28007748280077482800774828007748 el contracte plurianual privat de serveis d'assegurances per a l'Ajuntament de 
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Granollers,    LotLotLotLot    1111    """"Danys material de béns públicsDanys material de béns públicsDanys material de béns públicsDanys material de béns públics"""" a executar durant els exercicis 2015 i 2016 per un 
import de 81818181....192192192192,,,,68686868    euroseuroseuroseuros (40.596,34 euros/any), exempts d'IVA, el que representa una baixa del 
4,37% respecte al preu de licitació , amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els 
fets i fonaments de dret invocats i les següents anualitats :

A càrrec de l'exercici 2015 i la partida pressupostària H112.93310.22404 la quantitat de 40.596,34 �

euros exempts d'IVA
A càrrec de l'exercici 2016 i la partida pressupostària H112.93310.22404 la quantitat de 40.596,34 �

euros exempts d'IVA

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Adjudicar a l'empresa  MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAMAPFRE SEGUROS DE EMPRESAMAPFRE SEGUROS DE EMPRESAMAPFRE SEGUROS DE EMPRESA ,,,,    SASASASA. amb CIF ACIF ACIF ACIF A28725331287253312872533128725331
el contracte plurianual privat de serveis d'assegurances per a l'Ajuntament de Granollers, LotLotLotLot    2222    
""""Responsabilitat civil patrimonialResponsabilitat civil patrimonialResponsabilitat civil patrimonialResponsabilitat civil patrimonial""""    a executar durant els exercicis 2015 i 2016 per un import de 
77777777....867867867867,,,,22222222    euroseuroseuroseuros (38.933,61 euros/any), exempts d'IVA, el que representa una baixa del 20,36% 
respecte al preu de licitació, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats i les següents anualitats:

A càrrec de l'exercici 2015 i la partida pressupostària H112.93310.22404 la quantitat de 38.933,61 �

euros exempts d'IVA
A càrrec de l'exercici 2016 i la partida pressupostària H112.93310.22404 la quantitat de 38.933,61 �

euros exempts d'IVA

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Liquidar a l'empresa ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA la 
quantitat de 133,67 euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per 
adjudicar el contracte  plurianual privat de serveis d'assegurances per a l'Ajuntament de Granollers,    
Lot 1 "Danys material de béns públics"   per als exercicis 2015 i 2016. Aquestes despeses es podran 
abonar mitjançant transferència bancària al compte  ES40  2013-0046-89-0200601574 tot indicanttot indicanttot indicanttot indicant    
necesàriament el número dnecesàriament el número dnecesàriament el número dnecesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen i enviant una comunicació via correu ele
ctrònic (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, en el termini de quinze dies.

QUARTQUARTQUARTQUART....     Liquidar a l'empresa  MAPFRE SEGUROS DE EMPRESA, SA la quantitat de 128,20 euros, 
en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte  
plurianual privat de serveis d'assegurances per a l'Ajuntament de Granollers,    Lot 2 "Responsabilitat 
civil patrimonial"   per als exercicis 2015 i 2016. Aquestes despeses es podran abonar mitjançant 
transferència bancària al compte  ES40  2013-0046-89-0200601574 tot indicant necesàriament eltot indicant necesàriament eltot indicant necesàriament eltot indicant necesàriament el    
número dnúmero dnúmero dnúmero 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, en el termini de quinze dies.

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

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

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....   Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació i en l'e-tauler  i posteriorment publicar anunci de formalització de contracte en 
el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, en l'e-tauler i en el BOPB,d'acord al que estableix l' 
article  154 del TRLCSP. 

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....        Notificar al departament de comptabilitat de l 'Àrea de Govern i Economia per tal que anul.li els 
documents comptables AFUT 77145 , AFUT 77147, AFUT 77151 i AFUT77152 i es confeccionin nous 
documents comptables ADFUT a favor de les empreses adjudicataries, d'acord amb els imports i 
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anualitats indicats en el primer i segon punt d'aquest acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ,,,,    EN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERSEN NOM DE GRANOLLERS    
MERCATMERCATMERCATMERCAT,,,,    DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LADE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA    
REALITZACIÓ DEL TALLER AMB ACOMPANYAMENT “CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PERREALITZACIÓ DEL TALLER AMB ACOMPANYAMENT “CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PERREALITZACIÓ DEL TALLER AMB ACOMPANYAMENT “CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PERREALITZACIÓ DEL TALLER AMB ACOMPANYAMENT “CREACIÓ D’UN PLA DE MILLORA PER    
LES OPERACIONS D’UNA EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL” DEL RECULL D’ACTIVITATSLES OPERACIONS D’UNA EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL” DEL RECULL D’ACTIVITATSLES OPERACIONS D’UNA EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL” DEL RECULL D’ACTIVITATSLES OPERACIONS D’UNA EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL” DEL RECULL D’ACTIVITATS    
DE SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIUDE SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIUDE SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIUDE SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU,,,,    EN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEGEN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEGEN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEGEN EL MARC DEL RÈGIM REGULADOR DEL CATÀLEG    
DE SERVEISDE SERVEISDE SERVEISDE SERVEIS    2014201420142014    DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALSDEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS     2012201220122012----2015201520152015””””

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

2222.... El 27272727    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014, l’Ajuntament de Granollers va sol·licitar, en nom de l’EPE Granollers 
Mercat, la subvenció de  3.870,00 euros per a la realització de l’acció inclosa en el bloc 3 de tallers 
amb acompanyament individualitzat del Recull d’activitats de suport al teixit empresarial i dins la 
convocatòria d’ajuts del Pla de Concertació 2014 de la Diputació de Barcelona amb codi TA/IN5 i títol 
Creació d’un pla de millora de les operacions d’una empreses del sector industrial, per un màxim de 
8 empreses i un cost total de 5.160,00 Euros. 

3333....    En data 29292929    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de    2014201420142014 l’Ajuntament de Granollers rep la resolució favorable d’atorgament de 
la subvenció sol·licitada, mitjançant comunicat de la Vicepresidència 1a i Presidència Delegada de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona que dictà el decret númdecret númdecret númdecret núm....    
6335633563356335////14141414    aprovant els ajuts en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis  2014 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015, i el Catàleg sectorial “Recull d'activitats de suport al teixit 
empresarial”, Abril 2014, i s’atorga a l’Ajuntament de Granollers un ajut del 75% del cost total de 
l’acció sol·licitada. El cost dels taller amb acompanyament consten d’una part fixa, de dos tallers 
grupals, valorats en 840,00€ i una part variable, en funció de les empreses finalment inscrites en els 
acompanyaments individuals, de 540,00 € per empresa.

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

5555.... Les empreses finalment inscrites al taller van ser 6, i per tant, el cost total de l’actuació puja a 
4.080,00€. El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona, que és el 75% del cost de 
l’actuació serà de 3.060,00 €  i es farà efectiu un cop presentada, per part de Granollers Mercat, la 
justificació de la subvenció. Aquesta aportació, no és superior a l’ajuda atorgada de 3.870,00 €, 
d’acord a la normativa.

6666.... El termini de justificació és de dos mesos com a màxim des de la data de finalització de l’acciódos mesos com a màxim des de la data de finalització de l’acciódos mesos com a màxim des de la data de finalització de l’acciódos mesos com a màxim des de la data de finalització de l’acció , o 
en el cas que la data de finalització de l’actuació sigui anterior a la data de notificació de la concessió 
de l’ajut, el termini és de dos mesos a comptar des de la data de notificaciódos mesos a comptar des de la data de notificaciódos mesos a comptar des de la data de notificaciódos mesos a comptar des de la data de notificació . 

Aquests taller amb acompanyament s’han portat a terme en dues sessions grupals programades pels 
dies 1 i 8 d’octubre i en    3 sessions de tutoratges individuals a les instal·lacions de les empreses que 
s’acorden entre l’empresa i el consultor, la darrera de la qual es va realitza el 3 de desembre.

7777.... Que Granollers Mercat, que ha executat l'actuació, s'ha creat a iniciativa de l'ens destinatari, amb 
una aportació majoritària, directa o indirecta de l'ens del que en depèn.

8888.... Que Granollers Mercat ha certificat el reconeixement de les obligacions recollides en aquesta 
relació de despeses, que han estat destinades a l'actuació referida.

