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ABSÈNCIES JUSTIFICADES

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 ....

El senyor Alcalde expressa el condol per la mort del mossèn rector de Sant Esteve, senyor Lluís Pou, 
destacant el seu treball per la comunitat del treball intens.

El senyor Alcalde manifesta que aquesta serà la darrera sessió en la que assistirà la Secretaria atès 
que el dia 1 de març de 2015 es reincorporarà com a Secretaria a l'Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, i agraeix els serveis prestats a aquesta corporació .

 
 

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



3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOCPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOCPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOCPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS A LA CREACIÓ DEL PROPI LLOC    
DE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSDE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSDE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERSDE TREBALL DE LES PERSONES DESOCUPADES RESIDENTS AL MUNICIPI DE GRANOLLERS

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar el dia 8 de juliol de 2014, les bases de la 
convocatòria de subvencions a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades 
residents al municipi de Granollers, amb una dotació pressupostària de 50.000,00 euros previstos a la 
partida H160 24110 47000 “Subvencions a l’autoocupació PX 2014” del Pressupost de l'Ajuntament de 
Granollers per a l’any 2014.

El període de sol·licitud de les subvencions es va iniciar el dia 18 de juliol de 2014, l’endemà de la 
publicació de les Bases al BOP, i fins el 14 de novembre de 2014.

En data 11 de novembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar una pròrroga per a presentar 
sol·licituds fins el  15 de desembre de 2014.

Un cop finalitzat el període elegible les sol·licituds presentades han estat les següents, pels conceptes 
i imports, expressats en euros, que es mostren a continuació:

Nom i cognoms persona 
sol·licitant DNI

(1)

Despeses 
de 
Gestoria

(2)

Taxa 
municipal 
d'obres o 
obertura

(3)

Informe 
tècnic 
permís 
obertura

(4)

Quota 
autònom
s primers 
12 mesos

(A) 

(1)+(2)+(3)+(4)

TOTAL DESPESES 
SUBVENCIONABLES

Anna Barragán Mombiela 53120977Q 735,68 206,00 0,00 4.200,00 5.141,68

Anna Villà Garcia 52147314N 420,00 680,00 1.700,00 1.106,16 3.906,16

Ernesto Planas Díaz 35091019B 2.152,40 0,00 0,00 7.176,00 9.328,40

Estefania Alegre Moreno 53285165F 750,00 680,00 774,40 1.107,42 3.311,82

Francisco Javier Vela Garriga 47809008N 600,00 0,00 0,00 3.132,00 3.732,00

Griselda Ramon Blesa 43416750H 480,00 0,00 0,00 1.107,42 1.587,42

Jose Antonio Paez Herrera 37796775R 0,00 0,00 0,00 3.132,00 3.132,00

Jose Manuel Otero Friaza 35472972A 780,00 0,00 0,00 1.680,00 2.460,00

Llens Costa Hernandez 77304798G 3.437,85 0,00 0,00 3.662,00 7.099,85

Mar Dalmases Castelló 43738397X 0,00 0,00 0,00 3.142,08 3.142,08

Maria Teresa Moreno 
Ramos 77112772M 600,00 206,00 0,00 1.272,95 2.078,95

Marta Móra Viegas 47705312T 0,00 680,00 1.085,00 1.107,42 2.872,42

Meritxell Menchero Camps 52169343F 200,00 0,00 0,00 1.098,00 1.298,00

Montse Suriol Tolrà 46769609Y 780,00 0,00 0,00 1.107,42 1.887,42

Núria Piera Lopez 35115217J 2.250,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00

Olga Torrillas Gumara 40974300F 0,00 0,00 0,00 1.552,50 1.552,50

Rosa Planellas Parera 46110174G 200,00 0,00 0,00 1.352,94 1.552,94

Susana Perez Mejias 43536843M 0,00 680,00 1.700,00 1.107,42 3.487,42

     TOTAL 59.821,06

La comissió avaluadora ha analitzat els expedients i ha verificat que totes les sol·licituds s’ajusten als 
requisits fixats a les bases, i que inclouen tota la documentació exigida, excepte per:

· La sol·licitud corresponent al DNI número 35115217351152173511521735115217JJJJ ha estat desestimada per manca de 
documentació necessària amb la presentació de la sol·licitud, requerida posteriorment i sense 
haver presentat cap documentació addicional.



· La sol·licitud corresponent al DNI número 43416750434167504341675043416750HHHH ha estat desestimada per la pròpia 
persona sol·licitant, amb una presentació d’instància posterior manifestant aquesta decisió.

En data 18 de desembre de 2014, el servei de recaptació de l’Ajuntament de Granollers emet 
certificats d’estar al corrent de pagament de les persones beneficiàries de la subvenció .

En data 26 de gener de 2015, el servei de recaptació de l’Ajuntament de Granollers comprova 
definitivament que tots els beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions de pagament amb 
l’ajuntament de Granollers

La puntuació assignada a cada sol·licitud d’acord amb els criteris de puntuació fixats a les bases és la 
següent:

Nom i cognoms persona 
sol·licitant DNI

Persones 
contractades

Inversió 
realitzada Préstec

Finalitat 
social

Antiguitat 
d’inscripció 
a l’OTG

PUNTUACIÓ 
TOTAL

Anna Barragán Mombiela 53120977Q 1 3 1 0 1 6

Anna Villà Garcia 52147314N 1 3 0 0 1 5

Ernesto Planas Díaz 35091019B 0 3 0 0 3 6

Estefania Alegre Moreno 53285165F 0 2 0 0 1 3

Francisco Javier Vela Garriga 47809008N 0 1 0 0 0 1

Jose Antonio Paez Herrera 37796775R 3 3 0 0 2 8

Jose Manuel Otero Friaza 35472972A 0 1 0 0 0 1

Llens Costa Hernandez 77304798G 0 1 0 0 0 1

Mar Dalmases Castelló 43738397X 0 1 0 0 0 1

Maria Teresa Moreno 
Ramos

77112772

M 0 1 0 0 0 1

Marta Móra Viegas 47705312T 0 1 0 0 0 1

Meritxell Menchero Camps 52169343F 0 1 0 0 1 2

Montse Suriol Tolrà 46769609Y 0 0 0 0 0 0

Olga Torrillas Gumara 40974300F 0 1 0 0 3 4

Rosa Planellas Parera 46110174G 0 1 0 0 3 4

Susana Perez Mejias
43536843

M 0 2 0 0 3 5

En base als requisits de la base onzena d’aquesta convocatòria, el càlcul de l’import a atorgar per a 
cada una de les sol·licituds és mostra a continuació , expressats en euros:

Nom i cognoms 

de la persona 

sol·licitant DNI

(A)

TOTAL 

DESPESES 

SUBVENCIO-

NABLES

(B)

Gestoria i/o 

Assessoria 

(C)

Informe 

tècnic

(D)

Resta de 

despeses 

subvencio-

nables

(E)

Total 

càlcul 

previ 

subvenció

(F)

Límit 

màxim 

subvenció

(G)

IMPORT A 
ATORGAR

Anna Barragán 
Mombiela 53120977Q 5.141,68 200,00 0,00 2.203,00 2.403,00 2.500,00 2.403,00

Anna Villà Garcia 52147314N 3.906,16 200,00 500,00 893,08 1.593,08 1.953,08 1.593,08

Ernesto Planas 
Díaz 35091019B 9.328,40 200,00 0,00 3.588,00 3.788,00 2.500,00 2.500,00

Estefania Alegre 
Moreno 53285165F 3.311,82 200,00 500,00 893,71 1.593,71 1.655,91 1.593,71

Francisco Javier 
Vela Garriga 47809008N 3.732,00 200,00 0,00 1.566,00 1.766,00 1.866,00 1.766,00

Jose Antonio 
Paez Herrera 37796775R 3.132,00 0,00 0,00 1.566,00 1.566,00 1.566,00 1.566,00

Jose Manuel 
Otero Friaza 35472972A 2.460,00 200,00 0,00 840,00 1.040,00 1.230,00 1.040,00

Llens Costa 



Hernandez 77304798G 7.099,85 200,00 0,00 1.831,00 2.031,00 2.500,00 2.031,00

Mar Dalmases 
Castelló 43738397X 3.142,08 0,00 0,00 1.571,04 1.571,04 1.571,04 1.571,04

Maria Teresa 
Moreno Ramos 77112772M 2.078,95 200,00 0,00 739,48 939,48 1.039,48 939,48

Marta Móra 
Viegas 47705312T 2.872,42 0,00 500,00 893,71 1.393,71 1.436,21 1.393,71

Meritxell 
Menchero Camps 52169343F 1.298,00 200,00 0,00 549,00 749,00 649,00 649,00

Montse Suriol 
Tolrà 46769609Y 1.887,42 200,00 0,00 553,71 753,71 943,71 753,71

Olga Torrillas 
Gumara 40974300F 1.552,50 0,00 0,00 776,25 776,25 776,25 776,25

Rosa Planellas 
Parera 46110174G 1.552,94 200,00 0,00 676,47 876,47 776,47 776,47

Susana Perez 
Mejias 43536843M 3.487,42 0,00 500,00 893,71 1.393,71 1.743,71 1.393,71

Total general        
22.746,1

6

(B) Import màxim per gestoria i/o assessoria 200€

(C) Import màxim per informe tècnic 500€

(D) 50% de la resta de despeses subvencionables = [(A)-(B)-(C)]/2

(E) Total càlcul subvenció = (B)+(C)+(D)

(F) Límit màxim el menor de:

• 50% de (A) Total despeses subvencionables

• 2.500 €

(G) Import a atorgar:  el menor de (E) i (F)

Atès que l’import total a atorgar, 22.746,16 euros, no ha superat la partida pressupostària destinada a 
aquesta línia de subvenció (50.000,00 euros), no ha calgut aplicar el criteri d’adjudicació amb 
puntuacions definit a la base onzena de les bases d’aquesta convocatòria.

Atès que es va ampliar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds i donada la quantitat de 
sol·licituds presentades, i per tant, la verificació de la documentació presentada i el tràmit de la 
redacció de l'informe tècnic ha demorat la tramitació d'aquesta proposta d'acord fins al mes de gener 
de 2015, sense temps material per a l'adopció de l'acord per part de la Junta de Govern Local al mes 
de desembre de 2014.

Atès que les actuacions a subvencionar estan emmarcades en el Pla de Xoc previst per l’Ajuntament 
de Granollers per a l’exercici 2014 i atès que aquestes s’han iniciat durant el mateix exercici, les 
operacions comptables provisionals de reconeixement de les obligacions en favor de les persones 
beneficiàries es realitzen amb càrrec al Pressupost de 2014.

Atès que les persones sol·licitants, exceptuant les dues excloses, reuneixen els requisits establerts a 
les bases i han presentat correctament tota la documentació.

Vist informe de data 6 de febrer de 2015, de la Comissió d’Avaluació.

Vist informe de data 12 de febrer de 2015 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 .-.-.-.- Atorgar a les persones  que es detallen a continuació les subvencions que s'indiquen per a 
cadascuna d'elles, per un import total de 22222222....746746746746,,,,16161616    euroseuroseuroseuros, amb càrrec a la partida    HHHH160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000160 24110 47000    
“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX“Subvencions a l’autoocupació PX    2014201420142014”””” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l’any 
2014:

NOM i COGNOMS DE LA PERSONA 
SOL·LICITANT DNI

IMPORT A 
ATORGAR



Anna Barragán Mombiela 53120977Q 2222....403403403403,,,,00000000

Anna Villà Garcia 52147314N 1111....593593593593,,,,08080808

Ernesto Planas Díaz 35091019B 2222....500500500500,,,,00000000

Estefania Alegre Moreno 53285165F 1111....593593593593,,,,71717171

Francisco Javier Vela Garriga 47809008N 1111....766766766766,,,,00000000

Jose Antonio Paez Herrera 37796775R 1111....566566566566,,,,00000000

Jose Manuel Otero Friaza 35472972A 1111....040040040040,,,,00000000

Llens Costa Hernandez 77304798G 2222....031031031031,,,,00000000

Mar Dalmases Castelló 43738397X 1111....571571571571,,,,04040404

Maria Teresa Moreno Ramos 77112772M 939939939939,,,,48484848

Marta Móra Viegas 47705312T 1111....393393393393,,,,71717171

Meritxell Menchero Camps 52169343F 649649649649,,,,00000000

Montse Suriol Tolrà 46769609Y 753753753753,,,,71717171

Olga Torrillas Gumara 40974300F 776776776776,,,,25252525

Rosa Planellas Parera 46110174G 776776776776,,,,47474747

Susana Perez Mejias 43536843M 1111....393393393393,,,,71717171

Total generalTotal generalTotal generalTotal general     22222222....746746746746,,,,16161616    €€€€

 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Desestimar les sol·licituds de subvencions que s'indiquen a continuació pels motius que 
s'indiquen: 

NOM i COGNOMS DE LANOM i COGNOMS DE LANOM i COGNOMS DE LANOM i COGNOMS DE LA     
PERSONA SOL·LICITANTPERSONA SOL·LICITANTPERSONA SOL·LICITANTPERSONA SOL·LICITANT DNIDNIDNIDNI MOTIU DESESTIMACIÓMOTIU DESESTIMACIÓMOTIU DESESTIMACIÓMOTIU DESESTIMACIÓ

Griselda Ramon BlesaGriselda Ramon BlesaGriselda Ramon BlesaGriselda Ramon Blesa 43416750434167504341675043416750HHHH

Renuncia per la pròpia 
persona sol·licitant, amb una 
presentació d’instància 
posterior manifestant 
aquesta decisió.

Núria Piera LopezNúria Piera LopezNúria Piera LopezNúria Piera Lopez 35115217351152173511521735115217JJJJ

Manca de documentació 
necessària amb la 
presentació de la sol·licitud, 
requerida posteriorment i 
sense haver presentat cap 
documentació addicional.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Determinar que les persones beneficiàries de la subvenció hauran de presentar lahauran de presentar lahauran de presentar lahauran de presentar la    
documentació justificativadocumentació justificativadocumentació justificativadocumentació justificativa segons la base quinzena d’aquesta convocatòria, una vegadauna vegadauna vegadauna vegada    
transcorreguts elstranscorreguts elstranscorreguts elstranscorreguts els    12121212    primers mesos des de la data d’inici de l’activitat empresarialprimers mesos des de la data d’inici de l’activitat empresarialprimers mesos des de la data d’inici de l’activitat empresarialprimers mesos des de la data d’inici de l’activitat empresarial    i abans delabans delabans delabans del    
compliment del termini decompliment del termini decompliment del termini decompliment del termini de     16161616    mesos des de la data d’inici de l’activitat empresarialmesos des de la data d’inici de l’activitat empresarialmesos des de la data d’inici de l’activitat empresarialmesos des de la data d’inici de l’activitat empresarial ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció i Comptabilitat d’aquesta Corporació  i a 
cadascun dels beneficiaris.



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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DEPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR LES SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE    
PROJECTES EMPRESARIALS DE LES PERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERSPROJECTES EMPRESARIALS DE LES PERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERSPROJECTES EMPRESARIALS DE LES PERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERSPROJECTES EMPRESARIALS DE LES PERSONES EMPRENEDORES DE GRANOLLERS

En data 8 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria de 
subvencions per al finançament d’iniciatives empresarials de les persones emprenedores de 
Granollers, amb una dotació de 50.000€ previstos a la partida H160.24153.47000 “Subvencions a 
foment de l’emprenedoria PX 2014” del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l’any 2014

L'objecte de la subvenció és finançar la despesa en concepte d'interessos generats pels préstecs 
atorgats per alguna entitat financera amb motiu de la creació i consolidació de noves empreses a 
Granollers.

El període de sol·licitud de les subvencions es va iniciar el dia 18 de juliol de 2014, l’endemà de la 
publicació de les Bases al BOP, i va finalitzar el 15 de desembre de 2014.