9999.... Que les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el Règim regulador del 
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Catàleg de concertació de l'any 2014 i les condicions específiques de concertació de cada recurs i/o 
l'acord de concessió i es refereixen a actuacions realitzades en el període d 'execució establert.

10101010.... Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015”, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de 
l'actuació, no supera el seu cost total.

11111111.... Que Granollers Mercat té a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran 
conservats per un període no inferior als 6 anys.

12121212.... En els imports dels justificants consignats , tant a les despeses directes i indirectes, no s'ha inclòs 
l'IVA deduïble.

13131313.... L’actuació ha comptat, si escau, amb la corresponent identificació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, en els termes establerts en el règim regulador del Catàleg de serveis i/o la 
resolució o acord de concessió.

14141414.... L’ens destinatari està al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat 
Social

15151515.... La present relació de despeses, en relació a l'ajut de la Diputació, implica una justificació del 
79,59% de l'ajut atorgat.

16161616.... Vist informe de data 5 de desembre de 2014, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas 
Suárez.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació, que es detalla a continuació, per un import total de 4.080 euros, en 
nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
règim regulador del Catàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveisCatàleg de serveis     2014201420142014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, del recurs 
“Recull d'activitats de suport al teixit productiu” de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local i que 
consisteix en un ajut delajut delajut delajut del     75757575%%%%    del cost total del taller amb acompanyamentdel cost total del taller amb acompanyamentdel cost total del taller amb acompanyamentdel cost total del taller amb acompanyament ::::

CODI XGL NOM DE L’ACCIÓ
SUBVENC

IÓ
COST TOTAL DE 

L’ACCIÓ

14/Y/109858
Creació d’un pla de millora per les operacions 
d’una empresa del sector industrial 3.060 € 4.080 €

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

Número 
factura

Data 
factura

Nom del 
proveïdor

NIF del 
proveïdor

Descripció de 
la factura Import

% 
imputa
t

Import 
imputat

Data 
aprovaci
ó factura 
/ 
reconeix
e-ment 
obligació

A/1405014 03/12/14
Aurea 
Productiva, 
SL

B66015165

Formació: 
Creació d'un pla 
de millora per 
les operacions 
d'una empresa 
del sector 
industrial

4.080,00 100% 4.080,00 04/12/14

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Renunciar a la quantitat de 810810810810,,,,00000000    €€€€ corresponents a la diferència entre la subvenció 
atorgada i l'import justificat.

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



12

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE    54545454....091091091091,,,,10101010    € ATORGADA PEL€ ATORGADA PEL€ ATORGADA PEL€ ATORGADA PEL    
SERVEI DSERVEI DSERVEI DSERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DELSOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DELSOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DELSOCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DELS    
AGENTS DAGENTS DAGENTS DAGENTS D''''OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL    ((((AODLAODLAODLAODL))))    LOURDES GODOY BERNARDO ILOURDES GODOY BERNARDO ILOURDES GODOY BERNARDO ILOURDES GODOY BERNARDO I    
VICENÇ PLANAS HERRERO PER UN PERÍODE DEVICENÇ PLANAS HERRERO PER UN PERÍODE DEVICENÇ PLANAS HERRERO PER UN PERÍODE DEVICENÇ PLANAS HERRERO PER UN PERÍODE DE    12121212    MESOSMESOSMESOSMESOS    ((((DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE    2014201420142014    – DESEMBRE– DESEMBRE– DESEMBRE– DESEMBRE    
2015201520152015))));;;;    I APROVAR LA CONTINUÏTAT DE LA RELACIÓ LABORAL DI APROVAR LA CONTINUÏTAT DE LA RELACIÓ LABORAL DI APROVAR LA CONTINUÏTAT DE LA RELACIÓ LABORAL DI APROVAR LA CONTINUÏTAT DE LA RELACIÓ LABORAL D ''''AQUESTS DOS AODLAQUESTS DOS AODLAQUESTS DOS AODLAQUESTS DOS AODL

1111.... El 7777    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2014201420142014, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers acordava 
sol·licitar al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 
54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€ per a la pròrroga de la contractació de dos Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local 
(AODL), Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo i Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero, per a poder seguir portant a terme els 
projectes “Atracció d“Atracció d“Atracció d“Atracció d''''inversions i cooperació empresarial”inversions i cooperació empresarial”inversions i cooperació empresarial”inversions i cooperació empresarial” i “Dinamització econòmica del sectorDinamització econòmica del sectorDinamització econòmica del sectorDinamització econòmica del sector    
agropecuari de Palou”agropecuari de Palou”agropecuari de Palou”agropecuari de Palou” , respectivament.

2222.... El 9999    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014, la directora del SOC ha resolt l'atorgament de la totalitat de la 
subvenció sol·licitada, això és 54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€, per a la continuïtat dels AODL Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo    i 
Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero   per un període de    12121212    mesosmesosmesosmesos a partir de la formalització del contracte de treball 
o de la pròrroga ((((expexpexpexp....    númnúmnúmnúm....    BBBB----019019019019////14141414).).).).

3333.... Els contractes dels AODL Lourdes Godoy Bernardo i Vicenç Planas Herrero s'havien iniciat el 21212121    
de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2011201120112011 i ja havien estat prorrogats anualment en dues ocasions, amb efectes dels dies    
21212121    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012 i    21212121    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, respectivament. Mitjançant l'atorgament de la 
nova pròrroga, aquests contractes podran seguir gaudint de cofinançament per part del SOC fins el 20202020    
de desembrede desembrede desembrede desembre     2015201520152015.

4444.... D'acord amb la BaseBaseBaseBase    61616161    de lde lde lde l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////258/2014258/2014258/2014258/2014,,,,    dededede    5555    dddd''''agostagostagostagost,,,,    per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014, “La documentació que acredita l'inici 
consisteix en (...) la comunicació de pròrroga o un certificat que acrediti l'acord de l'òrgan competent 
pel que fa a la continuïtat de la relació laboral de l'agent d'ocupació i desenvolupament local pel qual 
s'ha concedit la pròrroga per una nova anualitat. Les entitats beneficiàries hauran de presentar 
aquesta documentació en el termini de dos mesos comptadors des de l'inici de l'acció (...)”.

5555.... Atès que les accions atorgades estan subvencionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local, i cofinançades en un 50% pel 
Fons Social Europeu (FSE) en el marc d'un Programa Operatiu de l'objectiu d'Inversió en Creixement i 
Ocupació de l'FSE, per al període 2014-2020.

6666.... Vist l'informe, amb data 11111111    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014, de la cap de Servei de Recursos Humans, 
Sra. Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa l'acceptació de la subvenció del SOC i l'aprovació 
de la continuïtat de la relació laboral dels dos AODL.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la subvenció deAcceptar la subvenció deAcceptar la subvenció deAcceptar la subvenció de    54545454....091091091091,,,,10101010    €€€€,,,,    atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el 
marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada en un 50% pel Fons Social 
Europeu (FSE) en el marc d'un Programa Operatiu de l'objectiu d'Inversió en Creixement i Ocupació 
de l'FSE per al període 2014-2020, per a prorrogar la contractació de dos Agents d'Ocupació i 
Desenvolupament Local (AODL) pel període 2014-15, per al desenvolupament dels projectes “Atracció 
d'inversions i cooperació empresarial” i “Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”, en 
el seu quart any d'execució.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la continuïtat de la relació laboral de la Sra. Lourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy BernardoLourdes Godoy Bernardo, amb DNI 
52163225521632255216322552163225FFFF, i del Sr. Vicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas HerreroVicenç Planas Herrero, amb DNI 77302445773024457730244577302445CCCC, com a AODL de l'Ajuntament de 
Granollers, per un període de 12121212    mesosmesosmesosmesos, a comptar des del dia 21212121    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014. 
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TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar l’acord a totes les parts interessadesNotificar l’acord a totes les parts interessadesNotificar l’acord a totes les parts interessadesNotificar l’acord a totes les parts interessades, això és, al Servei d’Ocupació de Catalunya 
de la Generalitat de Catalunya, als dos AODL, i als serveis de Recursos Humans, Comptabilitat i 
Planificació Econòmica i Control Pressupostari d 'aquesta corporació.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LDE LES OBLIGACIONS AMB LDE LES OBLIGACIONS AMB LDE LES OBLIGACIONS AMB L''''EMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDGEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDGEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDGEMPRESA GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,    SSSS....AAAA....    PELPELPELPEL    
CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASCONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASCONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASCONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS,,,,    DEL PERÍODE DELDEL PERÍODE DELDEL PERÍODE DELDEL PERÍODE DEL    13131313    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2014201420142014    ALALALAL    12121212    
DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE     2014201420142014

L'empresa  Gas Natural Servicios SDG S.A. ha presentat en les dates indicades en la relació annexa a 
aquest acord,, les factures que es relacionen  pel concepte de subministrament de gas durant el 
període del 13 de març  2014  al 12 de setembre  de 2014.

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

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

En concret, en aquest informe s'indica que:

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

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

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

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



14

justificat aquest increment.

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

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

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
els documents comptables que s'adjunten a l'expedient. En concret, existeix consignació 
pressupostària en les partides:
H416.32110.22102/H412.32120.22102/H418.32140.22102/H422.34200.22102/H430.33000.22102
H314.92040.22102/H403.23000.22102 i H413.32315.22102

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s 'indiquen en la relació  annexa 
a aquest acord  presentades per l'empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. (CIF A-08431090) per un 
import de 4.457,14 euros.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYADEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYADEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYADEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER CATALUNYA,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
COYNSACOYNSACOYNSACOYNSA    2000200020002000,,,,    SLSLSLSL

1r En data 30 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer Catalunya    (obra núm. 58/14 [751-UR-14]), 
d'aquesta ciutat, a l'empresa COYNSA 2000, SL, amb NIF B-59856351, per un import de 71.569,79 
euros més 15.029,66 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 86.599,45 euros, que 
representa una baixa del 6,71% respecte al pressupost de licitació, que representa una baixa del 4,43 
% respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de 1,5 mesos i amb càrrec a la 
partida pressupostària H330.15100.61906 de l'exercici 2014.

El 6 d'octubre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa COYNSA 2000, SL, ha presentat la factura número 02762014 de data 31 d'octubre de 
2014, per un import de 47.255,53 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres executades de la 
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certificació d'obra primera, del mes d'octubre, relativa a les obres del Projecte de plataforma única alProjecte de plataforma única alProjecte de plataforma única alProjecte de plataforma única al    
carrer Catalunyacarrer Catalunyacarrer Catalunyacarrer Catalunya     (obra núm. 58/14  [751-UR-14]).

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

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 5 de desembre de 2014.

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, d'octubre de 2014, per un import total de 47.255,53 
euros (quaranta-set mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-tres cèntims d'euro), 
presentada per l'empresa COYNSA 2000, SL, amb NIF B-59856351, relativa a l'execució de les obres 
del Projecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer CatalunyaProjecte de plataforma única al carrer Catalunya    (obra núm. 58/14 [751-UR-14]), d'aquesta ciutat, 
d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 02762014 de 
data 31 d'octubre de 2014, per un import de 47.255,53 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400095422), presentada per l'empresa COYNSA 
2000, SL, corresponent a la certificació primera de les obres executades durant el mes d'octubre de 
2014 del Projecte de plataforma única al carrer Catalunya, d'acord amb els antecedents exposats i els 
fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DE DDEL PROJECTE EXECUTIU DE DDEL PROJECTE EXECUTIU DE DDEL PROJECTE EXECUTIU DE D''''ADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE LADEQUACIÓ DE L''''ESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRERESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRERESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRERESPAI INTERIOR I JARDINS DEL CARRER    
VALÈNCIAVALÈNCIAVALÈNCIAVALÈNCIA,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEISEMPRESA EUROCATALANA OBRES I SERVEIS ,,,,    SLSLSLSL

1r En data 16 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València (obra 41/13 
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[398-UR-11]), d'aquesta ciutat, a l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL amb CIF 
B62554035, per un import de 285.823,34 euros més 60.022,90 euros en concepte d'IVA 21%), el que 
fa un total de 345.846,24 euros,  el que representa una baixa del 17,92% respecte al pressupost de 
licitació, amb un termini d'execució 3 mesos, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació 
dels replanteig i amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.61911 de l'exercici 2014.

El 13 d'octubre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n L'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, ha presentat la factura número 208/2014 
de data 31 d'octubre de 2014, per un import de 46.411,69 euros (IVA inclòs) corresponent a les obres 
executades de la certificació d'obra primera, del mes d'octubre, relativa a les obres del ProjecteProjecteProjecteProjecte     
dddd''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l ''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València  (obra 41/13 [398-UR-11]).

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

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 5 de desembre de 2014.

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

5è Que l'execució de les obres de l'actuació Remodelació dels espais interiors i jardins del carrerRemodelació dels espais interiors i jardins del carrerRemodelació dels espais interiors i jardins del carrerRemodelació dels espais interiors i jardins del carrer    
ValènciaValènciaValènciaValència  (obra 41/13) està cofinançat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014 (codi XGL 14/X/102291).

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, d'octubre de 2014, per un import total de 46.411,69 
euros (quaranta-sis mil quatre-cents onze euros amb seixanta-nou cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL amb CIF B62554035, relativa a l'execució de les 
obres del Projecte dProjecte dProjecte dProjecte d''''adequació de ladequació de ladequació de ladequació de l''''espai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer Valènciaespai interior i jardins del carrer València (obra 41/13 
[398-UR-11], d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats.  L'execució de les obres de l'esmentat Projecte està cofinançat per la Diputació de Barcelona 
en el marc de la Xarxa de Governs Locals, anualitat 2014 (XGL 14/X/102291).

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 208/2014 de 
data 31 d'octubre de 2014, per un import de 46.411,69 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400095343), presentada per l'empresa 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, corresponent a la certificació primera de les obres 
executades durant el mes d'octubre de 2014 del Projecte d'adequació de l'espai interior i jardins del 
carrer València, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER LLIRI I JOSEP DE CALASSANÇDEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER LLIRI I JOSEP DE CALASSANÇDEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER LLIRI I JOSEP DE CALASSANÇDEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER LLIRI I JOSEP DE CALASSANÇ,,,,    AAAA    
FAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE LFAVOR DE L ''''EMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEMPRESA EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA ,,,,    SASASASA

1r En data 23 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives al Projecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de Calassanç    (obra núm. 52/14 
[528-UR-12]), d'aquesta ciutat, a l'empresa  EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, 
amb CIF A59068072, per un import de 164.255,45 euros més 34.493,64 euros d'IVA, el que fa un total 
de 198.749,09 euros, que representa una baixa del 17,79% respecte al preu de licitació amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2014 H330.15100.60907.

El 29 de setembre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

2n L'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, ha presentat la factura 
número 140817 de data 15 de novembre de 2014, per un import de 97.304,62 euros (IVA inclòs) 
corresponent a les obres executades de la certificació d'obra primera, del mes d'octubre, relativa a les 
obres del Projecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de Calassanç    (obra núm. 52/14 
[528-UR-12]),

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

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 5 de desembre de 2014.

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, d'octubre de 2014, per un import total de 97.304,62 
euros (noranta-set mil tres-cents quatre euros amb seixanta-dos cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, amb NIF A-59068072, relativa a 
l'execució de les obres del Projecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Lliri i Josep de Calassanç    (obra 
núm. 52/14 [528-UR-12]), d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de 
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drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 140817 de data 
15 de novembre de 2014, per un import de 97.304,62 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400095401), presentada per l'empresa 
EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, corresponent a la certificació primera de les 
obres executades durant el mes d'octubre de 2014 del Projecte de plataforma única al carrer Lliri i 
Josep de Calassanç, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    1111    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE COBERTESDE LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE COBERTESDE LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE COBERTESDE LA MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ DE COBERTES,,,,    LLINDES DE FORMIGÓ ILLINDES DE FORMIGÓ ILLINDES DE FORMIGÓ ILLINDES DE FORMIGÓ I    
CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A LCONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A LCONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A LCONSOLIDACIÓ DE FONAMENTACIÓ A L''''ESCOLA MONTSERRRAT MONTEROESCOLA MONTSERRRAT MONTEROESCOLA MONTSERRRAT MONTEROESCOLA MONTSERRRAT MONTERO,,,,    A FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DE    
LLLL''''EMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCAEMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCAEMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCAEMPRESA ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA ,,,,    SLSLSLSL

1r En data 23 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres 
relatives a la Memòria valorada de rehabilitació de cobertes, llindes de formigó i consolidació de 
fonamentació a l'Escola Montserrat Montero (obra núm. 59/14), d'aquesta ciutat, a l'empresa  
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, amb CIF B08868168, per un import de 77.499,26 euros 
més 16.274,84 euros d'IVA, el que fa un total de 93.774,10 euros, que representa una baixa del 6% 
respecte al preu de licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2014 H410.32001.63201, amb un 
termini d'execució de 2 mesos.