En aquest període s’han rebut les següents sol·licituds pels següents imports :

Persona/empresa sol·licitant NIF
Import del 
préstec Anys Interès

Interessos 
generats

Mª José Jimenez Nuez 46757921W 35.000,00 5 6,23% 8.074,48

Coral Ruiz Diezma 52159292F 22.000,00 7 6,50% 5.049,94

Marc Draper Carmona 52166503L 35.000,00 14 6,40% 12.860,00

The Aquatic Project SL B66182700 20.000,00 5 6,13% 3.034,01

Link Educación SL B66387341 25.000,00 4 5,33% 4.215,43

Daniel Saucedo Cano 47806387J 50.000,00 5 5,14% 7.501,00

Arelys Sánchez Armas 49805930H 14.000,00 5 8,95% 3.350,70

Mª Dolores Sánchez Sala 79270271N 10.000,00 5 2,98% 757,99

Lourdes Bonilla López 52142091X 20.000,00 5 7,50% 3.908,68

Lourdes Bonilla López 52142091X 10.000,00 5 5,27% 700,00

Isabel Rodriguez Carretero 46039442C 6.000,00 5 7,50% 1.139,18

Nousol Nuevas Energias SLU* B64483555 25.000,00 5 5,43% 3.530,28

      

Un cop revisada la documentació de cada sol·licitud presentada es relaciona a continuació les 
sol·licituds excloses i els motius que ho provoquen :

Persona/empresa sol·licitant NIF
Import del 
préstec Anys Interès

Interessos 
generats

Nousol Nuevas Energias SLU* B64483555 25.000,00 5 5,43% 3.530,28

La sol·licitud corresponent al D.N.I./N.I.F.: número B64483555 de l’empresa Nousol Nuevas Energias, 
SLU ha estat estat desestimada per incomplir un del requisits sol·licitats a les bases per poder per a 
accedir a l’ajut: “Estar donat d'alta en el cens d’activitats econòmiques (alta censal, models 036/037) 



en el període comprés entre el dia 1 de gener de 2012 i el dia que finalitzi el termini per presentar la 
sol·licitud de subvenció. El Sr. Xavier Pérez, administrador de Nousol Nuevas Energias, SLU ens 
aporta un document de Declaració Censal (Model 036) de data 01 de febrer de 2012, motivat per un 
canvi de domicili fiscal no d’activitat , que fou a l’any 2010.

Que d’acord amb la basela basela basela base     11111111    de la present convocatòriade la present convocatòriade la present convocatòriade la present convocatòria , l'Ajuntament de Granollers subvencionarà unununun    
màxim demàxim demàxim demàxim de    5555....800800800800    euros per persona emprenedora sol·licitanteuros per persona emprenedora sol·licitanteuros per persona emprenedora sol·licitanteuros per persona emprenedora sol·licitant, i l'import de la subvenció es calcularà a 
partir de l'import del capital concedit, amb un límit màxim demàxim demàxim demàxim de    25252525....000000000000    €€€€, i un termini màximi un termini màximi un termini màximi un termini màxim    
dddd''''amortització deamortització deamortització deamortització de    5555    anysanysanysanys, aplicant el mateix tipus d'interès que tingui el préstec atorgat per l'entitat 
bancària a la persona beneficiària.

Que d’acord amb aquest límits els imports màxims a concedir son :

Persona/
empresa 
sol·licitant NIF

Import 
del 
préstec Anys

Interè
s

Interessos 
generats

Ajustat  a 

principal Interès Anys

Import 
ajustat

Mª José 

Jiménez 

Nuez 46757921W 35.000,00 5 6,23% 8.074,48 25.000,00 6,23% 5 5.596,81

Coral Ruiz 

Diezma 52159292F 22.000,00 7 6,50% 5.049,94 22.000,00 6,50% 5 4.903,15

Marc 

Draper 

Carmona 52166503L 35.000,00 14 6,40% 12.860,00 25.000,00 6,40% 5 4.279,01

The  

Aquatic 

Project SL B66182700 20.000,00 5 6,13% 3.034,01 20.000,00 6,13% 5 3.034,01

Link 

Educación 

SL B66387341 25.000,00 4 5,33% 4.215,43 25.000,00 5,33% 4 4.215,43

Daniel 

Saucedo 

Cano 47806387J 50.000,00 5 5,14% 7.501,00 25.000,00 5,14% 5 3.911,63

Arelys 

Sánchez 

Armas 49805930H 14.000,00 5 8,95% 3.350,70 14.000,00 8,95% 5 3.350,70

Mª Dolores 

Sánchez 

Sala 79270271N 10.000,00 5 2,98% 757,99 10.000,00 2,98% 5 757,99

Lourdes 

Bonilla 

López 52142091X 20.000,00 5 7,50% 3.908,68 20.000,00 7,50% 5 3.908,68

Lourdes 

Bonilla 

López 52142091X 10.000,00 5 5,27% 700,00 5.000,00 5,27% 5 700,00

Isabel 

Rodriguez 

Carretero 46039442C 6.000,00 5 7,50% 1.139,18 6.000,00 7,50% 5 1.139,18

       Total 35.796,59 €

En data 6 de febrer de 2015, el servei de recaptació de l’Ajuntament de Granollers comprova 
definitivament que tots els beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions de pagament amb 
l’Ajuntament de Granollers.

La comissió avaluadora ha analitzat els expedients i ha verificat que la resta de les sol·licituds 
s’ajusten als requisits fixats a les bases, i que inclouen tota la documentació exigida.

Atès que es va ampliar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds i donada la quantitat de 
sol·licituds presentades, i per tant, la verificació de la documentació presentada i el tràmit de la 
redacció de l'informe tècnic ha demorat la tramitació d'aquesta proposta d'acord fins al mes de gener 



de 2015, sense temps material per a l'adopció de l'acord per part de la Junta de Govern Local al mes 
de desembre de 2014.

Atès que les actuacions a subvencionar estan emmarcades en el Pla de Xoc previst per l’Ajuntament 
de Granollers per a l’exercici 2014 i atès que aquestes s’han iniciat durant el mateix exercici, les 
operacions comptables provisionals de reconeixement de les obligacions en favor de les persones i/o 
empreses beneficiaries es realitzen amb càrrec al Pressupost de  2014.

Atès que la dotació pressupostària de la partida H160.24153.47000 “Subvencions a foment de 
l’emprenedoria PX 2014” és suficient per a satisfer la proposta d’import a concedir .

Atès que els sol·licitants, exceptuant els exclosos, reuneixen els requisits establerts a les bases i han 
presentat correctament tota la documentació.

Vist informe de data 9 de febrer de 2015, de la Comissió d’Avaluació.

Vist informe de data 12 de febrer de 2015 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 .-.-.-.- Atorgar a les empreses que es detallen a continuació les subvencions que s'indiquen per a 
cadascuna d'elles, per un import total de    35353535....796796796796,,,,59595959    €€€€, amb càrrec a la partida HHHH160160160160....24153241532415324153....47000470004700047000    
“Subvencions a foment de l’emprenedoria PX“Subvencions a foment de l’emprenedoria PX“Subvencions a foment de l’emprenedoria PX“Subvencions a foment de l’emprenedoria PX    2014201420142014””””,  del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers 
per a l'any 2014:

Persona/empresa sol·licitant NIF Import Atorgat

Mª José Jimenez Nuez 46757921W 5.596,81

Coral Ruiz Diezma 52159292F 4.903,15

Marc Draper Carmona 52166503L 4.279,01

The Aquatic Project SL B66182700 3.034,01

Link Educación SL B66387341 4.215,43

Daniel Saucedo Cano 47806387J 3.911,63

Arelys Sánchez Armas 49805930H 3.350,70

Mª Dolores Sánchez Sala 79270271N 757,99

Lourdes Bonilla 52142091X 3.908,68

Lourdes Bonilla 52142091X 700,00

Isabel Rodriguez Carretero 46039442C 1.139,18

  35.796,59 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Desestimar les sol·licituds de subvencions que s'indiquen a continuació pels motius que 
s'indiquen: 

NOM i COGNOMS DE LA PERSONANOM i COGNOMS DE LA PERSONANOM i COGNOMS DE LA PERSONANOM i COGNOMS DE LA PERSONA     
SOL·LICITANTSOL·LICITANTSOL·LICITANTSOL·LICITANT DNIDNIDNIDNI MOTIU DESESTIMACIÓMOTIU DESESTIMACIÓMOTIU DESESTIMACIÓMOTIU DESESTIMACIÓ

Nousol Nuevas Energias SLU B64483555

No estar donat d'alta en el 
cens d’activitats econòmiques 
(alta censal, models 036/037) 
en el període comprés entre el 
dia 1 de gener de 2012 i el dia 
que finalitzi el termini per 
presentar la sol·licitud de 
subvenció.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Determinar que les persones i /o empreses beneficiàries de la subvenció hauran de presentar 



la documentació justificativa de la despesa transcorreguts els  12 primers mesos d’activitat empresarial 
i abans del compliment del termini de 16 mesos des de la data d'inici de l’activitat empresarial .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l’acord als departaments d’Intervenció i Comptabilitat d’aquesta Corporació  i a 
cadascun dels beneficiaris.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI DATORGADA PEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA    
PER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ DPER A LA REALITZACIÓ D''''ACCIONS PER A LACCIONS PER A LACCIONS PER A LACCIONS PER A L''''OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCALOCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL    
DINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER A LDINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER A LDINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER A LDINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER A L''''ANYANYANYANY    2013201320132013;;;;    I  RENUNCIAR AI  RENUNCIAR AI  RENUNCIAR AI  RENUNCIAR A    
UN IMPORT DEUN IMPORT DEUN IMPORT DEUN IMPORT DE     561561561561,,,,52525252    € NO GASTATS NI JUSTIFICATS DE LA SUBVENCIÓ€ NO GASTATS NI JUSTIFICATS DE LA SUBVENCIÓ€ NO GASTATS NI JUSTIFICATS DE LA SUBVENCIÓ€ NO GASTATS NI JUSTIFICATS DE LA SUBVENCIÓ

1111.... El 18181818    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2013201320132013,,,, l'Ajuntament de Granollers presentava una sol·licitud de subvenció 
al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya, per un import total de 
217217217217....080080080080,,,,02020202    €€€€, per a la realització de 6666    programes dprogrames dprogrames dprogrames d ''''experienciació laboral i un programa específic deexperienciació laboral i un programa específic deexperienciació laboral i un programa específic deexperienciació laboral i un programa específic de    
caràcter i innovadorcaràcter i innovadorcaràcter i innovadorcaràcter i innovador motivat per la Resolució  EMOEMOEMOEMO////269269269269////2013201320132013,,,,    dededede    24242424    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre, per la qual 
s'estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barrisprojecte Treball als barrisprojecte Treball als barrisprojecte Treball als barris, i s'obre la convocatòria 
per a l'any 2013.

2222.... El 18181818    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, mitjançant Resolució del director del Servei d'Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, s'atorgava a l'Ajuntament de Granollers una subvenció de 170170170170....835835835835,,,,94949494    €€€€    per 
a desenvolupar accions per a l'ocupació i el desenvolupament local per al període 2013-2014, en el 
marc del projecte Treball als BarrisTreball als BarrisTreball als BarrisTreball als Barris  ((((expedient númexpedient númexpedient númexpedient núm ....    BLBBLBBLBBLB----087087087087////13131313).).).).

3333.... La subvenció atorgada permetia:

-La contractació de 7777    treballadorstreballadorstreballadorstreballadors ////resresresres  a jornada complerta per un període de 6666    mesosmesosmesosmesos, per portar 
a terme els 5555    programes dprogrames dprogrames dprogrames d ''''experienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboral  següents:

- La contractació de dos tècnics A2 a jornada complerta durant 10 i 5 mesos, respectivament, i un 
auxiliar administratiu a jornada parcial (70% de la jornada) durant el període d'un any, per a la 
realització d’un    programa específic de caràcter experimental i innovadorprograma específic de caràcter experimental i innovadorprograma específic de caràcter experimental i innovadorprograma específic de caràcter experimental i innovador  per a afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció al barri del Congost, denominat “Ponts a la“Ponts a la“Ponts a la“Ponts a la    
feinafeinafeinafeina....    Orientació sociolaboral per a dones del Congost”Orientació sociolaboral per a dones del Congost”Orientació sociolaboral per a dones del Congost”Orientació sociolaboral per a dones del Congost”,,,, pel qual ens han atorgat una subvenció 
de 62626262....933933933933,,,,32323232    €€€€.

4444.... El 7777    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, l'Ajuntament de Granollers 
acceptava dita subvenció.

5555.... El projecte Treball als Barris 2013 es va iniciar el 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, coincidint amb l'inici 
de l'acció d'experienciació laboral denominada “Alfabetització al barri del CongostAlfabetització al barri del CongostAlfabetització al barri del CongostAlfabetització al barri del Congost”, i ha finalitzat el 
31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014, coincidint amb la finalització del programa    “Ponts a la feina”“Ponts a la feina”“Ponts a la feina”“Ponts a la feina”. Tan els cinc 
programes d'experienciació laboral com el programa específic de caràcter experimental i innovador 
aprovats, s'han desenvolupat sense incidències.



6666.... Un cop finalitzades les accions, i havent revisat tota la documentació econòmica del projecte, es 
comprova com en determinats programes dprogrames dprogrames dprogrames d''''experienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboralexperienciació laboral no s'ha arribat a gastar el 100% de 
l'import atorgat per part del SOC, la qual cosa comporta que s'hagi de renunciar a aquests diners noaquests diners noaquests diners noaquests diners no    
gastats ni justificatsgastats ni justificatsgastats ni justificatsgastats ni justificats . El detall dels imports a renunciar és el següent:

Pel que fa al programa “Ponts a la feinaPonts a la feinaPonts a la feinaPonts a la feina”, s'ha pogut justificar el 100% de l'import atorgat per part del 
SOC (62.933,32 €), atès que s'ha imputat un total de 64.167,62 € a l'acció, per la qual cosa no sno sno sno s''''escauescauescauescau    
renunciar a cap importrenunciar a cap importrenunciar a cap importrenunciar a cap import .

7777....    Al igual que en exercicis anteriors, no es poden compensar els imports entre accionsno es poden compensar els imports entre accionsno es poden compensar els imports entre accionsno es poden compensar els imports entre accions, de 
manera que, per exemple, els diners imputats per damunt l'import atorgat pel que fa al programa 
“Ponts a la feina” (una desviació de 1111....234234234234,,,,30303030    €€€€), no es poden compensar amb els 561561561561,,,,52525252    €€€€ no 
justificats dels programes d'experienciació laboral.

8888....            D'acord amb les dades del Servei de Comptabilitat, el SOC ja ha ingressat a data d'avui la totalitat 
de la subvenció aprovada, això és, 170170170170....835835835835,,,,94949494    €€€€....    

9999.... Vist l'informe, amb data 17171717    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa acceptar la justificació econòmica del Projecte Treball 
als Barris 2013, i renunciar a 561561561561,,,,52525252    €€€€ no gastats ni justificats de la subvenció atorgada per part del 
SOC.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació econòmica del projecte Treball als BarrisTreball als BarrisTreball als BarrisTreball als Barris    corresponent a llll''''anyanyanyany    2013201320132013, 
d'acord amb els imports que es detallen a continuació:

AAAA::::    Subvenció total atorgada: 170.835,94170.835,94170.835,94170.835,94     €€€€
BBBB:::: Import total justificat: 171.522,66171.522,66171.522,66171.522,66 €€€€
CCCC:::: Import ja ingressat per part del SOC (el dia 3 de març de 2014): 170.835,94170.835,94170.835,94170.835,94     €€€€
DDDD::::    Import total a renunciar (no gastat ni justificat), i per tant, a retornar:    561,52561,52561,52561,52    €€€€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Renunciar a l'import de 561561561561,,,,52525252    €€€€    de la subvenció atorgada pel SOC, d'acord amb el detall 
següent:

TercerTercerTercerTercer.- Realitzar l'ingrés d'aquests    561561561561,,,,52525252    €€€€    al compte corrent restringit d'ingressos del Servei 
d'Ocupació de Catalunya (CIF Q0801272F), de "la Caixa":    2100210021002100----1183118311831183----35353535----0200135636020013563602001356360200135636 ,,,, fent-hi constar 
expressament les dades següents: 

- l'entitat que fa l'ingrés    ((((Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers ))))
- el nom del projecte    ((((Treball als barrisTreball als barrisTreball als barrisTreball als barris     2013201320132013))))



- el número de l'expedient ((((BLBBLBBLBBLB----087087087087////13131313))))
- i el programa i tipus d'acció concret que dóna lloc a l'ingrés    ((((Programes dProgrames dProgrames dProgrames d''''experienciacióexperienciacióexperienciacióexperienciació ....    
Accions ocupacionals i professionalsAccions ocupacionals i professionalsAccions ocupacionals i professionalsAccions ocupacionals i professionals ).).).).

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA QUARTA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA QUARTA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA QUARTA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA QUARTA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ    
CONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE DCONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE DCONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE DCONCEDIDA PER LA COMISSIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROJECTE D''''ÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEU    
""""GREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPSGREEN PARTNERSHIPS """"

En desembre de 2012 el “MED Selection Committee” del programa Interreg IVB MED va aprovar el 
projecte GREEN PARTNERSHIPS tal com consta en el web del programa a la llista de projectes 
aprovats.

L’Ajuntament de Granollers havia sol·licitat a la Comissió Europea la quantitat de  119.625,00 euros pel 
desenvolupament del projecte GREEN PARTNERSHIPS, corresponent al 75% de l'import a justificar, i 
una contrapartida nacional de 39.875,00 euros restants aprovada per la Junta de Govern Local de 24 
d'abril de 2012. La quantitat total a justificar a la seva finalització per part de l'ajuntament de 
Granollers és de 159.500 euros.

En data 29 de gener de 2012 es va aprovar per Junta de Govern Local l'acceptació de subvenció de 
l'Ajuntament de Granollers a la Comissió Europea per al projecte GREEN PARTNERSHIPS i va 
aplicar el nou ingrés a la partida H211.49705 - UE projecte Green Partnerships.

El programa Interreg IVB MED estableix dos mesos després de cada semestre (31 d'agost i 28 de 
febrer de cada exercici en què es desenvolupa el projecte) i una amb data 31 de juliol de 2015 pel 
darrer període de despeses perquè el soci realitzi el certificat de les successives justificacions parcials 
del projecte.

L'Ajuntament de Granollers, des de la seva intervenció, ha hagut de verificar els costos assumits 
imputables al projecte en les partides de personal i les habilitades específicament per despeses del 
projecte GREEN PARTNERSHIPS, partida de despeses “H211.17213.22699”.

En data 26 de novembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació corresponent al 
primer període d'execució, despeses realitzades i pagades entre l'1 de gener i 30 de juny de 2013. En 
aquest cas, la despesa justificada i validada va ser de 12.537,48 euros, dels quals el 75%, 9.403,11 € 
s'imputen a la subvenció.

En data 1 d'abril de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la justificació corresponent al segon 
període d'execució, despeses realitzades i pagades entre l'1 de juliol i 31 de desembre de 2013. En 
aquest cas, la despesa justificada i validada va ser de 25.828,75 euros, dels quals el 75%, 19.371,56 € 
s'imputen a la subvenció.

En data 4 d'agost de 2014 s'ha presentat la tercera justificació i el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha validat la justificació per aquest període d'execució, despeses 
realitzades i pagades entre l'1 de gener i 30 de juny de 2014. En aquest cas, la despesa justificada i 
validada ha estat de 35.292,59 euros, dels quals el 75%, 26.469,44 € s'imputen a la subvenció.

Enguany s'ha presentat la quarta justificació i el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
ha validat la justificació per aquest període d'execució, despeses realitzades i pagades entre l'1 de 
juliol i 31 de desembre de 2014. En aquest cas, la despesa justificada i validada ha estat de 53.806,91 



euros, dels quals el 75%, 40.355,18 € s'imputen a la subvenció.

Atès l'informe favorable a l'aprovació de l'esmentada quarta justificació del tècnic del Servei de 
Processos Estratègics i Programació, de data 16 de febrer de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2222nnnn....    La resolució d'Alcaldia núm. 673 d'11 de juny de 2011, que en el seu punt primer, apartat sisè, 
lletra a) de la part dispositiva delega a la Junta de Govern Local l'aprovació de l'acceptació de les 
subvencions i de la seva justificació .

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 quarta justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió Europea en el  
marc del projecte d'àmbit europeu "GREEN PARTNERSHIPS", corresponent al tercer període 
d'execució, entre l'1 de juliol i 31 de desembre de 2014, per un import de 53.806,91 euros, dels quals 
el 75%, 40.355,18 € s'imputen a la subvenció, partida d'ingrés H211.49705 "UE Projecte Green 
Partnerships".

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- 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 LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE JUSTIFICACIÓAMPLIACIÓ DEL TERMINI DE JUSTIFICACIÓAMPLIACIÓ DEL TERMINI DE JUSTIFICACIÓAMPLIACIÓ DEL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ    
DEL PROJECTEDEL PROJECTEDEL PROJECTEDEL PROJECTE    """"CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ADDIS ABABACENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ADDIS ABABACENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ADDIS ABABACENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ADDIS ABABA    ((((ETIOPÍAETIOPÍAETIOPÍAETIOPÍA)")")")",,,,    
SUBVENCIONAT A GLOBAL INFANTILSUBVENCIONAT A GLOBAL INFANTILSUBVENCIONAT A GLOBAL INFANTILSUBVENCIONAT A GLOBAL INFANTIL ,,,,    DINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIADINS LA CONVOCATÒRIA     2013201320132013

1111....    En data 5 de setembre de 2011, la Junta de Govern Local va prendre l'acord següent:

"Primer.- Aprovar l'atorgament de les subvencions de Cooperació i Solidaritat 2013, amb càrrec a la 
A-201300001739,  de la partida H241.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació  i Solidaritat, per un 
import total de  123.506,78 €, a les diferents entitats i projectes que es relacionen a continuació :

Àmbit de cooperació al desenvolupament (95.723,31 €)

Núm.            Entitat Projecte Municipi País Proposta 
econòmica

3045 Global Infantil Centro de alto rendimiento Addis Ababa Etiòpia 10.242,39 €

(...)

Sisè.-    L'efectivitat de l'atorgament de les subvencions estarà subjecte a les condicions següents :

(...)

c) El procés de justificació es podrà iniciar l’endemà de l’execució del projecte subvencionat i el termini màxim 
de lliurament de la justificació serà el 28 de febrer de 2014, per als projectes de sensibilització i acollida, i del 28 
de febrer de 2015, per als projectes de cooperació al desenvolupament ."

2222....    En data 29 de gener de 2015, i número de registre 2015001524, Gil Lossada González, com a 
president de l'entitat Global Infantil i Fina Recio, com a delegada de l'organització a Granollers, han 
presentat sol·licitud d'ampliació del termini de justificació del projecte "Centro de alto rendimiento de 
Addis Ababa (Etiopía)", subvencionat en la convocatòria de 2013, per sis mesos.

3333....    El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, informa favorablement 
de l'ampliació del termini de justificació del projecte "Centro de alto rendimiento de Addis Ababa 
(Etiopía)" per un període de 6 mesos, en haver-se fet dins termini, per la qual cosa la data límit de 
justificació, amb caràcter improrrogable, quedaria establerta el dia 28 d'agost de 2015.



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

1111....     La Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

2222....    L'article 70, ampliación del plazo de justificación, del Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3333....    Les bases específiques de subvencions de Cooperació i Solidaritat  2013, aprovades per la Junta de 
Govern Local del dia 18 de desembre de 2012 i publicades en el BOPB del dia 4 de gener de 2013.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar l'ampliació del termini de justificació del projecte "Centro de alto rendimiento de 
Addis Ababa (Etiopía)", de Global Infantil, per 6 mesos, i establir que la data límit de justificació, amb 
caràcter improrrogable, serà el 28 d'agost de 2015.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR  ELS PLECS DEDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR  ELS PLECS DEDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR  ELS PLECS DEDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR  ELS PLECS DE    
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  ALCLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  ALCLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  ALCLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL    
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DECONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DECONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DECONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE    
VEUVEUVEUVEU,,,,DADES I ACCÉS A INTERNET DE LDADES I ACCÉS A INTERNET DE LDADES I ACCÉS A INTERNET DE LDADES I ACCÉS A INTERNET DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    ORGANISMESORGANISMESORGANISMESORGANISMES     
AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALSAUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALSAUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALSAUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS,,,,        MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE AMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE AMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE AMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A    
REGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DREGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DREGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS DREGULACIÓ HARMONITZADA AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ     ,,,,    TRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓTRAMITACIÓ     
ORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARAR ....NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

El cap del Servei de Sistemes d'informació i Comunicació, proposa l'inici de l'expedient licitatori per a 
la contractació del servei  de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de 
Granollers, els seus Organismes Autònoms, Empreses Municipals i  Consorci: 

 Ajuntament de Granollers P-0809500-B

Patronat Museu de Granollers P-5809506-H

Granollers Mercat EPE Q-0801347-F

Granollers Promocions SA A-59145250

Granollers Escena S.L B-62722442

Granollers Audiovisual S.L B-65237877

Consorci Montserrat Montero Q-0801565-C

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de 24 mesos  
és  de 360.000,00 euros més 75.600,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
435.600,00  euros, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, amb la següent distribució:

- 280.000,00 €  IVA exclòs, en concepte del servei de telecomunicacions fixe.
-  80.000,00 €), IVA exclòs, en concepte del servei de telecomunicacions mòbils .

El valor estimat total del contracte de 864.000,00 euros, segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte: 360.000,00 euros (IVA exclòs).
-Pròrroga contracte: 360.000,00 euros (IVA exclòs).
-Modificació contracte (40% de l'import de licitació): 144.000,00 euros.

A continuació es detalla la distribució per ens i anualitats en període executiu :



    Distribució plurianual per organisme- FIXE

Ens Participaci
ó

2015 2016 2017 Total

Ajuntament de Granollers 66,65% 28.224,74 € 112.898,95 
€

84.674,21 € 225.797,90 €

Patronat Museu de 
Granollers

1,85% 781,86 € 3.127,43 € 2.345,57 € 6.254,85 €

Granollers Escena SL 4,01% 1.699,80 € 6.799,21 € 5.099,40 € 13.598,41 €

Granollers Promocions SA 1,94% 821,82 € 3.287,28 € 2.465,46 € 6.574,57 €

Consorci Montserrat Montero 2,30% 974,49 € 3.897,98 € 2.923,48 € 7.795,96 €

Granollers Mercat EPE 0,82% 345,97 € 1.383,86 € 1.037,90 € 2.767,72 €

Granollers Audiovisual SL 22,44% 9.501,32 € 38.005,30 € 28.503,97 € 76.010,59 €

TOTAL (IVA inclòs) 100,00% 42.350,00 € 169.400,01 
€

127.049,99 € 338.800,00 €

    Distribució plurianual per organisme- MÒBIL

Ens Participació 2015 2016 2017 Total

Ajuntament de Granollers 84,77% 10.256,76 
€

41.027,05 € 30.770,29 € 82.054,10 €

Patronat Museu de 
Granollers

0,42% 51,03 € 204,11 € 153,09 € 408,23 €

Granollers Escena SL 0,17% 20,07 € 80,27 € 60,20 € 160,54 €

Granollers Promocions SA 0,87% 104,68 € 418,72 € 314,04 € 837,44 €

Consorci Montserrat 
Montero

1,69% 204,11 € 816,46 € 612,34 € 1.632,91 €

Granollers Mercat EPE 0,61% 74,09 € 296,37 € 222,28 € 592,74 €

Granollers Audiovisual SL 11,48% 1.389,26 € 5.557,02 € 4.167,77 € 11.114,05 €

TOTAL 100,00% 12.100,00 
€

48.400,00 € 36.300,01 € 96.800,01 €

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, és el contracte de serveis (categoria 5) , procediment obert i subjecte a 
regulació harmonitzada , de conformitat amb el que determina l'article 13 en relació amb l'article 16 b) 
de la LCSP,  i tramitació ordinària.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, d'acord amb la següent 
distribució :

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B

Imports (IVA inclòs)
Partides

2015 2016 2017

TOTAL



H314.92040,22200 28.224,74 € 112.898,95 € 84.674,21 € 225.797,90 €

H160.92000.22200 603,16 € 2.412,63 € 1.809,48 € 4.825,27 €

H111.91210.22200 2.088,48 € 8.353,91 € 6.265,43 € 16.707,82 €

H160.24100.22200 113,09 € 452,37 € 339,27 € 904,73 €

H200.92070.22200 361,33 € 1.445,33 € 1.084,00 € 2.890,66 €

H260.92020.22200 331,74 € 1.326,95 € 995,22 € 2.653,91 €

H302.15001.22200 349,83 € 1.399,33 € 1.049,50 € 2.798,67 €

H310.16902.22200 399,44 € 1.597,76 € 1.198,32 € 3.195,52 €

H312.15322.22200 395,82 € 1.583,28 € 1.187,46 € 3.166,57 €

H314.92040.22200 2.906,46 € 11.625,82 € 8.719,37 € 23.251,64 €

H320.13000.22200 467,45 € 1.869,79 € 1.402,35 € 3.739,59 €

H350.17000.22200 282,73 € 1.130,92 € 848,19 € 2.261,83 €

H410.32001.22200 346,81 € 1.387,25 € 1.040,43 € 2.774,49 €

H420.34000.22200 791,64 € 3.166,57 € 2.374,92 € 6.333,13 €

H430.33000.22200 422,21 € 1.688,85 € 1.266,64 € 3.377,70 €

H431.33811.22200 147,77 € 591,08 € 443,31 € 1.182,16 €

H450.31100.22200 248,80 € 995,21 € 746,40 € 1.990,41 €

TOTAL 38.481,50 € 153.926,00 € 115.444,50 € 307.852,00 €

      PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU  CIF: P5809506H

Imports (IVA inclòs)
Partides

2015 2016 2017

TOTAL

H435.33320.22200 781,86 € 3.127,43 € 2.345,57 € 6.254,85 €

H435.33320.22200 25,51 € 102,06 € 76,54 € 204,11 €

H436.3330.22200 25,51 € 102,06 € 76,54 € 204,11 €

TOTAL 832,88 € 3.331,55 € 2.498,65 € 6.663,07 €

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

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

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

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

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

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

Article 16 1.b)   del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa al llindar dels contractes de serveis subjectes a 
regulació harmonitzada.



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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar expedient licitatori i autoritzar la despesa de la contractació per la prestació del servei 
de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers, els seus 
Organismes Autònoms, Empreses Municipals i Consorci  , a adjudicar mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari per un import màxim de 360.000,00 euros més 
75.600,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 435.600,00  euros i amb una durada de 
24 mesos,  de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
telecomunicacions de veu, dades i accés a internet ,,,,    mitjançant procediment obert subjecte a 
regulació harmonitzada i que s'executarà durant  els exercicis 2015,2016 i 2017, d'acord amb la 
següent distribució econòmica:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIF: P0809500B

Imports (IVA inclòs)
Partides

2015 2016 2017

TOTAL

H314.92040,22200 28.224,74 € 112.898,95 € 84.674,21 € 225.797,90 €

H160.92000.22200 603,16 € 2.412,63 € 1.809,48 € 4.825,27 €

H111.91210.22200 2.088,48 € 8.353,91 € 6.265,43 € 16.707,82 €

H160.24100.22200 113,09 € 452,37 € 339,27 € 904,73 €

H200.92070.22200 361,33 € 1.445,33 € 1.084,00 € 2.890,66 €

H260.92020.22200 331,74 € 1.326,95 € 995,22 € 2.653,91 €

H302.15001.22200 349,83 € 1.399,33 € 1.049,50 € 2.798,67 €

H310.16902.22200 399,44 € 1.597,76 € 1.198,32 € 3.195,52 €

H312.15322.22200 395,82 € 1.583,28 € 1.187,46 € 3.166,57 €

H314.92040.22200 2.906,46 € 11.625,82 € 8.719,37 € 23.251,64 €

H320.13000.22200 467,45 € 1.869,79 € 1.402,35 € 3.739,59 €

H350.17000.22200 282,73 € 1.130,92 € 848,19 € 2.261,83 €

H410.32001.22200 346,81 € 1.387,25 € 1.040,43 € 2.774,49 €

H420.34000.22200 791,64 € 3.166,57 € 2.374,92 € 6.333,13 €

H430.33000.22200 422,21 € 1.688,85 € 1.266,64 € 3.377,70 €

H431.33811.22200 147,77 € 591,08 € 443,31 € 1.182,16 €

H450.31100.22200 248,80 € 995,21 € 746,40 € 1.990,41 €

TOTAL 38.481,50 € 153.926,00 € 115.444,50 € 307.852,00 €

      PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU  CIF: P5809506H

Imports (IVA inclòs)
Partides

2015 2016 2017

TOTAL

H435.33320.22200 781,86 € 3.127,43 € 2.345,57 € 6.254,85 €

H435.33320.22200 25,51 € 102,06 € 76,54 € 204,11 €

H436.3330.22200 25,51 € 102,06 € 76,54 € 204,11 €

TOTAL 832,88 € 3.331,55 € 2.498,65 € 6.663,07 €

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



subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació, subjecte a regulació harmonitzada, al 
Diari Oficial de la Unió Europea ( DOUE), en el BOE,en el BOPB i al perfil del contractant de la web 
municipal.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Notificar a l'Àrea Econòmica. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE    21212121    
VEHICLES PER A LVEHICLES PER A LVEHICLES PER A LVEHICLES PER A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN LA MODALITAT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN LA MODALITAT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN LA MODALITAT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN LA MODALITAT D''''ARRENDAMENTARRENDAMENTARRENDAMENTARRENDAMENT     
((((RENTINGRENTINGRENTINGRENTING))))    SENSE OPCIÓ DE COMPRASENSE OPCIÓ DE COMPRASENSE OPCIÓ DE COMPRASENSE OPCIÓ DE COMPRA,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT AMB UN ÚNIC  CRITERI DPUBLICITAT AMB UN ÚNIC  CRITERI DPUBLICITAT AMB UN ÚNIC  CRITERI DPUBLICITAT AMB UN ÚNIC  CRITERI D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINARIA....

Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 89/15 de data  29 de gener de 2015, es  va  declarar 
desert el procediment anterior (Exp. 35/14) per manca d'ofertes presentades  i es va iniciar un nou 
expedient licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  es va 
autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament de 21 vehicles per a 
l'Ajuntament de Granollers en la modalitat d'arrendament (rènting) sense opció de compra per un 
import de 49.213,60 euros més 10.334,86 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 59.548,46 euros 
amb un termini d'execució de 4 mesos sense possibilitat de pròrroga, amb uns preus unitaris a 
continuació indicats:

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     1111::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     11111111    vehiclesvehiclesvehiclesvehicles ....
Furgó comercial 2 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 445,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km
Quilometratge: 2.500 Km/mes, és a dir, un total contractat de 10.000 Kms. en 4 mesos

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     2222::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     9999    vehiclesvehiclesvehiclesvehicles ....
Furgó curt 2 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 686,05 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km
Quilometratge: 2.500 Km/mes, és a dir, un total contractat de 10.000 Kms. en 4 mesos

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     3333::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     1111    vehiclevehiclevehiclevehicle
Obert cabina mixta 3,5 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 960,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,16 €/Km
Quilometratge: 2.500 Km/mes, és a dir, un total contractat de 10.000 Kms. en 4 mesos

Amb data 29 de gener de 2015 es van convidar a les empreses següents:

- BALLESTERO ALQUILER, SL CIF: B60643780  
- FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS CIF: A61427183
- EUROPCAR CIF: A28364412

L'empresa EUROPCAR va declinar telefònicament la invitació i les altres dues empreses van 
acceptar-la, tot i que finalment únicament s'ha presentat l'empresa FRAIKIN ASSETS SAS 



SUCURSAL EN ESPAÑA. Desprès de la corresponent obertura  del sobre núm. 2 (ofertes 
econòmiques avaluables mitjançant fórmula matemàtica),  el coordinador de la Unitat Operativa de 
Serveis d'aquest Ajuntament  ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta 
econòmicament més avantatjosa i única la següent:

FRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑA  amb CIF  W0017646A amb un pressupost �

màxim de 48.117,80 euros més 10.104,74 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
58.222,54 euros  amb una durada de 4 mesos i amb la quota de rènting mensual per tipus de 
vehicle i el preu per quilòmetre recorregut per excés i per defecte a continuació indicats  :

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     1111::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     11111111    vehiclesvehiclesvehiclesvehicles ....
Furgó comercial 2 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 445,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     2222::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     9999    vehiclesvehiclesvehiclesvehicles ....
Furgó curt 2 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 686,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     3333::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     1111    vehiclevehiclevehiclevehicle
Obert cabina mixta 3,5 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 960,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

per a l'adjudicació del contracte de subministrament de 21 vehicles per a l'Ajuntament de Granollers 
en la modalitat d'arrendament (rènting) sense opció de compra, d'acord amb la següent puntuació:

A1.1- Quota rènting mensual vehicle tipus 1 ( fins a 35 punts)
A1.2- Quota rènting mensual vehicle tipus 2 ( fins a 30 punts)
A1.3- Quota rènting mensual vehicle tipus 3 ( fins a 15 punts)
A2.1- Preu/unitari quilòmetre recorregut per excés i per defecte vehicle tipus  1 ( fins a 10 punts)
A2.2- Preu/unitari quilòmetre recorregut per excés i per defecte vehicle tipus  2 ( fins a 8 punts)
A2.3- Preu/unitari quilòmetre recorregut per excés i per defecte vehicle tipus  3 ( fins a 2 punts)

Criteris avaluables amb formula matemàticaPlica Empresa
A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 A2.3

TOTAL

1 FRAIKIN ASSETS SAS 35 30 15 10 8 2 100

La motivació d'aquesta puntuació matemàtica es desprèn de l'aplicació de les fórmules matemàtiques 
establertes en el plec de clàusules administratives particulars que regula aquesta contractació. Al ser 
la única plica presentada, obté la màxima puntuació i la oferta s'ajusta als criteris establerts en el plec 
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars .

En data 12 de febrer de 2015 s'ha requerit  electronicament a l'empresa FRAIKIN ASSETS SAS 
SUCURSAL EN ESPAÑA  amb CIF W0017646A  a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació 
del contracte. 

Amb data 20 de febrer de 2015 l'empresa FRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑA  ha 
presentat la documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte (registre 
d'entrada num. 3147),  d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars , i  la cap del Servei 
de Contractació i Compres la  ha acceptat.

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de subministrament de 21 vehicles 
per a l'Ajuntament de Granollers en la modalitat d'arrendament (rènting) sense opció de compra a 
l'empresa FRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑA  amb CIF  W0017646A amb un 
pressupost màxim de 48.117,80 euros més 10.104,74 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total de 58.222,54 euros  amb una durada de 4 mesos i amb la quota de rènting mensual per tipus de 



vehicle i el preu per quilòmetre recorregut per excés i per defecte a continuació indicats  :

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     1111::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     11111111    vehiclesvehiclesvehiclesvehicles ....
Furgó comercial 2 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 445,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     2222::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     9999    vehiclesvehiclesvehiclesvehicles ....
Furgó curt 2 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 686,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     3333::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     1111    vehiclevehiclevehiclevehicle
Obert cabina mixta 3,5 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 960,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa FRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑAFRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑAFRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑAFRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑA     amb CIFCIFCIFCIF        
WWWW0017646001764600176460017646AAAA,,,, el  contracte de subministrament de 21 vehicles per a l'Ajuntament de Granollers en la 
modalitat d'arrendament (rènting) sense opció de compra per a 4 mesos i un import màxim de 
48.117,80 euros més 10.104,74 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 58.222,54 euros, 
d'acord amb la quota de rènting mensual per tipus de vehicle i el preu per quilòmetre recorregut per 
excés i per defecte a continuació indicats :

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     1111::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     11111111    vehiclesvehiclesvehiclesvehicles ....
Furgó comercial 2 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 445,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     2222::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     9999    vehiclesvehiclesvehiclesvehicles ....
Furgó curt 2 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 686,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

VEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUSVEHICLE TIPUS     3333::::    QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat     1111    vehiclevehiclevehiclevehicle
Obert cabina mixta 3,5 t Preu màxim (IVA no inclòs)
Quota rènting mensual 960,00 €/mes
Preu quilòmetre per excés o defecte 0,09 €/Km

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



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

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

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

SISÊSISÊSISÊSISÊ....    . Notificar a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que es confeccioni el 
document comptable AD amb càrrec a la partida pressupostària H160.24125.20400 de l'exercici 2015.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE TAXA PER LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE TAXA PER LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE TAXA PER LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE TAXA PER L''''ENTRADA DEENTRADA DEENTRADA DEENTRADA DE    
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLICVEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLICVEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLICVEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC,,,,    
CORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: L'Oficina de Via Pública ha generat el padró fiscal de la Taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i dels terrenys de domini públic , corresponent a l'exercici 2015.

SegonSegonSegonSegon::::    L'import d'aquest padró és de 678.384,93 euros amb un càrrec de 3.755 liquidacions i en el 
qual consta com a primer contribuent l'empresa 2000 Publimark, SL i com a darrer el senyor Manuel 
Zorzano Jiménez.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret ::::

L'Ordenança Fiscal 2.12, de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i dels 
terrenys de domini públic, per a l'exercici 2014, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 28 
d'octubre de 2014, estableix la taxa d'acord amb l'article 92.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat al 
el que disposen els articles 15 al 19, del mateix text legal.

D’acord amb allò que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
"En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta 
en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas 
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al 
contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto 
cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.En 
los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en 
el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas 
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al 
contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto 
cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes "

D'acord amb l'article 37.1 de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2015, aprovat 
definitivament en el Ple de 27 de gener de 2015 "L'aprovació dels padrons fiscals referits a taxes i 
preus públics correspondrà al regidor/a delegat competent per aprovar la liquidació de la taxa o preu 
públic, sempre que no superin l'import de 30.050,61 € i a la Junta de Govern Local en el cas que es 
superi aquest import.

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 padró fiscal de Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i dels terrenys 
de domini públic, corresponent a l'exercici 2015, amb un import total de 678.384,93 euros i un càrrec 
total de 3.755 liquidacions, amb aplicació a la partida pressupostaria d'ingressos H315.33100

SegonSegonSegonSegon::::  Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de consulta i reclamacions.

TercerTercerTercerTercer ::::    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 APROVAR EL PADRÓ  DE LA TAXA PER LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ  DE LA TAXA PER LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ  DE LA TAXA PER LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ  DE LA TAXA PER L''''OCUPACIÓ DE BÉNS DEOCUPACIÓ DE BÉNS DEOCUPACIÓ DE BÉNS DEOCUPACIÓ DE BÉNS DE    
DOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA I PUBLICITATDOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA I PUBLICITATDOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA I PUBLICITATDOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA I PUBLICITAT,,,,        ----    EPÍGRAFEPÍGRAFEPÍGRAFEPÍGRAF    6666    ((((LLOCS DE VENDA LALLOCS DE VENDA LALLOCS DE VENDA LALLOCS DE VENDA LA    
MERCAT DEL DIJOUSMERCAT DEL DIJOUSMERCAT DEL DIJOUSMERCAT DEL DIJOUS))))    I EPÍGRAFI EPÍGRAFI EPÍGRAFI EPÍGRAF    7777    ((((LLOCS DE VENDA AL MERCAT DE CAN BASSALLOCS DE VENDA AL MERCAT DE CAN BASSALLOCS DE VENDA AL MERCAT DE CAN BASSALLOCS DE VENDA AL MERCAT DE CAN BASSA) -) -) -) -    
EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

En data 19 de   febrer de 2015, el responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats ha emès informe 
relatiu  a la documentació presentada pels venedors dels mercats de dijous i dissabte,  i analitzades 
totes les incidències produïdes en l 'exercici anterior, es desprenen les següents dades:

1.- Mercat setmanal del dijous -  consta de 426 parades i 2651 metres lineals d'ocupació de la via 
pública dels carrers dels centres.
2.- Mercat setmanal del dissabte - consta de 34 parades i 163 metres lineals d'ocupació de la via 
pública dels carrers de Can Bassa.

L'Oficina de Via Pública i Mercats ha generat el padró de la Taxa per l'ocupació de béns de domini 
públic amb llocs de venda i publicitat,  - epígraf 6 (Llocs de venda la mercat del dijous) i epígraf 7 
(Llocs de venda al mercat de Can Bassa), corresponents a l'exercici 2015:

1.- Mercat setmanal del dijous - 415.833,28 €, amb un càrrec de 426 rebuts i en el qual consta com a 
primer contribuent  la senyora Consuelo Giménez Pubill (parada 1001)  i com a darrer el senyor Juan 
María Milán Hernández (parada 1442).
2.- Mercat setmanal de Can Bassa (dissabte) - 4.336,53 €, amb un càrrec de 34 rebuts i en el qual 
consta com a primer contribuent  la senyora  Raquel Medina Torrecilla  (parada 2001)  i com a darrer el 
senyor Abdeslam Bourossain (parada 2040).

Fonaments de dret

L'Ordenança Fiscal 2.16 de la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i 
publicitat,  - epígraf 6 (Llocs de venda la mercat del dijous) i epígraf 7 (Llocs de venda al mercat de 
Can Bassa), aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 28 d'octubre de 2014, estableix la taxa 
d'acord amb l'article 92.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat al el que disposen els articles 15 al 
19, del mateix text legal.

D’acord amb allò que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
"En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta 
en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas 
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al 
contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto 
cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes.En 
los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en 
el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas 
liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al 



contribuyente con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto 
cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las leyes ."

D'acord amb l'article 37.1 de les Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2015, aprovat 
definitivament en el Ple de 27 de gener de 2015 "L'aprovació dels padrons fiscals referits a taxes i 
preus públics correspondrà al regidor/a delegat competent per aprovar la liquidació de la taxa o preu 
públic, sempre que no superin l'import de 30.050,61 € i a la Junta de Govern Local en el cas que es 
superi aquest import."

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 padró de la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i 
publicitat,  - epígraf 6 (Llocs de venda la mercat del dijous) i epígraf 7 (Llocs de venda al mercat de 
Can Bassa), corresponent a l'exercici 2015,  amb un import de 415.833,28 €, amb un càrrec de 426 
rebuts i en el qual consta com a primer contribuent  la senyora Consuelo Giménez Pubill (parada 
1001)  i com a darrer el senyor Juan María Milán Hernández (parada 1442).

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar el padró del mercat de Can Bassa  (dissabte), corresponent a l'exercici 2015, amb un 
import de 4.336,53 €, amb un càrrec de 34 rebuts i en el qual consta com a primer contribuent  la 
senyora  Raquel Medina Torrecilla (parada 2001)  i com a darrer el senyor Abdeslam Bourossain 
(parada 2040).

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de consulta i reclamacions.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-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 ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTEOBRES DEL PROJECTE    
DDDD''''AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    FASEFASEFASEFASE    1111,,,,    MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DPROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS 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 18 de 
novembre 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 i prescripcions 
tècniques particulars per a la contractació de les obres del Projecte executiu d'ampliació del cementiri 
municipal de Granollers, Fase 1  (Obra núm. 74/14 [-ED-14]), per un import de licitació de 665.603,48 
euros més 139.776,76 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 805.380,21 euros,  a 
adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

Les empreses que s'han presentat es detallen a continuació:

PLICA EMPRESA DATA 
REGISTRE

NUM. REG.D’ENTRADA

1 VORACYS, SL 25066 24.12.2014
2 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 25108 29.12.2014
3 MAHECO, SA 25126 29.12.2014
4 UTE ESOROSA-GARRIGA 25128 29.12.2014
5 CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 25179 30.12.2014*
6 CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU 25247 31.12.2014*
7 ARTÍFEX ESTRUCTURAS, SL 25251 31.12.2014*
8 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL 25252 31.12.2014*
9 ROMERO GAMERO, SAU 25254 31.12.2014*

10 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SA 18 02.01.2015*
11 CONSTRUCTORA DEL CARDONERS, SA 20 02.01.2015*
12 TEYCO,SL 21 02.01.2015*
13 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 22 02.01.2015*



*   Les pliques números 5 a 13 van enviar les propostes per Correus, dins del termini establert. 

Desprès de les corresponentes obertures públiques dels sobres num. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres num. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), la Mesa de Contractació va acceptar la valoració final de l'informe tècnic del sobre num. 
3 i va considerar ofertes amb valors desproporcionats, les proposades per les empreses CERTIS 
OBRES I SERVEIS, SAU (plica num. 6) i  CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU (plica 10) , 
donant el tràmit d'audiència establert per tal que justifiquessin la seva oferta, d'acord amb allò que 
estableix l'article 152.3 del TRLCSP.