El 7 d'octubre de 2014 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.

2n L'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, ha presentat la factura número 267/2014 
de data 11 de novembre de 2014, per un import de 49.930,86 euros (IVA inclòs) corresponent a les 
obres executades de la certificació d'obra primera, del mes d'octubre, relativa a les obres de la 
Memòria valorada de rehabilitació de cobertes, llindes de formigó i consolidació de fonamentació a 
l'Escola Montserrat Montero (obra núm. 59/14).

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

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 5 de desembre de 2014.

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

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

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats
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De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 673/2011  del 11 de 
juny , quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 1, d'octubre de 2014, per un import total de 49.930,86 
euros (quaranta-nou mil nou-cents trenta euros amb vuitanta-sis cèntims d'euro), presentada per 
l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, amb CIF B08868168, relativa a l'execució de les 
obres de la Memòria valorada de rehabilitació de cobertesMemòria valorada de rehabilitació de cobertesMemòria valorada de rehabilitació de cobertesMemòria valorada de rehabilitació de cobertes,,,,    llindes de formigó i consolidació dellindes de formigó i consolidació dellindes de formigó i consolidació dellindes de formigó i consolidació de    
fonamentació a lfonamentació a lfonamentació a lfonamentació a l''''Escola Montserrat MonteroEscola Montserrat MonteroEscola Montserrat MonteroEscola Montserrat Montero    (obra núm. 59/14), d'aquesta ciutat, d'acord amb els 
antecedents exposats i els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el reconeixement de l'obligació que s'inclou a la factura número 267/2014 de 
data 11 de novembre de 2014, per un import de 49.930,86 euros (IVA inclòs), amb càrrec al 
pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació comptable O-201400095411), presentada per 
l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL, corresponent a la certificació primera de les 
obres executades durant el mes d'octubre de 2014 de la Memòria valorada de rehabilitació de 
cobertes, llindes de formigó i consolidació de fonamentació a l'Escola Montserrat Montero, d'acord 
amb els antecedents exposats i els fonaments de drets invocats. 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE    
SERVEIS DE GESTIÓ DEL SERVEI DSERVEIS DE GESTIÓ DEL SERVEI DSERVEIS DE GESTIÓ DEL SERVEI DSERVEIS DE GESTIÓ DEL SERVEI D''''ATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILIATENCIÓ A DOMICILI    ----    SADSADSADSAD----    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    AMBAMBAMBAMB    
VIGENCIA FINS ELVIGENCIA FINS ELVIGENCIA FINS ELVIGENCIA FINS EL     31313131    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2015201520152015    AMB LAMB LAMB LAMB L''''EMPRESA FUNDACIO PERE MATAEMPRESA FUNDACIO PERE MATAEMPRESA FUNDACIO PERE MATAEMPRESA FUNDACIO PERE MATA

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 13 de 
desembre de 2010, es va adjudicar el contracte de serveis plurianual per a la prestació de la gestió del 
servei d'atenció a domicili - SAD- de Granollers per als exercicis 2011 i 2012, amb possibilitat de 
pròrroga de 24 mesos més, a l'empresa FUNDACIO PERE MATA amb CIF G43576206, per un import 
màxim de 650.000,00 euros , IVA exempt , amb subjecció als plecs de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars aprovats .

2.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 4 de 
desembre de 2012 es va aprovar la pròrroga del contracte de serveis plurianual per a la prestació de 
la gestió del servei d'atenció a domicili - SAD- pel període comprès entre l'1 de gener de 2013 fins el 
31 de desembre de 2014 per un import màxim de 650.000,00 euros exempts d'IVA i uns preus unitaris 
per hora de treballadora familiar de 14,22 euros/hora i d'auxiliar de la llar de 11,43 euros/hora.

3.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 27 de 
maig de 2014  es va aprovar la revisió de preus unitaris amb efectes retroactius de l'1 de gener de 
2012 amb un preu/hora resultant per a treballadora familiar de 14,88 euros/hora i un preu per a auxiliar 
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de la llar de 11,96 euros/hora i es va modificar el contracte de serveis per a la prestació de la gestió 
del servei d'atenció a domicili - SAD- per un import màxim de 30.000,00 euros, que representà un 
4,62% d'augment vers l'import primitiu del contracte.

4.- Atès que el proper 31 de desembre de 2014 finalitza el termini del contracte, el servei de Serveis 
Socials  va endegar una nova licitació mitjançant procediment obert  que ha estat reformulada per 
l'aplicació de la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals i que ha 
provocat una demora  en l'adjudicació inicialment prevista i per tant no serà efectiva a l'1 de gener de 
2015.

5.- L'empresa FUNDACIO PERE MATA ha presentat  un escrit amb data 5 de desembre de 2014 
(registre d'entrada núm. 2014023786)  indicant el seu interès en prorrogar forçosament el contracte 
pel període d'un  més, comprès entre el 1 de gener de 2015  al 31 de gener de 2015 a causa del retard 
produït en la nova licitació.

6.- D'acord amb l'informe favorable emès  pel cap de Serveis Socials de data 10  de desembre, es 
considera oportú prorrogar forçosament el contracte de servei d'atenció a domicili amb l'empresa 
FUNDACIO PERE MATA des de l'1 de gener de 2015 fins el 31 de gener de 2015 amb un import 
màxim de 30.521,15 euros exempts d'IVA i uns preus unitaris a continuació indicats:

Preu unitari de treballadora familiar         14,88 euros/hora�

Preu unitari de la auxiliar de la llar    11,96 euros/hora�

Atès que el servei d'atenció a domicili és un servei imprescindible que aborda les necessitats de 
col·lectius de persones en situacions de vulnerabilitat i necessitat. El servei s'adreça a persones que 
per diferents motius (majoritàriament per qüestions d'edat avançada) presenten dificultats d'autonomia 
personal agreujada en alguns casos amb dificultats socials i de salut. Per aquest motiu es primordial 
que es continuï prestant durant el mes de gener de 2015 a  l'espera de la nova adjudicació.
La no prestació d'aquest servei implicaria deixar desatesa una població en situació d 'extrema fragilitat. 
La població a qui principalment s'adreça el programa és gent gran, majoritàriament sola i amb 
problemes físics i de manca d'autonomía i dependència. Es realitzen molts serveis d'higiene i cura 
personal i es realitza un gran treball preventiu en les tasques bàsiques de la vida quotidiana 
d'aquestes persones (ajuda en la organització, en els menjars, en la compra, etc). La no presència de 
les treballadores familiars i auxiliars de la llar incrementaria molt el risc que aquestes persones per 
raons de salut o d'autonomía i provocaria que degenerin i posin en perill el seu estat de salut i també 
que es deteriori el seu entorn més immediat (habitatge).

Es preveuen un màxim de 1744,75 hores per a la treballadora familiar i un màxim de 381,21 hores 
d'auxiliar de la llar.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Disposició transitòria primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova �

el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en quant als contractes administratius 
adjudicats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, que es regiran per la normativa anterior, 
inclosa la seva durada i règim de pròrrogues.
L'article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa als �

contractes de serveis.
L'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.

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 forçosa del contracte de serveis subscrit entre l'Ajuntament de 
Granollers i l'empresa FUNDACIO PERE MATA amb CIF G43576206 per a la prestació del servei 
d'atenció a domicili - SAD- de Granollers pel període comprés entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de 
gener de 2015, que es regiran pels mateixos plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques particulars reguladores del contracte, d'acord amb els fets i fonaments 
invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Autoritzar l'import màxim de la pròrroga  de 30.521,15 euros , exempts d'IVA, amb càrrec 
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a la partida pressupostària H461.23310.22799 de l'exercici 2015 i el preu unitari per a treballadora 
familiar de 14,88 euros/hora i el preu unitari per a auxiliar de la llar de  11,96 euros/hora.