Les empreses CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU i CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU van 
presentar la justificació requerida dins el termini establert . 

La Mesa de Contractació va acordar acceptar l'informe tècnic de data  10 de febrer de 2015 emès pel 
cap de de l'Àrea de Territori i Ciutat i pel cap del Servei d'Obres i Projectes en el qual es proposa 
desestimar les ofertes presentades per les empreses CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU i 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU per presentar ofertes amb valors anormals i no quedar 
prou justificades, acceptant la valoració realitzada. En el mateix acte, es proposa l'adjudicació a 
l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER,SA  amb CIF A58467622 per un import de 485.061,96 
euros  més 101.863,01 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 586.924,98 euros, el que 
representa una baixa del 27,12% respecte al pressupost de licitació, amb un termini d'execució de 3 
mesos, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig i una garantia de les obres 
de 6 anys,  d'acord amb la següent puntuació:

AAAA.-.-.-.-    Criteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valor     ((((fins afins afins afins a     48484848puntspuntspuntspunts))))
AAAA.-.-.-.-    Proposta TècnicaProposta TècnicaProposta TècnicaProposta Tècnica  ( fins a 48 punts)

A.1 Proposta constructiva, diagrama del procés constructiu, organització de l'obra i el seu 
seguiment i mesures a minimitzar l 'impacte. (fins a 16 punts)

A.2  Manteniment de les obres ( fins a 10 punts)
A.3  Millores del projecte ( fins a 10 punts)
A.4  Resolució d'anomalies ( fins a 6 punts)
A.5  Reposició de materials ( fins a 4 punts)
A.6  Pla d'autocontrol de qualitat de l'obra ( fins a 2 punts)

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 VORACYS, SL 4,5 2 3 1 2 0 12,50

2 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 7 5 4 5 3 0 24

3 MAHECO, SA 8 6,5 6 2,5 3,5 1 27,5

4 UTE ESOROSA-GARRIGA 1,5 3 7 5 2,5 0 19

5 CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 5,5 5 3,5 3 2,5 0 19,5

6 CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU 7 2 4 4 2 0,5 19,5

7 ARTÍFEX ESTRUCTURAS, SL 1 1 1 5 1,5 0 9,5

8 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL 5 3,5 3,5 2 1,5 0 15,5

9 ROMERO GAMERO, SAU 7 3 2,5 4 2,5 0 19

10 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SA 3 1,5 3 5 2 0 14,5

11 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 8 6 5 5 3 1 28

12 TEYCO,SL 3 1,5 3 5 2 0 14,5

13 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 9 6 3,5 5 2,5 1 27

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

BBBB.-.-.-.-    Criteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàtica ....    Preu de LicitacióPreu de LicitacióPreu de LicitacióPreu de Licitació     ((((fins afins afins afins a         42424242    puntspuntspuntspunts))))
La valoració s'ha calculat  de forma proporcional, aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, i tenint en compte els informes tècnics de data 10 de febrer de 2015 i de 12 
de febrer de 2015 sobre les ofertes amb valors anormals o desproporcionats, essent el resultat 
següent:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT %%%%    BAIXABAIXABAIXABAIXA TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 VORACYS, SL 525.826,75 21 37,43
2 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 575.241,64 13,58 34,21
3 MAHECO, SA 493.618,18 25,84 39,87



4 UTE ESOROSA-GARRIGA 547.979,77 17,67 35,91
5 CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 500.533,82 24,8 39,32
7 ARTÍFEX ESTRUCTURAS, SL 506.318,30 23,93 38,87
8 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL 554.713,94 16,66 35,48
9 ROMERO GAMERO, SAU 511.516,27 23,15 38,47

11 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 485.061,96 27,12 40,57
12 TEYCO,SL 468.584,85 29,6 42
13 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 529.394,60 20,46 37,18

(mitjana d'ofertes 511.788,40 euros)

CCCC.-.-.-.-    Criteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàtica ....    Termini dTermini dTermini dTermini d ''''execucióexecucióexecucióexecució     ((((fins afins afins afins a     5555    puntspuntspuntspunts))))
La valoració s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars, essent  el resultat següent:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TERMINITERMINITERMINITERMINI     ((((mesosmesosmesosmesos)))) TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 VORACYS, SL 3,5 3,57
2 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 3,5 3,57
3 MAHECO, SA 3 4,17
4 UTE ESOROSA-GARRIGA 3 4,17
5 CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 4,5 2,78
7 ARTÍFEX ESTRUCTURAS, SL 3 4,17
8 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL 4 3,13
9 ROMERO GAMERO, SAU 2,5 5

11 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 3 4,17
12 TEYCO,SL 3,5 3,57
13 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 3 4,17

DDDD.-.-.-.-    Criteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàticaCriteris avaluables mitjançant formula matemàtica ....    Garantia de les obresGarantia de les obresGarantia de les obresGarantia de les obres     ((((    fins afins afins afins a     5555    puntspuntspuntspunts))))
La puntuació màxima s'atorga a la proposta amb màxima garantia, sense que superi el màxim 
establert de 6 anys, i directament proporcional a la resta.

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA GARANTIA OBRESGARANTIA OBRESGARANTIA OBRESGARANTIA OBRES ((((anysanysanysanys)))) TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 VORACYS, SL 6 5
2 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 6 5
3 MAHECO, SA 6 5
4 UTE ESOROSA-GARRIGA 6 5
5 CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 6 5
7 ARTÍFEX ESTRUCTURAS, SL 6 5
8 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL 6 5
9 ROMERO GAMERO, SAU 6 5

11 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 6 5
12 TEYCO,SL 6 5
13 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 6 5

Puntuació resultant finalPuntuació resultant finalPuntuació resultant finalPuntuació resultant final ::::

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA AAAA BBBB CCCC DDDD TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 VORACYS, SL 12,5 37,43 3,57 5 58,50
2 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 24 34,21 3,57 5 66,78

3 MAHECO, SA 27,5 39,87 4,17 5 76,54

4 UTE ESOROSA-GARRIGA 19 35,91 4,17 5 64,08

5 CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 19,5 39,32 2,78 5 66,60

6 CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU 19,5 EXCLOS EXCLOS EXCLOS EXCLOS

7 ARTÍFEX ESTRUCTURAS, SL 9,5 38,87 4,17 5 57,54

8 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL 15,5 35,48 3,13 5 59,10



9 ROMERO GAMERO, SAU 19 38,47 5 5 67,47

10 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SA 14,5 EXCLOS EXCLOS EXCLOS EXCLOS
11 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 28 40,57 4,17 5 77777777,,,,74747474
12 TEYCO,SL 14,5 42 3,57 5 65,07
13 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 27 37,18 4,17 5 73,34

En data 12 de febrer de 2015, la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit electrònicament a l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, 
SA amb CIF A58467622 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

Atès que l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA ha presentat la documentació requerida 
amb data  19 de febrer de 2015 i compleix els requisits previstos en el Plec de clàusules 
administratives particulars, la cap del Servei de Contractació i Compres la ha acceptada.

Atès que la clàusula 22 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 contracte d'obres del projecte executiu d'ampliació del cementiri municipal, 
fase 1"
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 27.11.2014
Liquidació: Núm. 201402007004L de data 27.11.2014 per import de 255,22 euros.

Per tot  això exposat, la Mesa de Contractació proposa a la Junta de Govern Local:

- excloure les ofertes presentades per  les empreses CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU i 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES,SAU per considerar-les desproporcionades o amb valors 
anormals.
- adjudicar a l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA el contracte d'obres relatives al 
projecte executiu d'ampliació del cementiri municipal de Granollers, Fase 1, per un import de 
485.061,96 euros més 101.863,01 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 586.924,98 
euros, establint-se com a termini d'execució 3 mesos, comptats a partir de la data de l'acta de 
comprovació dels replanteig i una garantia de les obres de 6 anys.

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

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

Llei de contractes del Sector Públic,  pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del 
contracte i la notificació de l 'adjudicació.

Articles 160 i 161 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a l'adjudicació mitjançant procediment obert.

Articles 154 i 156 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a la 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.-.-.-.-        Excloure la oferta presentada per l'empresa CERTIS OBRES I SERVEIS,SAU per 
presentar oferta desproporcionada o amb valors anormals i no quedar prou justificada en el 
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte d'obres relatives al projecte executiu 
d'ampliació del cementiri municipal de Granollers , fase 1

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Excloure la oferta presentada per l'empresa CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU 
per presentar oferta desproporcionada o amb valors anormals i no quedar prou justificada en el 
procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte d'obres relatives al projecte  executiu 



d'ampliació del cementiri municipal de Granollers , fase 1

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Adjudicar a l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA amb CIF A58467622 , el 
contracte d'obres relatives al projecte executiu d'ampliació del cementiri municipal de Granollers, fase 
1  per un import de 485.061,96 euros  més 101.863,01 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total de 586.924,98 euros, el que representa una baixa del 27,12% respecte al pressupost de licitació,  
d'acord amb l'informe emès pel cap de l'Àrea de Territori i Ciutat i el cap del Servei d'Obres i Projectes 
i amb el projecte tècnic aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 28 d'octubre de 2014  i 
aprovat definitivament  i publicat al BOPB de data 9 de gener de 2015 i al DOGC núm. 6784 del 8 de 
gener de 2015 , establint-se com a termini d'execució 3 mesos , comptats a partir de la data de l'acta 
de comprovació del replanteig i una garantia de les obres de 6 anys, amb càrrec a la partida 
pressupostària H311.16410.62201 de l'exercici 2015, amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars, prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel 
contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Liquidar a l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA  la quantitat de 255,22 euros, 
 en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte 
d'obres  relatives al projecte  executiu d'ampliació del cementiri municipal de Granollers , fase 1.
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte ES40 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient     ((((76767676////14141414)))) al que 
pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat). 
També es podran abonar  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. No s'accepta metàl·lic.

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 pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €) de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 22.

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

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.-.-.-.-  Notificar aquest acord al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable 
corresponent a nom de l'empresa adjudicataria per l'import indicat en el tercer punt i anul.lar els 
documents comptables previs "A" núm.201400081918 i "AFUT" 201400081920

DESÈDESÈDESÈDESÈ.-.-.-.-    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 25 de maig de 2015 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DE ZONES MARGINALSDEL SERVEI DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DE ZONES MARGINALSDEL SERVEI DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DE ZONES MARGINALSDEL SERVEI DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DE ZONES MARGINALS,,,,    SOLARSSOLARSSOLARSSOLARS,,,,    PATISPATISPATISPATIS    
DDDD''''EQUIPAMENTS I ALTRES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS MITJANÇANT PROCEDIMENTEQUIPAMENTS I ALTRES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS MITJANÇANT PROCEDIMENTEQUIPAMENTS I ALTRES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS MITJANÇANT PROCEDIMENTEQUIPAMENTS I ALTRES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS MITJANÇANT PROCEDIMENT    
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local , en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 13 de gener 



de 2015, es va iniciar expedient, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació  del servei de neteja i 
condicionament de zones marginals, solars,patis d'equipaments i altres dependències municipals  per 
al període de dos anys,amb possibilitat de pròrroga de dos anys més,  per un import màxim de 
27.284,00 euros més 3.831,23 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 31.115,23 euros, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

Amb data 20 de gener de 2015 s'han convidat a les empreses següents: JORGE SANZ LOPEZ, 
EDUARDO SABIN PORRAS i EMISER VALLES SL.

S'han presentat al procediment les 3 empreses.

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 relatiu a la oferta econòmica avaluable 
mitjançant fórmula matemàtica, el cap de servei de Medi Ambient i Espais Verds ha emès l'informe 
tècnic en el qual  proposa com a oferta econòmicament més avantatjosa  , la presentada per l'empresa 
EMISER VALLÈS amb CIF B-59422329  per un import màxim de 8.529,11 euros més 852.91 euros 
d'IVA 10 %, el que fa un total de 9.382,02 euros quan a treballs de neteja i gestió de residus i 5.012,89 
euros més 1.052.71 euros en d'IVA 21%, el que fa un total de 6.065.60 euros quan als treballs de 
conservació d'espais lliures i neteja de dependències, sumant un total de 15.447,62 euros/any (IVA 
inclòs) que representa una baixa del 0,733% respecte al preu de licitació, i que pel període de dos 
anys suma un total de 30303030....895895895895,,,,24242424    euroseuroseuroseuros    ((((iva inclòsiva inclòsiva inclòsiva inclòs )))) per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la 
prestació del servei de neteja i condicionament de zones marginals, solars, patis d'equipaments i 
altres dependències municipals per al període de 2 anys, d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticament . (. (. (. (fins afins afins afins a     100100100100    puntspuntspuntspunts))))

Puntuació aplicada de forma proporcional, aplicant les fórmules matemàtiques establertes en el Plec 
de clàusules administratives particulars

Plica Empresa Import de licitació  Import Proposat %  Baixa Punts
1 SABIN PORRAS, EDUARDO 27.284,00 27.284,00 0,00 99.27
2 EMISER VALLES,SL 27.284,00 27.084,00 0,733 100
3 SANZ LOPEZ, JORGE 27.284,00 27284,00 0,00 99,27

En data quatre de febrer de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa EMISER VALLES,SL amb 
CIF B-59422329 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

L'empresa EMISER VALLES,SL   ha presentat la documentació requerida amb caràcter previ a 
l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, i  la cap 
del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de serveis  per a la prestació del 
servei de neteja i condicionament d'espais verds, solars, vorals, patis d'equipaments i altres 
dependències municipals per al període de dos anys a l'empresa EMISER VALLES,SL amb CIF 
B-59422329  per un import màxim de 27.084.00 euros ,  més 3.811.24 euros d'IVA, el que fa un total 
de 30.895.24 euros, el que representa una baixa del 0,733% respecte al preu de licitació.

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

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

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

Articles 154 i 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic pel que fa a la formalització del contracte .



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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa EMISER VALLESEMISER VALLESEMISER VALLESEMISER VALLES,,,,SLSLSLSL amb CIFCIFCIFCIF    BBBB----59422329594223295942232959422329, el contracte de serveis 
per a la prestació de servei de neteja i condicionament d'espais verds, solars, vorals, patis 
d'equipaments i altres dependències municipals, per un període de 2 anys per un import màxim de 
27.084.00 euros més 3811,24 euros d'IVA, el que fa un total de 30.895,24 euros, el que representa 
una baixa del 0,733%  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 invocats i amb càrrec a següents  partides 
pressupostàries:

2015 2016 2017AP pressupostari
Import IVA TOTAL Import IVA TOTAL Import IVA TOTAL
1.893,94 10

%
189,39 2.083,33 2272,73 10% 227,27 2.500,00 378,79 10% 37,88 416,67H340.15510.21000

1.377,41 21
%

289,26 1.666,67 1652,89 21% 347,11 2.000,00 275,48 21% 57,85 333,33

H353.17110.26000 2.543,66 10
%

254,37 2.798,02 3052,39 10% 305,24 3.357,63 508,73 10% 50,87 559,60

1.389,69 10
%

138,97 1.528,66 1667,63 10% 166,76 1.834,39 277,94 10% 27,70 305,73H353.17110.22700

2.800,00 21
%

588,00 3.388,00 3360,00 21% 705,60 4.065,60 560,00 21% 117,60 677,60

H353.17110.22799 1.280,30 10
%

128,03 1.408,33 1536,36 10% 153,64 1.690,00 256,07 10% 25,61 281,68

11.284,99 1.588,01 12.873,00 13542,00 1.905,62 15.447,62 2.257,01 317,60 2.574,61
TOTAL CONTRACTE                             27.084,01 € + 3.811,24 € d'IVA =   30.895,24

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
86.70 €   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula X apartat g). 