TERCERTERCERTERCERTERCER....  Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 386/2010, formalitzat 
inicialment  en data 1 de gener de 2011 amb l'empresa FUNDACIO PERE MATA.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ    
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICSPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICSPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICSPER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER ALS CENTRES PÚBLICS    
PER AL CURSPER AL CURSPER AL CURSPER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

En sessió de data 7 d'octubre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
van aprovar les Bases específiques del Servei d'Educació per a la concessió de subvencions 
extraordinàries per als centres públics, curs 2014-2015 i l'obertura del termini per a la presentació de 
projectes, fins el 31 d'octubre de 2014, període durant el qual els diferents centres educatius públics 
podien presentar les seves sol·licituds.

Dins el termini establert a tal efecte, un total de 12 centres educatius públics han presentat una 
sol·licitud de subvenció per a projectes subvencionables .

L'òrgan avaluador de la convocatòria es va reunir el dia 20 de novembre d'enguany a la seu de la 
regidoria de d'Educació, i va proposar atorgar a favor dels centres públics que han sol·licitat 
subvenció, i que cumpleixen els requisits previstos a les bases específiques, les puntuacions 
corresponents d'acord amb els criteris de valoració fixats a les propies bases, i els imports de les 
subvencions que els hi correspon d'acord amb les respectives puntuacions, tal i com s'especifica a 
continuació:

Nombres de 
línies 
educatives del 
centre.

Projecte de 
gestió

Nombre 
d'alumne
s NEE de 
caràcter 
sociecon
òmic

Nombre d'alumnes que 
tenen dret a ajuts per 
material que atorga 
Serveis Socials de 
l'Ajuntament de 
Granollers.

TotalEntitat Projecte

Punts Import Punts Import Punts I
m
p
o
rt

Punts Import Punts Import

Escola 
Fàtima

Colònies 
a 
l'escola/P
la lector

2 476,1
9

2 60 1,5 5
5
0

1 360 6,5 1.446,19 €

Escola 
Ferrer i 
Guàrdia

Sortides 
complem
entàries

2 476,1
9

2 60 1 4
5
0

1,5 560 6,5 1.546,19 €

Escola 
Granullari
us

Sortides i 
material 
escolar

4 952,3
8

2 60 1 4
5
0

0,5 160 7,5 1.622,38 €

Escola 
Joan 
Solans

Tots els 
nens i 
nens al 
Teatre

2 476,1
9

2 60 1,5 5
5
0

1,5 560 7 1.646,19 €

Escola 
Lledoner

Accés 
material 
escolar

4 952,3
8

2 60 0,5 2
0
0

0,5 160 7 1.372,38 €

Escola 
Mestres 

Tots hi 
anem

4 952,3
8

2 60 0,5 2
0

1 360 7,5 1.572,38 €
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Montaña 0

Escola 
Pau Vila

Cap nen 
sense 
material i 
sense 
participar

2 476,1
9

2 60 1,5 5
5
0

1,5 560 7 1.646,19 €

Escola 
Pereanto
n

Cohesió 
social

2 476,1
9

2 60 1 4
5
0

1,5 560 6,5 1.546,19 €

Escola 
Ponent

Material i 
llibres 
per 
tothom

4 952,3
8

2 60 1,5 5
5
0

1,5 560 0 2.122,38 €

Escola 
Salvador 
Espriu

Accés 
material i 
sortides

4 952,3
8

2 60 0,5 2
0
0

0,5 160 7 1.372,38 €

Ass.Peda
gògica 
Salvador 
LLobet

Accés 
material 
didàctic

4 952,3
8

2 60 0,5 2
0
0

0,5 160 7 1.372,38 €

I. Antoni 
Cumella

Accés a 
les 
sortides

4 952,3
8

2 60 1 4
5
0

0 0 7 1.462,38 €

I.Celestí 
Bellera

Sortides 
pedagògi
ques

4 952,3
8

2 60 0,5 2
0
0

0 0 6,5 1.212,38 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 19.939,99 €

L'informe emès en data 20 de novembre de 2014 per la cap del servei d'Educació informa 
favorablement sobre la seva concessió, en relació a la proposta d'atorgament de subvencions feta per 
l'Òrgan Avaluador, i   a la concessió de bestretes del 100% de les subvencions, degut a que la 
naturalesa d'aquestes entitats i/o associacions fa difícil el desenvolupament de les seves activitats 
programades sense un suport econòmic previ i suficient, considerant també la finalitat social d'alt 
interès que satisfan, i sense acordar cap garantia ni aval per les raons financeres esmentades i en no 
existir desconfiança respecte del compliment d'aquestes entitats en les seves finalitats i 
responsabilitats, d'acord amb l'experiència que aporta la gestió d'anteriors convocatòries. 

Existeix crèdit suficient autoritzat per atendre aquesta despesa (A 201400072322), amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària H410 32001 48202.

Vist l'informe emès en data 2 de desembre de 2014 per la cap del servei d'Educació en el qual reitera 
l'acceptació a l'Associació Pedagògica com a beneficiaria de la subvenció extraordinària de 
1.372,38€; i l'informe desfavorable emès en data 11 de desembre de 2014 que han fet conjuntament la 
secretària i l'interventor.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

Les Bases específiques del Servei d'Educació que regeixen la convocatòria del curs 2014-2015 per a 
la concessió de subvencions extraordinàries per a centres educatius públics, aprovades per la Junta 
de Govern Local del dia 7 de setembre 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 ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la concessió de les següents subvencions, en el marc de la convocatòria del Servei 
d'Educació per a la concessió de subvencions extraordinàries per als centres públics curs 2014-2015, 
de conformitat amb el detall següent:

Entitat/Associació NIF Actuació 
subvencionada 

Cost 
actuació

Import 
concedit

% 
subvencionat

Escola Fàtima Q5855792
G

Colònies a 
l'escola/Pla lectorr

9.286,94 € 1.446,19 € 15,57%

Escola Ferrer i 
Guàrdia

Q5855720
H

Sortides 
complementàries

23.759,86 € 1.546,19 € 6,50%

Escola Granullarius Q5855762J Sortides i material 
escolar

7.100,00 € 1.622,38 € 22,85%

Escola Joan Solans Q5856059J Tots els nens al 
Teatre

4.591,00 € 1.646,19 € 30,85%

Escola Lledoner Q0801475
E

Accés material 
escolar

34.000,00 € 1.372,38 € 4,03%

Escola Mestres 
Montaña

Q5856045I Tots hi anem 3.000,00 € 1.572,38 € 52,41%

Escola Pau Vila Q5855829
G

Cap nen sense 
material i sense 
participar

12.358,00 € 1.646,19 € 13,32%

Escola Pereanton Q5855908I Cohesió social 7.539,90 € 1.546,19 € 20,50%

Escola Ponent Q5856218
B

Material i llibres per 
a tothom

5.000,00 € 2.122,38 € 42,44%

Escola Salvador 
Espriu

Q5856066
E

Accés material i 
sortides

81.624,00 € 1.372,38 € 1,68%

Ass. Pedgògica 
S.Llobet

G63214399 Accés material 
didàctic

44.344,44 € 1.372,38 € 3,10%

I. Antoni Cumella Q5855523F Accés a les sortides 2.220,00 € 1.462,38 € 65,88 €

Institut Celestí 
Bellera

Q5850031
E

Sortides 
pedagògiques

25.380,90 € 1.212,38 € 4,77%

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de cada centre beneficiari, per l'import 
indicat al primer punt de la part dispositiva, amb càrrec a l'aplicació pressupostària H410 32001 48202 
(A 201400072322).

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Establir que el centre educatiu beneficiari resta obligat a presentar la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a l'actuació subvencionada, dins el termini i amb la forma que assenyalen 
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les bases específiques, de conformitat amb el que disposa l'article 17 de l'Ordenança General de 
Subvencions de l'Ajuntament de Granollers.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Notificar de forma individualitzada aquest acord a cada centre educatiu beneficiari i al Servei de 
Comptabilitat municipal.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-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 ADJUDICAR EL CONTRACTE PRESTACIÓ DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRESTACIÓ DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRESTACIÓ DEL SERVEI DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE PRESTACIÓ DEL SERVEI D''''ATENCIÓATENCIÓATENCIÓATENCIÓ    
A LA PERSONA I LES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNITÀRIES EN LA LA PERSONA I LES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNITÀRIES EN LA LA PERSONA I LES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNITÀRIES EN LA LA PERSONA I LES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNITÀRIES EN L''''ÀMBIT DE LAÀMBIT DE LAÀMBIT DE LAÀMBIT DE LA    
TERÀPIA OCUPACIONAL PER AL CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS ATERÀPIA OCUPACIONAL PER AL CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS ATERÀPIA OCUPACIONAL PER AL CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS ATERÀPIA OCUPACIONAL PER AL CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS A    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ IADJUDICACIÓ I    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIATRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local  del 21 d'octubre de 2014 va acordar iniciar expedient licitatori, autoritzar la 
despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a la 
contractació de la prestació del servei d'atenció a la persona i les activitats de sensibilització i 
comunitàries en l'àmbit de la teràpia ocupacional per al centre per a l’autonomia personal SÍRIUS a 
Granollers a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació 
ordinària, per a l'anualitat 2015, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, amb un  valor estimat 
total del contracte de 60.000,00 euros, amb aplicació al codi pressupostari H461.23320.22799  i amb 
el detall següent:

- Preu licitació contracte: 33.000 euros (30.000,00 €, més 3.000,00 € en concepte d' IVA (10%))
- Pròrroga contracte: 33.000 euros (30.000,00 €, més 3.000,00 € en concepte d' IVA (10%))

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

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

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

1 GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL 14/11/2014 2014022512

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), el cap de servei de Serveis Socials ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa a la 
Mesa de contractació d'acord amb la valoració següent:

3.1 Criteris de valoració mitjançant judici de valoració
Criteri A.1: Funcionament del Servei.
En aquest apartat és valora la planificació de l'atenció directa als usuaris; la inclusió d'un circuit per atendre les 
demandes dels usuaris i les demandes dels diferents professionals; la inclusió de proposta metodològica de 
recollida del grau de satisfacció del ciutadà i la planificació de la dinamització grupal i comunitària .

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Documentació presentadaDocumentació presentadaDocumentació presentadaDocumentació presentada ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions     
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     23232323    

puntspuntspuntspunts
Respecte al programa d'atenció 
individual, orientació i diagnòstic i 
atenció directa: 
Presenta una planificació de l 'atenció 
molt detallada, que concreta totes les 
àrees d'atenció del servei mostra molt 
coneixement de l'activitat a prestar.

Com a millora inclou definició de 
circuits i metodologia molt clarificadors, 
inclou enquestes de satisfacció a 
clients i professionals.
Inclou un diagrama d'atenció general 
molt visual que permet situar la 
intervenció que es realitza en els seus 
diferents estadis. El diagrama  
proposat ajuda a clarificar les funcions 
dels  professionals i les possibles 
derivacions a d'altres serveis.

10 punts

GEDI GESTIÓ I 
DISSENY 
SCCL

Respecte al programa de dinamització 
grupal i comunitària: Presenta un 
diagrama de procés per la intervenció 

Inclou diagrama de procés 
d'intervenció comunitària molt visual i 
detallat. 



25

comunitària.
Presenta una descripció variada i  
detallada d'accions grupals adequades 
als clients potencials del SIRIUS.
No aporta accions grupals noves.

Millora l'eficàcia i la programació del 
treball comunitari que es pot fer des del  
SIRIUS.
Inclou una detallada descripció dels  
objectius de cadascun dels grups  
proposats. 
Demostra un extens coneixement de la 
problemàtica dels usuaris i en fa una 
descripció ajustada a la realitat.

10 punts

En el conjunt d'aquest subapartat la puntuació és la següent : 20 PUNTS

Criteri A.2: Propostes de coordinació i supervisió .

En aquest apartat és valora la millora de la freqüència de les coordinacions; el tipus de continguts proposats 
entre l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament de Granollers. Es valorarà la freqüència de les reunions de supervisió 
i el tipus de contingut en relació a l'avaluació continuada de les actuacions amb els usuaris i les activitat 
comunitàries i grupals; les propostes d'anàlisi i adaptació a les noves necessitats de les persones usuàries del 
servei.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Aspectes a valorarAspectes a valorarAspectes a valorarAspectes a valorar ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     12121212

    puntspuntspuntspunts
Respecte a les coordinacions 
professionals amb els tècnics de 
l'Ajuntament i/o altres: presenta una 
adequada descripció de les diferents  
coordinacions necessàries pel bon  
funcionament del servei.

Inclou una detallada descripció 
metodològica i operativa de les 
coordinacions. 
Millora la freqüència en les reunions 
empresa i ajuntament (semestral).
Inclou un detallada descripció dels  
continguts de les coordinacions i  
proposta definida de treball en xarxa.

4,5 punts

GEDI GESTIÓ I 
DISSENY SCCL Respecte a la millora de la supervisió 

tècnica/administrativa i de control. 
Proposta de supervisions mensuals  
per assessorament 
professional(professional extern) que 
obren a tot l'equip de SIRIUS i 
setmanals per avaluar la dinàmica 
diària. 
Millora amb l'aportació d'un consultor 
extern en matèria d'atenció a persones 
amb discapacitat. 

5,5

La puntuació final dels criteris de valoració mitjançant judici de valor obtinguda és la següent : 10 punts

Criteri A.3: Propostes d'avaluació i equip de treball.
En aquest apartat es valora la innovació a l'hora d'avaluar; que l'avaluació sigui continuada; la inclusió de 
metodologia pròpia per a la recollida de noves dades i la capacitat d 'implantar processos de millora permanents. 

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Documentació presentadaDocumentació presentadaDocumentació presentadaDocumentació presentada ObservacionsObservacionsObservacionsObservacions
((((motivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuaciómotivació de la puntuació ))))

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
fins afins afins afins a     14141414

    puntspuntspuntspunts
Respecte a les propostes avaluadores  
i recollida de dades: Presenta un extens programa 

d'avaluació basat en la norma ISO 
9001:2008

Detallada i extensa descripció 
d'indicadors qualitatius i quantitatius. 
Millora la proposta actual definint 
indicadors per àrees. Proposen una 
millora de la base de dades per 
adaptar-la a la proposta de nous 
indicadors.

6,5

GEDI GESTIÓ I 
DISSENY SCCL

Respecte a proposta d'organització de 
personal (respectant els mínims 
establerts als plecs tècnics)

Inclou proposta en forma de 
cronogrames de les tasques del  
terapeuta ocupacional. Clarificador, 
realista i flexible. Inclou pla de formació 
de la pròpia cooperativa. 
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Millora proposant 4 accions formatives 
anuals amb contingut adequat a les 
necessitats del SIRIUS. Parla de fons 
propis de formació en general però no 
es concreta cap quantitat per al  
terapeuta del SIRIUS.

6

En el conjunt d'aquest subapartat la puntuació és la següent : 12,5 PUNTS

TOTAL PUNTUACIONS:

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA....1111 AAAA....2222 AAAA....3333 TotalTotalTotalTotal
GEDI SCCL 20 PUNTS 10 PUNTS 12,5 PUNTS 42,5 PUNTS

En data 4 de desembre de 2014 es fa l'acta d'obertura de pliques del sobre 3 que correspon a l'oferta econòmica. 

El punt II del Plec de clàusules administratives estableix el pressupost màxim total de la licitació en 30.000,00 €, 
IVA exclòs per un període de 1 any amb la possibilitat de prorrogar per 12 mesos més.
D'acord amb el plec de clàusules administratives es valorarà la proposta econòmica mitjançant fórmula 
matemàtica. La puntuació es calcularà de forma proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada 
quantificades cada una de les ofertes econòmiques presentades :

29.900 € 
B=  51 x   ------------------ = 51 punts

29.900 €
Els resultats obtinguts han estat els següents :

Empresa Preu (Base Imposable Total
GEDI SCCL 29.900,00 € 51 punts

Un cop valorats els sobre núm. 2 (criteris que depenen d'un judici de valor) i el sobre núm. 3 (criteris avaluables 
mitjançant fórmula matemàtica), el resultat final és el següent:

Criteris
Empresa A B Total

GEDI SCCL 42,5 51 93,50

En data 5 de desembre de 2014, la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació 
de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL amb CIF. 
F59128041  a presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

L'empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL ha presentat la documentació requerida i compleix les 
requisits previstos en  el Plec de clàusules administratives particulars, i la cap del Servei de 
Contractació i Compres  la ha acceptat.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès, proposa l'adjudicació del contracte de 
prestació del servei d'atenció a la persona i les activitats de sensibilització i comunitàries en l'àmbit de 
la teràpia ocupacional per al centre per a l'autonomia personal SIRIUS de Granollers per a l'anualitat 
2015, a l'empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL amb CIF F59128041, que ha presentat l'oferta 
econòmica més avantatjosa,   per un import de 29.900,00 € exempts d'IVA.