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

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

CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Confeccionar els documents comptables D i ADFUT a nom de l'empresa adjudicatària pels 
imports indicats en el primer punt d'aquest acord,i s'anul·lin els documents comptables AFUT2016, 
AFUT2017 i alliberrar el crèdit no disposat dels documents comptables A  603,A602,A601 i A600.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DEDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DEDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DEDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE    
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER ALCLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER ALCLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER ALCLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL    
CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA I ADEQUACIÓ DEL PARC DEL PUIG DE LES FORQUESCONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA I ADEQUACIÓ DEL PARC DEL PUIG DE LES FORQUESCONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA I ADEQUACIÓ DEL PARC DEL PUIG DE LES FORQUESCONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA I ADEQUACIÓ DEL PARC DEL PUIG DE LES FORQUES    
I DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS A DESENVOLUPAR AMB UN PROJECTEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS A DESENVOLUPAR AMB UN PROJECTEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS A DESENVOLUPAR AMB UN PROJECTEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS A DESENVOLUPAR AMB UN PROJECTE    
DDDD''''INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICAINSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICAINSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICAINSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA,,,,    ADJUDICARADJUDICARADJUDICARADJUDICAR     
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVANE LA SEVA    
PLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITATPLURIANUALITAT ....

El Cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds ha emès informe motivant la necessitat  de 
contractar el servei de neteja i adequació del Parc Puig de les Forques i Cementiri municipal de 
Granollers a desenvolupar amb un projecte d'inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica 
per un període de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 18 mesos.



El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 107.415,24  euros més 11.832,2 
euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 119.247,44 euros amb aplicació al codi pressupostari 
H353.17110.2600 d'acord amb el detall següent:.

Base ImposableBase ImposableBase ImposableBase Imposable IVAIVAIVAIVA TotalTotalTotalTotal
Treballs netejaTreballs netejaTreballs netejaTreballs neteja 97.500 € 9.750 € 10% 107.250,00 €

Treballs adequacióTreballs adequacióTreballs adequacióTreballs adequació 9.915.24 € 2.082,20 € 21% 11.997,44 €

i amb la distribució anual següent:

AnyAnyAnyAny
BaseBaseBaseBase    

ImposableImposableImposableImposable
IVAIVAIVAIVA TotalTotalTotalTotal

Treballs neteja 32.500,00 €
3.250,00 

€
10% 35.750,00 €

2015201520152015
Treballs adequació 3.305,16 € 694,07 € 21% 3.999,15 €

Treballs neteja 48.750,00 €
4.875,00 

€
10% 53.625,00 €

2016201620162016
Treballs adequació 4.957.62 €

1.041,10 
€

21% 5.998,72 €

Treballs neteja 16.250,00 €
1.625,00 

€
10% 17.875,00 €

2017201720172017
Treballs adequació 1.652,54 € 347,03 € 21% 1.999,57 €

I en cas de pròrroga:

AnyAnyAnyAny
BaseBaseBaseBase    

ImposableImposableImposableImposable
IVAIVAIVAIVA TotalTotalTotalTotal

Treballs neteja 32.500,00 € 3.250,00 € 10% 35.750,00 €
2017201720172017

Treballs adequació 3.305,16 € 694,07 € 21% 3.999,15 €
Treballs neteja 24.375,00 € 2.437,5 € 10% 26.812,5 €

2018201820182018
Treballs adequació 2.478,81 € 520,55 € 21% 2.999,36 €

El valor estimat total d'aquesta contractació es calcula en 187.976,67  euros que incorpora el període 
executiu, les possibles pròrrogues i l 'import màxim de modificació de contracte.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, 3/2011, de 14 de novembre, és el 
contracte de serveis, i  procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació el codi pressupostari al codi  H353.17110.2600    per fer front a 
la despesa derivada d’aquesta contractació anticipada de caràcter plurianual, de conformitat amb 
l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals.

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

El responsable del contracte serà el senyor Quim Comas Estany cap del Servei de Medi Ambient i 
Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers

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

- Article  20 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes privats de serveis 
compresos en la categoria 6 de l'Annex II  i la seva preparació i adjudicació.

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



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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei de neteja i adequació del Parc 
Puig de les Forques i Cementiri municipal de Granollers per un període de 2 anys, amb possibilitat de 
pròrroga de 18 mesos, mitjançant procediment obert i amb un pressupost màxim total de 107.415,24  
euros més 11.832,2 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 119.247,44 euros amb aplicació al 
codi pressupostari H353.17110.2600 de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat del contracte del servei de suport i manteniment del programari 
de què disposa l'Ajuntament de Granollers mitjançant  procediment obert amb aplicació al codi 
pressupostari H353.17110.2600 i que s'executarà les anualitats 2015, 2016 i 2017,  d'acord amb el 
detall següent:.

AnyAnyAnyAny
BaseBaseBaseBase    

ImposableImposableImposableImposable
IVAIVAIVAIVA TotalTotalTotalTotal

Treballs neteja 32.500,00 €
3.250,00 

€
10% 35.750,00 €

2015201520152015
Treballs adequació 3.305,16 € 694,07 € 21% 3.999,15 €

Treballs neteja 48.750,00 €
4.875,00 

€
10% 53.625,00 €

2016201620162016
Treballs adequació 4.957.62 €

1.041,10 
€

21% 5.998,72 €

Treballs neteja 16.250,00 €
1.625,00 

€
10% 17.875,00 €

2017201720172017
Treballs adequació 1.652,54 € 347,03 € 21% 1.999,57 €

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-     Designar com a responsable del contracte al senyor  Quim Comas Estany cap del Servei 
de Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers de l'Ajuntament de Granollers.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-     Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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 PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUSSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUSSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUSSERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS    
MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DMUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DMUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI DMUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI D''''ESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    AMBAMBAMBAMB    
VIGÈNCIA FINS ELVIGÈNCIA FINS ELVIGÈNCIA FINS ELVIGÈNCIA FINS EL     30303030    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2015201520152015    AMB LAMB LAMB LAMB L''''EMPRESA SELMAREMPRESA SELMAREMPRESA SELMAREMPRESA SELMAR ,,,,SASASASA

1.- Mitjançant  de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18 de febrer de 



2014, es va adjudicar el contracte de serveis  per a la prestació del servei de neteja de varis 
equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers per al 
període de l'1 de març de 2014 fins al 28 de febrer de 2015  per un import màxim de 100.890,00 euros 
més 21.186,90 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 122.076,90 euros segons detall a continuació 
relacionat:

BBBB1111.-.-.-.-    Neteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabte per import de 93.390,00 euros més IVA, el que 
representà una baixa del 1,46% respecte al pressupost de licitació, d'acord amb el desglós d'imports 
per instal·lació a continuació indicat :

Pavelló municipal del Tub 9.529,56 euros més IVA�

Pavelló municipal d'Esports 6.988,40 euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 9.529,65 euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 6.988,41 euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili 5.085,00 euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 8.259,03 euros més IVA�

Pavelló del CB Granollers 12.706,20 euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda 2.858,90 euros més IVA�

Pistes de petanca de Granollers 1.270,62 euros més IVA�

Camp de futbol 1r. de maig 7.941,38 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 9.529,65 euros més IVA�

Pavelló municipal del Congost 12.706,20 euros més IVA�

BBBB2222.-.-.-.-    Neteges extres postNeteges extres postNeteges extres postNeteges extres post----partitspartitspartitspartits  (Majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim anual de 7.500,00 euros més IVA i amb un preu/hora 
de 11,82 euros més IVA.

2.- Atès que el proper 28 de febrer de 2015 finalitza el contracte núm. 75/14 formalitzat amb data 28 de 
febrer de 2014, sense possibilitat de pròrroga,  el cap del Servei d'Esports ha proposat endegar una 
nova licitació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada el qual no podrà ser 
adjudicat a temps per garantir la continuïtat temporal de la prestació de l'esmentat servei de neteja i 
garantir la subrogació del personal que actualment presta el servei .

3.- L'empresa SELMAR, SA ha presentat un escrit amb data 20 de febrer de 2015 i registre d'entrada 
núm. 3150 de data 20 de febrer de 2015 , indicant el seu interès en prorrogar forçosament el contracte 
durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2015 amb les mateixes condicions del contracte actual 
a causa del retard produït en la nova licitació.

4.-  D'acord amb l'informe favorable emès pel cap del Servei  d'Esports de data  20 de febrer de 2015, 
es considera oportú prorrogar forçosament el contracte de serveis per a la prestació del servei de 
neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers amb 
l'empresa SELMAR,SA des de l'1 de març de 2015 fins el 30 de juny de 2015 amb un import màxim 
total  de 34.129,84 euros més 7.167,26 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 41.297,10 
euros,  amb càrrec a la partida pressupostària H422.34200.22700 de l'exercici 2015, amb la  
distribució  d'imports per instal.lació a continuació indicada:

BBBB1111.-.-.-.-    Neteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabte per import de 31.129,84 euros més 6.537,26 
euros d'IVA, el que fa un total de 37.667,10 euros, d'acord amb el desglós d'imports per instal·lació a 
continuació indicat:

Pavelló municipal del Tub 3.176,52 euros més IVA�

Pavelló municipal d'Esports 2.329,44 euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 3.176,52 euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 2.329,44 euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili 1.694,00 euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 2.753,00 euros més IVA�

Pavelló del CB Granollers 4.235,40 euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda    952,96 euros més IVA�

Pistes de petanca de Granollers    423,52 euros més IVA�

Camp de futbol 1r. de maig 2.647,12 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 3.176,52 euros més IVA�



Pavelló municipal del Congost 4.235,40 euros més IVA�

BBBB2222.-.-.-.-    Neteges extres postNeteges extres postNeteges extres postNeteges extres post----partitspartitspartitspartits  (Majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim  de 3.000,00 euros més IVA i amb un preu/hora de 
11,82 euros més IVA.

El servei de neteja és un servei imprescindible, ja que durant el període d'un any els equipaments 
esportius registren més de 375.000 usos fruit de l'amplia i diversa activitat esportiva generada per una 
gran part dels mes de 70 clubs i entitat esportives que hi ha inscrits a la ciutat de Granollers. El fet de 
no prorrogar el servei de neteja afectaria de manera directa a la qualitat de les activitats i serveis, les 
quals en bona mesura s'haurien de suspendre fet que produiria una molt baixa satisfacció en la 
ciutadania vers aquests equipaments municipals. Per aquest motiu es considera primordial que es 
continuï prestant el servei de neteja durant el període de l '1 de març de 2015 fins el 30 de juny de 2015 
a l'espera de la nova adjudicació.

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

Article 10 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 als contractes de serveis ....
Article 23 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic pel que fa  al 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 SELMAR,SA amb CIF A08255085 per a la prestació del servei de neteja dels 
equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers pel 
període comprés entre l'1 de març de 2015 i el 30 de juny de 2015, que es regiran pels mateixos plecs 
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques reguladores del contracte, d'acord 
amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Autoritzar l'import de la pròrroga de 34.129,84 euros més 7.167,26 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 41.297,10 euros amb càrrec a la partida pressupostària H422.34200.22700 
i el desglós d'imports per instal·lació a continuació indicada :

BBBB1111.-.-.-.-    Neteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabteNeteges de manteniment de dilluns a dissabte per import de 31.129,84 euros més 6.537,26 
euros d'IVA, el que fa un total de 37.667,10 euros, d'acord amb el desglós d'imports per instal·lació a 
continuació indicat:

Pavelló municipal del Tub 3.176,52 euros més IVA�

Pavelló municipal d'Esports 2.329,44 euros més IVA�

Pistes municipals d'atletisme 3.176,52 euros més IVA�

Camp de futbol de Ponent 2.329,44 euros més IVA�

Camp de futbol de Can Gili 1.694,00 euros més IVA�

Pavelló municipal de Can Bassa 2.753,00 euros més IVA�

Pavelló del CB Granollers 4.235,40 euros més IVA�

Camp de futbol de la Font Verda    952,96 euros més IVA�

Pistes de petanca de Granollers    423,52 euros més IVA�

Camp de futbol 1r. de maig 2.647,12 euros més IVA�

Camp municipal de futbol C/Girona 3.176,52 euros més IVA�

Pavelló municipal del Congost 4.235,40 euros més IVA�

BBBB2222.-.-.-.-    Neteges extres postNeteges extres postNeteges extres postNeteges extres post----partitspartitspartitspartits  (Majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa 
feta pel Servei d'Esports amb un import màxim  de 3.000,00 euros més IVA i amb un preu/hora de 
11,82 euros més IVA.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 75/14 formalitzat amb data 28 de 
febrer de 2015 amb l'empresa SELMAR,SA



QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-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 INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I        
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXT DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXT DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXT DEPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE MIXT DE    
SUBMINISTRAMENT DSUBMINISTRAMENT DSUBMINISTRAMENT DSUBMINISTRAMENT D''''UNA LLICÈNCIA DUNA LLICÈNCIA DUNA LLICÈNCIA DUNA LLICÈNCIA D''''ÚS D’UNA APLICACIÓ PER A SMARTPHONES – APPÚS D’UNA APLICACIÓ PER A SMARTPHONES – APPÚS D’UNA APLICACIÓ PER A SMARTPHONES – APPÚS D’UNA APLICACIÓ PER A SMARTPHONES – APP----    
PER A LA GESTIÓ D’ACTIVITATSPER A LA GESTIÓ D’ACTIVITATSPER A LA GESTIÓ D’ACTIVITATSPER A LA GESTIÓ D’ACTIVITATS,,,,    EQUIPAMENTS I SERVEIS ESPORTIUS A LA CIUTAT DEEQUIPAMENTS I SERVEIS ESPORTIUS A LA CIUTAT DEEQUIPAMENTS I SERVEIS ESPORTIUS A LA CIUTAT DEEQUIPAMENTS I SERVEIS ESPORTIUS A LA CIUTAT DE    
GRANOLLERS I DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ALLOTJAMENTGRANOLLERS I DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ALLOTJAMENTGRANOLLERS I DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ALLOTJAMENTGRANOLLERS I DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ALLOTJAMENT,,,,        MITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANTMITJANÇANT     
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARARPROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

El cap de servei d'Esports ha emès informe en el que es justifica la necessitat d'iniciar l'expedient 
licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat d 'un contracte 
de subministrament d’una aplicació per a smartphones – APP- per a la gestió d’activitats, equipaments 
i serveis esportius a la ciutat de Granollers i del servei de manteniment i allotjament de l'APP, per un 
període de 3 anys i  per import total de 16.200 € més 3.402 € en concepte d'IVA que fa un total de 
19.602 € i d'acord amb el detall següent:

Any Base 
imposable

IVA TOTALSubministrament
H420.34000.62720 

2015 9.000,00 € 1.890,00 € 10.890,00€

Any Base 
imposable

IVA TOTAL

1 maig a 31 
desembre’16

1.520,00 € 319,20 € 1.839,20 €

 2017 2.280,00 € 478,80 € 2.758,80 €
1 gener a 30 abril 2018 760,00 € 159,60 € 919,60 €

Servei de Manteniment
H422.34200.21200

Total 4.560,00 € 957,6 € 5.517,6 €

Any Base 
imposable

IVA TOTAL

1 maig a 31 
desembre’16

880,00 € 184,80 € 1.064,80 €

 2017 1.320,00 € 277,20 € 1.597,20 €
1 gener a 30 abril 2018 440,00 € 92,40 € 532,40 €

Servei d'Hostatge
H422.34200.21200 

Total 2.640,00 € 554,40 € 3.194,40 €

I en cas de pròrroga:

Any Base 
imposable

IVA TOTAL

1 maig a 31 desembre’18 1.520,00 € 319,20 € 1.839,20 €
1 gener a 30 abril 2019 760,00 € 159,60 € 919,60 €

Servei de Manteniment

Total 2.280,00 € 478,80 € 2.758,80 €

1 maig a 31 desembre’18 880,00 € 184,80 € 1.064,80 €
1 gener a 30 abril 2019 440,00 € 92,40 € 532,40 €Servei d'Hostatge

Total 1.320,00 € 277,20 € 1.597,20 €

El valor total  estimat de la contractació és de 19.800,00 euros aquest valor no inclou l’IVA però sí que 
incorpora les quantitats relatives a les eventuals pròrrogues del contracte i l'import màxim de 
modificació del contracte

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 



contractes del sector públic, és el contracte mixt de subministrament i serveis,  procediment negociat 
sense publicitat per raó del seu import.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi H422.34200.21200 per fer front a la 
despesa derivada d’aquesta contractació de caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del 
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals .

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària, d'acord amb els articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

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

- Article 9  i 12 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la consideració d'aquest contracte com a contracte mixt 
de subministrament.