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

Assumpte:" Licitació del servei d'atenció a la persona i les activitat de sensibilització i 
comunitàries en l'àmbit de la teràpia ocupacional per al centre per a l'autonomia personal 
SIRIUS"

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 29/10/2014
Liquidació: Núm. 201402006195L. de data 29/10/2014 per import de 234.78 euros



27

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

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

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

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

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  GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL amb CIF F59128041 el contracte de 
prestació del servei d'atenció a la persona i les activitats de sensibilització i comunitàries en l'àmbit de 
la teràpia ocupacional per al centre per a l'autonomia personal SIRIUS de Granollers per a l'anualitat 
2015 amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més,  per un import de 29.900 euros exempts d'IVA, 
amb aplicació al codi pressupostari  H461.23320.22799 i amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel 
contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY SCCL amb CIF F59128041 la quantitat de 
234,78 euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte de prestació del servei d'atenció a la persona i les activitats de sensibilització i comunitàries 
en l'àmbit de la teràpia ocupacional per al centre per a l'autonomia personal SIRIUS de Granollers per 
a l'anualitat 2015 ....
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant obligatòriament el número dtot indicant obligatòriament el número dtot indicant obligatòriament el número dtot indicant obligatòriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient     ((((58585858////14141414)))) 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 de 15 dies  hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86.70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars ,clàusula X.2.

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 l'anunci de l'acord d'adjudicació i el de formalització del contracte en el perfil del 
contractant d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Confeccionar els documents comptables d'autorització i disposició de la despesa  d'exercicis 
futurs (ADFUT) a nom de l'empresa adjudicatària per l'import indicat al punt primer del present acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA DINAMITZACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA DINAMITZACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA DINAMITZACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA DINAMITZACIÓ    
DE LA GENT GRAN I ESPAI ACTIUDE LA GENT GRAN I ESPAI ACTIUDE LA GENT GRAN I ESPAI ACTIUDE LA GENT GRAN I ESPAI ACTIU,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS    
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CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 14 d'octubre 
de 2014, es  va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei de dinamització de 
la gent gran i espai actiu  per un import de licitació de  46.000,00 euros més 4.600,00 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 50.600,00 euros,  mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària.

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

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATADATADATADATA    
REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE

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

1 ASOCIACIÓN ESPORT 3 10/11/2014 2014222099
2 DOBLE VIA SCCL 10/11/2014 2014022100
3 FUNDACIO PERE TARRES 12/11/2014 2014022349

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), el cap del servei de Serveis Socials ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa a la 
Mesa de contractació, l'oferta econòmicament més avantatjosa presentada per l'empresa DOBLE VIA 
SCCL amb CIF F-62011812  per un import de 45.520,03 euros (IVA exempt), el que representa una 
baixa del 1,04 % sobre el preu de licitació, per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la 
dinamització de la gent gran i espai actiu, d'acord amb la següent puntuació:

Criteri A.1. Funcionament del Servei

1- Sistema d'atenció directa, d'acompanyament a la persona gran i de dinamització sociocultural .
2- Protocols de recollida de dades i indicadors per a millores en els processos d 'avalació del Servei.

Empresa Aspectes a valorar a la 
documentació presentada

Observacions 
(motivació de la 
puntuació)

Puntuació
fins a  23 
punts

E3. LLEURE I GENT 
GRAN. Empresa del 
Grup Sintagmia.
Projecte de Gestió del 
Servei de 
Dinamització de la 
Gent Gran i Espai 
Actiu. Ajuntament de  

Granollers.

1-Presenta sistema d'atenció 
directa, d'acompanyament la 
persona gran i de ó sociocultural 
(17 punts)   
                                                                               

2-Presenta protocols de recollida 

Inclou: 
-Diferents protocols de 
sistemes d'atenció directa i 
d'acompanyament a la 
persona gran, que es 
presenten de forma 
desorganitzada.                            

Millores:
-Es proposen algunes 
activitats de dinamització 
sociocultural conjuntes amb 
altres entitats, i alguna altra 
de caire intergeneracional i 
comunitària, de forma poc 
clara i concreta.                                                               
-Es parla de promoure el 
voluntariat.
No s'ajusta a condicions del 
PTT:                                                               

-Els cursos i tallers no 
s'ajusten al calendari deen la 
clàusula 2.4 del PTT .

EXCLOSA
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de dades i indicadors per a 
millores en els processos 

d'avaluació del Servei (6punts)   

        

Inclou:
-Es presenta gestió pròpia 
d'inscripcions, de llistes 
d'espera i de sistema de 
gestió informàtica i sistema de 
seguretat de base de dades, 
de forma poc específica.                                                                      
-Proposta de recollida de 
dades per a procés d'avaluació 
i  proposta d'indicadors, sense 
claredat en la temporalitat de 
recollida

       
   
    

DOBLE VIA (Serveis 
Socioeducatius). 
Cooperativa.
Servei de 
Dinamització de la 
Gent Gran i Espai 
Actiu de Granollers. 
Projecte Tècnic.
( i Annex)

1-Presenta sistema d'atenció 
directa, d'acompanyament a la 
persona gran i de dinamització 
sociocultural (17 punts)   

Presenta protocols de recollida 
de dades i indicadors per a 
millores en els processos 
d'avaluació del Servei (6punts)

Inclou:
-Els sistemes d'atenció directa 
i d'acompanyament al ciutadà, 
i la planificació d'activitats es 
presenten en el projecte de 
forma concreta i específica, i 
es tracta d'activitats 
adaptades a les necessitats 
dels usuaris. 
-Els cursos i tallers s'ajusten al 
calendari de funcionament 
establert en el PTT. 
Millores:
-Els cursos i tallers s'adequen 
a les necessitats del servei.   
-Horari proposat  s'adequa al 
PTT i planteja la seva 
adaptació en relació a acords 
amb responsables municipals.            
-Es proposa un àmplia varietat 
d'activitats de dinamització 
sociocultural pròpies, 
conjuntes amb altres entitats, i 
activitats intergeneracionals i 
comunitàries, d'acord amb els 
criteris de valoració.         
-Es vol promoure el 
voluntariat.                         

Inclou:
-Es presenta protocol de 
recollida de dades i indicadors 
que s'ajusta al PTT i a les 
necessitats del servei, en una 
exposició clara i concisa.
Millores:                              
-Proposta de procés 
d'avaluació continuat i 
proposta d'indicadors concrets 
i temporalitzats, per a facilitar 
procés de millora.

    17

     6 

  TOTAL
    23
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FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS
Projecte de Gestió del 
Servei de 
Dinamització de la 
Gent Gran i Espai 
Actiu.

1-Presenta sistema d'atenció 
directa, d'acompanyament a la 
persona gran i de dinamització 
sociocultural (17 punts)   

2-Presenta protocols de recollida 
de dades i indicadors per a 
millores en els processos 
d'avaluació del Servei (6punts)

Inclou:
-Els sistemes d'atenció directa 
i d'acompanyament al ciutadà, 
i la planificació d'activitats es 
presenten en el projecte de 
forma específica dintre de les 
línees d'acció estratègica del 
projecte. Es presenten 
activitats adaptades a les 
necessitats dels usuaris.                     

-Els cursos i tallers s'ajusten al 
calendari de funcionament 
establert en el PTT .                                   
-L'horari proposat s'adequa i 
adapta al PTT.                  
Millores:
-Es proposa un ampli conjunt 
d'activitats de dinamització 
sociocultural pròpies, 
conjuntes amb altres entitats, i 
activitats intergeneracionals i 
comunitàries, d'acord amb els 
criteris de valoració.         
-Es proposa promoure el 
foment del voluntari.