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

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

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

- Articles 169, 170 i 173 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de subministrament mitjançant 
procediment negociat sense publicitat.

- Article 178.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, pel que fa a la negociació dels termes 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....    Iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació del 
subministrament d’una aplicació per a smartphones – APP- per a la gestió d’activitats, equipaments i 
serveis esportius a la ciutat de Granollers i del servei de manteniment i allotjament de l'APP,  per a un 
període de 3 anys amb possibilitat de 12 mesos mes de pròrroga, d'acord amb l'informe tècnic, a 
adjudicar per procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb els fets i fonaments invocats i 
la distribució d'imports següents:

Any Base 
imposable

IVA TOTALSubministrament
H420.34000.62720 

2015 9.000,00 € 1.890,00 € 10.890,00€

Any Base imposable IVA TOTAL
2016 2.400,00 € 504,00 € 2.904,00 €
 2017 3.600,00 € 756,00 € 4.356,00 €

Servei de Manteniment i
d'Hostatge

H422.34200.21200
2018 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 €

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Declarar la plurianualitat del contracte del subministrament d’una aplicació per a 
smartphones – APP- per a la gestió d’activitats, equipaments i serveis esportius a la ciutat de 
Granollers i del servei de manteniment i allotjament de l'APP que s'executarà des de l'anualitat 2015 i 
fins l'anualitat 2018, d'acord amb la següent distribució econòmica indicada en el punt primer

QUARTQUARTQUARTQUART.... Designar com a responsable del contracte al senyor Josep Queralt Zueras, Tècnic del Servei 



d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.... Autoritzar a la cap del Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Granollers per 
tal que faci el requeriment establert a la clàusula IV del Plec de clàusules administratives particulars .

SISÈSISÈSISÈSISÈ....  Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les despeses 
que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en ells per atendre-les amb aplicació al codi pressupostari indicat en el punt primer  

APROVAT PER UNANIMITAT

 

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L ''''ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONAASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONAASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONAASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Esportiva Carles Vallbona, per un import de 17.000,00€ destinada a la promoció de 
l’esport del voleibol, de l'handbol i a l'activitat poliesportiva així com la participació en les diferents 
competicions que l'entitat està inscrita, amb les corresponents despeses complementaries que això 
comporta (fitxes, arbitratges, desplaçaments, etc.).

En data 28 de gener de 2015 amb número de registre d'entrada 1368 el senyor Joan Carles Marín 
López, president de l'Associació Esportiva Carles Vallbona presenta la següent documentació i 
sol·licita l 'atorgament de la subvenció prevista al Pressupost municipal :

Document de sol·licitud de subvenció i memòria de l 'entitat.     �

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.�

L'informe emès en data quatre de febrer de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de de 
l'esport i més concretament les modalitats de l'handbol i el voleibol base i que alhora és una finalitat 
pública. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

…2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa reguladora 
d'aquestes subvencions...

Article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:�

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència competitiva ni 
la publicitat, en els casos següents: 

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l'Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l 'Ajuntament...

Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei �

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost.



2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència .

3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.

En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions.

La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb 
l'assignació pressupostària.

b) Crèdit pressupostari al què s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en el 
seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos.

c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals.

d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats 
i bestretes, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran d'aportar els beneficiaris.

e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que 
es va concedir la subvenció i de l 'aplicació dels fons percebuts.

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'Associació Esportiva Carles Vallbona amb NIF 
G61577425, per un import de 17.000,00€ destinada a la realització de l'activitat ordinària del club i a la 
participació en les diferents competicions que l'entitat està inscrita, amb les corresponents despeses 
complementaries que això comporta (fitxes, arbitratges, desplaçaments, etc) segons el pressupost de 
51.900,00€, el que representa un finançament del 32,75 % del cost de l'activitat.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 17.000,00€ amb càrrec 
a la partida H421 34150 48411 del vigent Pressupost.

TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l'Associació esportiva Carles Vallbona que regula 
l'atorgament d'aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L'ENTITAT ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA CARLES VALLBONA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT ORDINÀRIA 
PER A L'ANY 2015

Granollers,  xx  de xxxxx  de 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS
D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l'Ajuntament de Granollers amb NIF número P-0809500-B, facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data ... per a la formalització d'aquest acte, amb l'assistència de la secretària general, 
senyora Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, Joan Carles Marín López, amb DNI núm,  52.149.581-W president de l'entitat Associació 
Esportiva Carles Vallbona, que actua en representació d'aquesta entitat amb NIF número G-649865954 
facultat per l'article 9.3 dels estatuts que regeixen l 'entitat per a la formalització d'aquest acte.



Es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar el present conveni de col·laboració en les 
qualitats en què actuen, i

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Que l'entitat Associació Esportiva Carles Vallbona en endavant l'entitat beneficiària,  és una entitat 
del municipi que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus esportius tant 
a Granollers com a fora del municipi, i en concret, la celebració de les Jornades esportives de primària i 
secundària, la creació d'un equip d'handbol i un de futbol a 7, l'escola esportiva, la existència de voleibol 
femení en l'Associació. L'organització de jornades de voleibol escolar, entre altres, segons la memòria 
facilitada en la documentació requerida.

SegonSegonSegonSegon.... Que l'entitat beneficiària dins de l'àmbit de la seva activitat ordinària, vol fer front a les despeses 
ordinàries que l'activitat de l'entitat genera i que inclou l'organització d'activitats en els termes que es 
recullen en la memòria presentada al registre general de l'Ajuntament de Granollers en data 28 de gener de 
2015 amb una despesa prevista per aquest exercici de  51.900,00€.

TercerTercerTercerTercer .... Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l'entitat beneficiària en les activitats de tipus esportius i socials i en la vida associativa del municipi i 
vol fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats del 
municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció de l 'esport i que alhora és una finalitat pública .

QuartQuartQuartQuart ....    Que l'Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquesta ciutat de l'entitat beneficiària des de la 
seva creació i considera que aquesta s'ha de recolzar per mitjà d’un conveni de col·laboració com a forma 
de suport estable a aquesta entitat .

PACTENPACTENPACTENPACTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 a favor de l'entitat beneficiària, en el marc del 
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de 
subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l'entitat i on 
s'expliquen també les activitats que l'entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers en data 28 de gener de 2015.
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l’activitat subvencionada és de   51.900,00 € corresponents a:

DespesesDespesesDespesesDespeses IngressosIngressosIngressosIngressos
Compra de material 9.000,00 € Subvenció Ajuntament 25.000,00 €
Arbitratges 9.000,00 € Venda de productes 1.000,00 €
Transports 6.000,00 € Inscripcions 25.000,00 €
Fitxes federatives 14.000,00 € Altres 900,00 €
Serveis mèdics 1.000,00 €
Organització i participació 
d’activitats

3.000,00 €

Esport escolar (Consell) 1.600,00 €
Assegurances 3.000,00 €
Altres 8.000,00 €

TOTAL 51.900,00 € TOTAL 51.900,00 €

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució.
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials .

QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a l'activitat ordinària del club és de 
17.000,00 €, el que representa un finançament del   32,75% del cost de l'activitat.



Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de lValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l ''''activitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionadaactivitat subvencionada
Per poder dur a terme l'activitat subvencionada, l'Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l'entitat 
beneficiària la següent infraestructura :

Utilització instal·lacions esportives 102.900,00 eur

SisèSisèSisèSisè....    Obligacions de lObligacions de lObligacions de lObligacions de l ''''entitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiàriaentitat beneficiària
Són obligacions de l'entitat beneficiària les previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l'article 13 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers 
i en concret:

Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció .�

Justificar davant de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat que determinen la concessió �

de la subvenció.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com qualsevol �

altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, 
tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors.
Comunicar a l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos �

que financin l'activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l'aplicació donada a la subvenció.
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la �

finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents �

electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control .
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de �

17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la �

Seguretat Social.
Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l 'Ajuntament de Granollers.�

El logotip de l'Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipògràfics aprovats que seran facilitats a 
l'entitat pel servei municipal corresponent . 

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del 100 %.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l'entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l'Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar per un import de  
17.000,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de presentar a l'Ajuntament de Granollers abans del dia 28 de febrer de 2016 la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a l 'activitat subvencionada adjuntant la següent documentació : 

Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats �

realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
Comptes de l'entitat (balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha �

efectuat) corresponent a l'exercici 2015. 
Relació subscrita pel legal representant de l'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les �

despeses i inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament 
desglossades i detallades acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de 
pagament per import igual al cost de l 'activitat subvencionada.
Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres �



subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, 
indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació 
de l'import i procedència.

Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

NovèNovèNovèNovè....        Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     
L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que 
legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en relació a 
l'import de la subvenció mitjançant l 'adopció del corresponent acord per part de la Junta de Govern Local , en 
els següents supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions que determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de l'activitat subvencionada o el percentatge que s'ha indicat en el pacte quart d'aquest 
conveni.

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'hagi instat per la pròpia 
entitat, s'ha de concedir un termini d'audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent.

DesèDesèDesèDesè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció
L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que s'hagués imposat amb motiu de 
la seva concessió i perdrà el dret d 'exigir-la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l'activitat subvencionadora, o, si s'escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l 'interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada.

OnzèOnzèOnzèOnzè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i que són els següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles 
que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció .
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d 'aquest conveni.
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment 
de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la 
impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat 
subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonament la 
concessió de la subvenció. 
g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es 
derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals.
En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es preveu 
a aquesta mateixa normativa. 

DotzèDotzèDotzèDotzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència
La vigència del present conveni de col·laboració s'estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 31 de 
desembre de 2015.
No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s'hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment .



TretzèTretzèTretzèTretzè ....    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicable ....
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran 
resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari , es podran acollir als jutjats de la jurisdicció contenciós 
administrativa.

QUART. Indicar a l'Associació Esportiva Carles Vallbona que el servei gestor de la subvenció 
atorgada serà el Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment 
dels pactes del conveni de col·laboració serà el cap del Servei d'Esports.

CINQUÈ. Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració .

SISÈ. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA IATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA I    
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB BÀSQUET GRANOLLERSDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB BÀSQUET GRANOLLERSDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB BÀSQUET GRANOLLERSDEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS

Al Pressupost municipal per a l'exercici 2015 es preveu l'atorgament d'una subvenció nominativa al 
Club Bàsquet Granollers, per un import de 84.000,00€ destinada a la promoció de l’esport del bàsquet  
així com la participació en les diferents competicions que l’entitat està inscrita, amb les corresponents 
despeses complementaries que això comporta (fitxes, arbitratges, desplaçaments, etc.).

En data 10 de febrer de 2015 amb número de registre d'entrada 2306 el senyor Joan Nadal i Castells, 
president del Club Bàsquet Granollers presenta la següent documentació i sol·licita l'atorgament de la 
subvenció prevista al Pressupost municipal :

Document de sol·licitud de subvenció i projecte de l’entitat .     �

Certificat d'inexistència de deutes amb Hisenda.�

Certificat d'inexistència de deutes amb la Seguretat Social.�

L'informe emès en data onze de febrer de 2015 pel cap del Servei d'Esports indica que s'ha valorat la 
documentació presentada per l'entitat i justifica la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració atès que aquesta activitat que desenvolupa l'entitat té per objecte la promoció de de 
l'esport i més concretament les modalitats de l'handbol i el voleibol base i que alhora és una finalitat 
pública. 

FonamentsFonamentsFonamentsFonaments     jurídicsjurídicsjurídicsjurídics

Article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:�

…2. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats 
Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits als convenis i en la normativa reguladora 
d'aquestes subvencions...

Article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers:�

Les subvencions podran atorgar-se directament. No són preceptives ni la concurrència competitiva ni 
la publicitat, en els casos següents: 

Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general de l'Ajuntament o en 
modificacions de crèdit aprovades per l 'Ajuntament...

Article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el reglament de la Llei �

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.



1. Als efectes del què preveu l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, són subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes 
o de les entitats locals, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari 
apareguin determinats expressament en l'estat de despeses del pressupost.

2. En l'Administració general de l'Estat, en les entitats locals i en els organismes públics vinculats 
o depenents d'ambdues, serà d'aplicació a aquestes subvencions, en defecte de normativa 
específica que reguli la seva concessió, el que disposa la Llei general de subvencions i aquest 
reglament, llevat en el que afecti a l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència .

3. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici pel centre gestor del 
crèdit pressupostari al que s'imputa la subvenció, o a instància d'interessat, i finalitzarà amb la 
resolució de concessió o el conveni.

En qualsevol dels supòsits previstos en aquest apartat, l'acte de concessió o el conveni tindran el 
caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que preveu la Llei general de 
subvencions.

La resolució o, en el seu cas, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 

a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, de conformitat amb 
l'assignació pressupostària.

b) Crèdit pressupostari al què s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, en el 
seu cas, per a cada beneficiari si fossin diversos.

c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals.

d) Terminis i modalitats de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats 
i bestretes, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran d'aportar els beneficiaris.

e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la que 
es va concedir la subvenció i de l 'aplicació dels fons percebuts.

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

PRIMER. Aprovar l'atorgament d'una subvenció al Club Bàsquet Granollers amb NIF G08913873, per 
un import de 84.000,00€ destinada a la participació en les diferents competicions que l’entitat està 
inscrita, amb les corresponents despeses complementaries que això comporta (fitxes, arbitratges, 
desplaçaments, etc) segons el pressupost de 107.200 euros, el que representa un finançament del 
71,18 % del cost de l’activitat

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 84.000,00€ amb càrrec 
a la partida H421 34150 48405 del vigent Pressupost.

TERCER. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Club Bàsquet Granollers que regula l'atorgament 
d'aquesta subvenció amb el redactat que es transcriu literalment a continuació :

"CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L'ENTITAT CLUB 
BÀSQUET GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEVA ACTIVITAT ORDINÀRIA PER A 
L'ANY 2015"

Granollers, xx de xxxxx de 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una part, el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que actua en 
representació de l’Ajuntament de Granollers amb NIF número P-0809500-B, facultat per acord de la Junta de 
Govern Local de data ... per a la formalització d’aquest acte, amb l'assistència de la secretària general, 



senyora Aurora Corral García, que dóna fe d'aquest acte.

De l'altra part, Joan nadal i Castells, amb DNI núm, 77.297.298-W president de l’entitat Club Bàsquet 
Granollers, que actua en representació d’aquesta entitat amb NIF número  G-08913873 facultat per l’article 
13 dels estatuts que regeixen l’entitat per a la formalització d’aquest acte .

Es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar el present conveni de col·laboració en les 
qualitats en què actuen, i

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....    Que l'entitat Club Bàsquet Granollers en endavant l'entitat beneficiària, és una entitat del municipi 
que en els darrers anys ha estat desenvolupant amb continuïtat activitats de tipus esportius tant a Granollers 
com a fora del municipi, i en concret, la celebració del ... 

SegonSegonSegonSegon.... Que l'entitat beneficiària dins de l'àmbit de la seva activitat ordinària, vol poder fer front a les 
despeses ordinàries que l'activitat de l'entitat genera i que inclou l'organització d'activitats en els termes que 
es recullen en la memòria presentada al registre general de l'Ajuntament de Granollers en data 10.02.2015 
amb una despesa prevista per a l 'exercici 2015 de  118.000,00€.

TercerTercerTercerTercer .... Que l'Ajuntament de Granollers, en endavant l'Ajuntament, considera molt valuosa l'aportació que 
realitza l'entitat beneficiària en les activitats de tipus esportius i socials i en la vida associativa del municipi i 
vol fomentar, a través de convenis de col·laboració, aquestes activitats que desenvolupen les entitats del 
municipi de Granollers i que tenen per objecte la promoció de l’esport i que alhora és una finalitat pública .

QuartQuartQuartQuart ....    Que l'Ajuntament de Granollers reconeix la tasca en aquesta ciutat de l'entitat beneficiària des de la 
seva creació i considera que aquesta s'ha de recolzar per mitjà d'un conveni de col·laboració com a forma 
de suport estable a aquesta entitat .