Inclou:
-Es presenten eines de gestió 
pròpia, amb protocols de 
recollida de dades i 
d'indicadors.
Millores:                                            
-Proposta de procés 
d'avaluació continuat i i 
proposta d'indicadors 
concretats de forma específica 
en diferents àmbits, per a 
facilitar procés de millora.
                                                                       

    15                                             

                                    

       6

  TOTAL
    21

Criteri A.2. Propostes de coordinació i supervisió i control

1-Millora en el sistema de coordinacions.
2-Millora en la proposta de sistemes de supervisió i control .

Empresa Aspectes a valorar a la 
documentació presentada

Observacions
(motivació de la puntuació)

Puntuaci
ó

fins a 12 
punts

DOBLE VIA 
(Serveis 
Socioeducatius). 
Cooperativa.

1-Presenta millora en el 
sistema de coordinacions (6 
punts)

Inclou:
-Es realitzen diferents sistemes de 
coordinació d'acord al PTT. Es 
plantegen sis àmbits de 

     6
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Servei de 
Dinamització de la 
Gent Gran i Espai 
Actiu de Granollers. 
Projecte Tècnic.
( i Annex)

2-Presenta millora en la 
proposta de supervisió i control 
(6 punts)

coordinació.
-Es planteja la disponibilitat 
d'adaptació a propostes del 
servei.
Millores:
-Amplien aspectes en els àmbits 
de coordinació, donat que es té 
en compte l'Espai Cangur. 

                                                                                                    

Inclou:
-Es parla de supervisió tècnica, 
facilitant informació sobre teoria, 
metodologia i temporalitat.                                        
-Es planteja l'organització del 
personal i les seves funcions i 
competències.                                                                                                         
-Es proposa seguiment i control 
de la gestió del programa entre 
l'empresa i l'Ajuntament
Millores:
-Es concreten millores en 
aspectes de contingut i de 
freqüència en espais de supervisió 
tècnica.

      

     6

 TOTAL
    12

FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS
Projecte de Gestió 
del Servei de 
Dinamització de la 
Gent Gran i Espai 
Actiu.

1-Presenta millora en el 
sistema de coordinacions (6 
punts)

2-Presenta millora en la 
proposta de supervisió i control 

(6 punts)

Inclou:
-Es realitzen diferents propostes 
de coordinació d'acord amb el 
PTT.
Es plantegen cinc nivells amb 
metodologia específica.  
-Es planteja la disponibilitat 

d'adaptació a propostes del servei                                                                                                

Inclou:
-No es planteja espai de 
supervisió tècnica com a tal, tot i 
que es parla d'espais de 
coordinació amb objectius 
pedagògics .
-S'inclou organigrama de l'equip 
de treball del projecte i les seves 
funcions.                                                
-S'estableix un model de control 
de gestió en base a definició 
d'indicadors.
Millores:
-Es comenta la disponibilitat 
d'ampliar feqüència i adequar 
continguts d'espais de coordinació 
amb objectius pedagògics.

     5

    4,5

   TOTAL
   9,5

Criteri A.3. Aspectes Qualitatius de l'equip adaptat a les necessitats i recursos del sector

1-Propostes avaluadores i recollida de dades
2-Proposta d'organització del personal (respectant els mínims establerts en els plecs tècnics )



32

Empresa Aspectes a valorar a la 
documentació presentada

Observacions 
(motivació de la puntuació)

Puntuaci
ó

fins a  
14 
punts

DOBLE VIA (Serveis 
Socioeducatius). 
Cooperativa.
Servei de 
Dinamització de la 
Gent Gran i Espai 
Actiu de Granollers. 
Projecte Tècnic.
( i Annex)

1-Presenta propostes 
avaluadores i recollida de dades 
(7 punts)

2-Presenta proposta 
d'organització del personal 
(respectant els mínims establerts 
en els plecs tècnics) (7 punts)

Inclou:
-Presenten sistemes d'avaluació 
que avaluen la gestió 
continuada i del 
desenvolupament del projecte.              
-Es recullen mètodes 
d'avaluació per a la obtenció de 
processos de millora.

Inclou:
-Es proposen funcions i 
competències, sense concreció 
en distribució de temps en les 
diferents tasques.                                                                                      
-L'horari s'ajusta a PTT, i 
disponibilitat d'adaptació.         
-Es presenta pla de formació 
que recull millores adaptades a 
les necessitats del projecte.

   
     6

     5

  TOTAL
    11

FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS
Projecte de Gestió del 
Servei de 
Dinamització de la 
Gent Gran i Espai 
Actiu.

1-Presenta propostes 
avaluadores i recollida de dades 
(7 punts)

2-Presenta proposta 
d'organització del personal 
(respectant els mínims establerts 
en els plecs tècnics) (7 punts)

Inclou:
-Presenten sistemes d'avaluació 
que avaluen la gestió 
continuada i global del projecte.                                           
-Es proposa posar en marxa 
nous mètodes d'avaluació, en 
un procés per a obtenir procés 
de millora contínua.                             

Inclou:
Es realitza proposta de gestió 
de temps i priorització de 
tasques amb temps de 
dedicació destinat a cada tasca.                                                                                           
-L'horari s'ajusta a PTT, i es 
comenta disponibilitat 
d'adaptació.                                                                               
- Es presenta pla de formació 
que recull millores adaptades a 
les necessitats del projecte.                                                                            

                                                 

     6                                   

 

    6

 TOTAL
   12 

La puntuació final dels criteris de valoració mitjançant judici de valor obtinguda és la següent:

Empresa A.1 A.2 A.3 Total

E3.LLEURE I GENT 
GRAN. Empresa del 
Grup Sintagmia

EXCLOSA: No s'ajusta a condicions del PTT:        
-Els cursos i tallers no s'ajusten al calendari de funcionament establert en la 
clàusula 2.4 del PTT .

DOBLE VIA (Serveis 23 12 11 46
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Socioeducatius). 
Cooperativa.

FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS

21 9,5 12 42,5

En data 5 de desembre de 2014 , la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació 
de la Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa DOBLE VISA SCCL amb CIF F-62011812  a 
presentar la documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa .DOBLE VIA SCCL 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  emet un informe pel qual accepta la documentació presentada.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 4 de desembre de 2014, 
proposa l'adjudicació del contracte de serveis per a la dinamització de la gent gran i espai actiu a 
l'empesa DOBLE VIA SCCL amb CIF F-62011812, que ha presentat l'oferta econòmica més 
avantatjosa,   per un import de 45.520,03 euros (IVA exempt) , el que representa una baixa del 1,04 % 
sobre el preu de licitació.

Atès que la clàusula X.2 del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari 
haurà d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que 
prescriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500,00 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 i tramitació ordinària.

Assumpte: Licitació contracte de serveis per a la prestació del servei de dinamització de la gent gran i 
espai actiu
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 23/10/2014
Liquidació: Núm.201402006044L de data 23/10/2014 per import de 237,30 euros

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

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

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

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

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 DOBLE VIA SCCL amb CIF F-62011812, el contracte de serveis per a 
la dinamització de la gent gran i espai actiu, per un import de 45.520,03 euros IVA exempt , el que 
representa una baixa del 1,04 % sobre el preu de licitació, amb càrrec a la partida pressupostària 
H462.23150.22799 i amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i 
fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa DOBLE VIA SCCL la quantitat de 237,30 euros, en concepte de 
despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de serveis per a la 
prestació del servei de dinamització de la gent gran i espai actiu  . Aquestes despeses es podran 
abonar mitjançant transferència bancària al compte ES40-2013-0046-89-0200601574 tot indicanttot indicanttot indicanttot indicant    
necesàriament el número dnecesàriament el número dnecesàriament el número dnecesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient  al que pertanyen i enviant una comunicació via correu 
electrònic mgimeno@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 número 7,2ª planta , en el termini de quinze dies.
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TERCERTERCERTERCERTERCER....     Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació ,d'acord al que estableixen els articles 151 i  154 del TRLCSP. 

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

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

SETÊSETÊSETÊSETÊ....    .Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 16 de febrer de 2015  per 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

 

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

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

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