PACTENPACTENPACTENPACTEN

PrimerPrimerPrimerPrimer....        Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni
L'objecte d’aquest conveni és regular les condicions d'atorgament de la subvenció nominativa prevista al 
pressupost de l’Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 a favor de l'entitat beneficiària, en el marc del 
què disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança general de 
subvencions de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SegonSegonSegonSegon....    Activitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionadaActivitat subvencionada
L'activitat subvencionada és la prevista en la Memòria de la programació ordinària de l'entitat i on 
s'expliquen també les activitats que l’entitat portarà a terme, documentació presentada al registre general de 
l’Ajuntament de Granollers en data 10 de febrer de 2015.
Aquesta activitat ordinària es durà a terme entre els dies 1 de gener de 2015 i 31 de desembre del mateix 
any.

TercerTercerTercerTercer ....    Despesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionableDespesa subvencionable
El cost de l'activitat subvencionada és de 118.000,00 € corresponents a: 

ConceptesConceptesConceptesConceptes DespesaDespesaDespesaDespesa ConcepteConcepteConcepteConcepte IngressosIngressosIngressosIngressos
Compra de material 3.000,00 Subv Ajuntament 84.000,00
Administració 15.000,00 Patrocinadors 5.000,00
Arbitratges 30.000,00 Inscripcions 14.000,00
Fitxes federatives 15.000,00 Socis 15.000,00
Serveis sanitaris 4.000,00
Ciutat del Bàsquet Catala’15 15.000,00
Torneig de Nadal 12.000,00
IBI a Les Franqueses 20.000,00
Assegurances 4.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 118.000,00 TOTALTOTALTOTALTOTAL 118.000,00

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de 
justificació i que es correspongui de forma directa amb l'activitat subvencionada, tant pel que fa al concepte 
com al període d'execució. 
No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i 
sancions administratives i penals i despeses derivades de procediments judicials . 



QuartQuartQuartQuart .... Import de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvencióImport de la subvenció  i acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiarii acceptació per part del beneficiari
La subvenció atorgada per l'Ajuntament de Granollers destinada a l'activitat ordinària del club és de 
84.000,00 €, el que representa un finançament del  71,18%del cost de l'activitat.
Aquesta subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de 
l'activitat  subvencionada.
Aquesta subvenció haurà de ser acceptada per l'entitat beneficiària en el termini d'un mes des de la 
notificació de l'atorgament de la mateixa en els termes i condicions que es preveuen a l'article 14 de 
l'Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers, mitjançant el model normalitzat  que li 
serà facilitat per l’Ajuntament de Granollers. 

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Valoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionadaValoració econòmica de la infraestructura que es posa a disposició de l’activitat subvencionada
Per poder dur a terme l'activitat subvencionada, l'Ajuntament de Granollers posarà a disposició de l'entitat 
beneficiària la següent infraestructura : 

Utilització instal·lacions esportives 94.000,00 eur

SisèSisèSisèSisè....    Obligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiàriaObligacions de l’entitat beneficiària         

Són obligacions de l’entitat beneficiària les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i a l’article 13 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Granollers 
i en concret: 

Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció . �

Justificar davant de l'Ajuntament de Granollers la realització de l'activitat que determinen la concessió �

de la subvenció.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Granollers així com qualsevol �

altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, 
tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors.
Comunicar a l'Ajuntament de Granollers l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos �

que financin l'activitat subvencionada, tant bon punt es conegui, i en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l’aplicació donada a la subvenció .
Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica de l'entitat amb la �

finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control .
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents �

electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control . 
Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de �

17 de novembre, general de subvencions.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Ajuntament de Granollers i amb la �

Seguretat Social.
Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l 'Ajuntament de Granollers.�

El logotip de l’Ajuntament de Granollers s'ajustarà als models tipogràfics aprovats que seran facilitats �

a l’entitat pel servei municipal corresponent . 
A fer constar en totes les publicacions que editi la frase “Col·labora” amb el logotip de l'Ajuntament de �

Granollers. El club entregarà al Servei d'Esports un exemplar de cada publicació (a excepció dels 
cartells oficials de la competició regular).
Que els jugadors dels diferents equips del club portin en alguna part de la roba esportiva de joc la �

serigrafia “G” i el primer equip la porti a la samarreta. En el cas que la campanya es modifiqui, el club 
modificarà l'eslògan segons les indicacions de l 'Ajuntament i assumint-ne el cost.
Mantenir actualitzades les dades que afectin l'entitat i que figurin al registre d'entitats municipals així �

com en totes aquelles que li demani l’Ajuntament .

SetèSetèSetèSetè....    Pagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvencióPagament de la subvenció
De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de    l'Ordenança general de subvencions de Granollers i atesa 
la naturalesa de l'activitat subvencionada i l'entitat que l'organitza, que fa difícil el desenvolupament de 
l'activitat subvencionada sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès públic 
que es satisfà, es realitzarà el pagament anticipat de la subvenció per l 'import del 84.000,00 €.
No s'exigeix cap garantia ni aval en no existir desconfiança respecte del compliment d'aquesta entitat en la 
seva finalitat i responsabilitat, d'acord amb l'experiència que aporta l'atorgament d'anteriors subvencions a 
aquesta entitat. 
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui 
facilitat per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat que ja ha facilitat a l’Ajuntament de 
Granollers o que aquest li facilitarà en el cas de no estigui entregat o calgui modificar,  per un import de  
84.000,00 € segons disponibilitat de Tresoreria.



VuitèVuitèVuitèVuitè....    Justificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvencióJustificació de la subvenció
L'entitat beneficiària ha de presentar a l'Ajuntament de Granollers abans del dia 28 de febrer de 2016 la 
justificació de l'aplicació de la subvenció a l 'activitat subvencionada adjuntant la següent documentació : 
- Memòria justificativa signada pel legal representant de l'entitat beneficiària indicant les activitats 
realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats obtinguts amb l'activitat 
subvencionada. 
- Comptes de l'entitat (balanç de situació, comptes de resultat, informe d'auditoria, si és obligatori o s'ha 
efectuat) corresponent a l'exercici 2015.
- Relació subscrita pel legal representant de l 'entitat beneficiària comprensiva de la totalitat de les despeses i  
inversions derivades de la realització de l’activitat subvencionada degudament desglossades i detallades 
acompanyada de còpia compulsada de les factures i comprovants de pagament per import igual al cost de 
l'activitat subvencionada.
- Declaració signada pel legal representant de l'entitat beneficiària relativa a la inexistència d'altres 
subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa activitat subvencionada o, en el seu cas, indicació 
expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i 
procedència.
Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert, l'entitat beneficiària 
podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a  45 dies naturals.
Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que 
finalitzi el termini previst en aquest pacte i s'hi hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la 
justificació dins del termini previst. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, a la vista dels 
motius exposats, concedirà o denegarà aquesta sol·licitud d 'ampliació.

NovèNovèNovèNovè....        Modificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvencióModificació de la subvenció     
L'Ajuntament de Granollers procedirà a modificar l'acte d'atorgament de la subvenció en els termes que 
legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en relació a 
l'import de la subvenció mitjançant l 'adopció del corresponent acord per part de la Junta de Govern Local , en 
els següents supòsits: 

a) Per alteració de qualsevol de les condicions determinen la concessió d 'aquesta subvenció.
b) Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el 
cost total de l'activitat subvencionada o el percentatge que s'ha indicat en el pacte quart d'aquest 
conveni.

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'hagi instat per la pròpia 
entitat, s'ha de concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a l'entitat abans de dictar la resolució 
corresponent. 

DesèDesèDesèDesè....    Renúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvencióRenúncia a la subvenció
L'entitat beneficiària podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que 
quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que s'hagués imposat amb motiu de 
la seva concessió i perdrà el dret d 'exigir-la.
La renúncia produïda una vegada iniciada l'activitat subvencionadora, o, si s'escau, el seu cobrament, 
comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap 
mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l 'interès de demora si la renúncia està 
degudament justificada.

OnzèOnzèOnzèOnzè....    Reintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvencióReintegrament de la subvenció ....
Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i que són els següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles 
que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció . 
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a 
l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al pacte setè d'aquest conveni. 
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'incompliment 
de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la 
impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat 
subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, que afectin o es refereixin a la forma en què s'ha de realitzar l'activitat que fonament la 
concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades a l'entitat beneficiària, així com dels compromisos assumits 
per la mateixa, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels enumerats a l'apartat f), quan es 



derivi la impossibilitat de verificar la finalitat donada a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals.
En aquests casos, l'Ajuntament de Granollers haurà de tramitar el procediment administratiu que es preveu 
a aquesta mateixa normativa.

DotzèDotzèDotzèDotzè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència
La vigència del present conveni de col·laboració s'estendrà des del dia de la seva signatura fins el dia 31 de 
desembre de 2015.  
No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s'hagi justificat la subvenció 
atorgada, sense perjudici de la tramitació dels procediments de reintegrament i dels procediments 
sancionadors aplicables en els supòsits previstos legalment . 

TretzèTretzèTretzèTretzè ....    Naturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicableNaturalesa del conveni i legislació aplicable ....    
Aquest conveni té naturalesa administrativa i les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran 
resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari , es podran acollir als jutjats de la jurisdicció contenciós 
administrativa.

QUART. Indicar al Club Bàsquet Granollers que el servei gestor de la subvenció atorgada serà el 
Servei d'Esports i en concret, la persona responsable del seguiment i compliment dels pactes del 
conveni de col·laboració serà el cap del Servei d'Esports.

CINQUÈ. Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració .

SISÈ. Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i al servei de Tresoreria .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LDEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LDEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LDEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
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 2 de desembre de 2014, va acordar iniciar l 'expedient licitatori, autoritzar 
la despesa, aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars per a la prestació del servei de neteja dels equipaments municipals de 
l'Ajuntament de Granollers per un període de 24 mesos  i per un import de licitació de 64.368,98 euros 
més 13.517,50 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 77.886,50 euros,  mitjançant 
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació  i tramitació ordinària .

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

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTRE REGREGREGREG....    D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA
1 MULTISERVEIS NDAVANT,SL 16/01/2015 2015000706
2 MULTIANAU 20/01/2015 (correu administratiu) 2015000807

Desprès de les corresponents obertures públiques dels sobres núm. 2 (proposta tècnica avaluable 
mitjançant criteris que depenen d'un judici de valor) i el sobre núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables 
mitjançant fórmula matemàtica), el cap de Serveis Socials ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa 
a la Mesa de contractació, l'adjudicació del contracte de  prestació del servei de neteja dels 
equipaments municipals de l'Ajuntament de Granollers, a l'empresa MULTIANAU NETEJA I 
MANTENIMENTS amb CIF: B-50819507, que ha presentat l'oferta que resulta més avantatjosa i que 
s'ajusta als criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques d'acord amb la valoració següent:

A) Criteri que depèn d'un judici de valor. "Programa funcional de cada equipament". (fins a 28 punts)

Criteri A.1. Programa funcional de cada un dels equipaments: En aquest espai es valora la proposta 
elaborada per a la neteja general, intensiva i extraordinària. Es valora si estan ben definides en quan 
als horaris, calendaris, espais i recursos humans destinats a fer-ho. Es valora la inclusió sense cost 



de millores relacionades amb: freqüències i hores de dedicació als serveis; temps de resposta i 
predisposició davant avisos i necessitats excepcionals; millores generals i complements de servei; 
actuacions en matèria d'estalvi energètic. 

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

fins afins afins afins a     28282828    
puntspuntspuntspunts

Presentació de la informació 
ben organitzada. Resulta senzill 
extreure la informació rellevant. 
Està sistematitzada i segueix 
adequadament el guió marcat al 
plec tècnic. Per contra, en la 
descripció d'espais hi ha 
inexactituds i errors descriptius 
dels espais.

Inclou un pla de treball per cada equipament .
Inclou un pla de neteges a fons a aplicar per  
setmana santa, nadal.
Inclou un pla funcional de neteja amb la 
descripció de cada servei i la periodicitat amb 
mitja hora d'especialista inclosa per a tots els  
serveis en cas de necessitat .
Inclou la millora en la freqüència en la neteja de 
vidres, de 3 cops l'any a 4 cops l'any (1 cop cada 
3 mesos). Inclou calendarització per centres 
detallat en colors.
Inclou la millora de 2 hores setmanals per la 
neteja de l'espai familiar Congost (dilluns matí).

TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 punt
1 punt

2 punts

3 punts

3 punts

10101010    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS
Descriu un protocol d'actuació 
davant avisos de neteja 
excepcional i urgent i per a 
serveis extres amb una previsió 
mínima de 24 hores.

Protocol gestió de residus per a 
tots els equipaments. Explicació 
detallada i organitzada. 
Incidència en la formació de 
professionals per al canvi de 
comportaments. 

Descripció detallada de 
propostes d'actuació per a 
l'estalvi energètic. 

Inclou organigrama de persones responsables  
amb telèfons i correus electrònics per comunicar  
incidències.

Inclou definició de responsabilitats en la recollida  
selectiva amb proposta de dotació de bujols als  
diferents serveis i pla de formació en relació al  
reciclatge mediambiental que té en compte 
treballadors i destinataris del servei , mesures de 
control per productes amb valor ecològic i  
dosificacions dels mateixos. 

Inclou accions de millora per fomentar l 'estalvi 
energètic (col·locació adhesius, airejadors 
d'aigua, tasca revisió apagar llums).

TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 punt

3 punts

1 punt

5555    puntspuntspuntspunts

MULTISERVEIS 
NDAVANT S.L.

Actuacions generals de millora 
o complementació de la 
prestació del servei proposades 
pel licitador.

Inclou com a millora la renovació de totes les  
escombretes de WC deteriorades o en mal estat .
Inclou com a millora la targeta “bon dia” que avisa  
que al dia següent es pretén realitzar neteja fons  
de la taula.
Sistema de neteja mitjançant microfibra.
Inclou definició amplia i detallada de les neteges  
ordinàries i les neteges a fons 
Inclou definició de les tasques de l 'especialista.
Inclou definició de maquinària itinerant a 
disposició dels serveis (fins a 7 màquines 
diferents)

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

1 punt

1 punt

1 punt
1 punt

1 punt

1 punt

6666    puntspuntspuntspunts

La puntuació de MULTISERVEIS NDAVANT S.L. en aquest subapartat (A1) és de: 21 punts.

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

fins afins afins afins a     28282828    
puntspuntspuntspunts

Presentació de la informació ben 
organitzada. Està sistematitzada 
i segueix adequadament el guió 
marcat al plec tècnic.

Inclou proposta de neteja amb la descripció de  
cada servei i la periodicitat d'acord amb el plec i 
que no millora els serveis marcats al plec. 
Inclou proposta de 8 hores al mes 
d'especialistes.
Inclou la concreció de 3 hores de dedicació de 
l'encarregat de zona per visites periòdiques a les  
dependències per avaluar amb els responsables  
el servei realitzat. 
Inclou la millora en la freqüència en la neteja de 
vidres, de 3 cops l'any a 4 cops l'any (1 cop cada 
3 mesos). 

1 punt

2 punts

2 punts

3 punts

MULTIANAU 
NETEJA I 
MANTENIMENT
S



TOTALTOTALTOTALTOTAL 8888    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS
Descriu un protocol d'actuació 
davant avisos de neteja 
excepcional i urgent dins horari  
laboral.

Protocol gestió de residus per a 
tots els equipaments. 

Inclou definició del circuit de notificació  
d'incidències de neteja que s'hagin d'atendre 
urgentment depenent horari laboral. Temps 
resposta no superior a 1 hora i telèfon 24 hores 
de persona encarregada. 
Inclou pla de residus: distribució punts de 
recollida de envasos lleugers, vidres, orgànica, 
rebuig i residus perillosos i formació per a 
treballadors per conscienciar del reciclatge . Curs 
mediambiental.
Inclou implantació de bujols de seguretat per a la  
destrucció de documents confidencials . 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 punt

2 punts

2 punts

5555    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS
Actuacions generals de millora o 
complementació de la prestació 
del servei proposades pel 
licitador.

Sistema de neteja per microfibres.
Productes de neteja eco-etiquetats.
Inclou definició de maquinària itinerant a 
disposició dels serveis
Inclou definició extensa de productes utilitzats i  
del material tècnic amb el que es realitzen les  
neteges. 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 punt
2 punts
1 punt

2 punts

    
6666    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

La puntuació de MULTIANAU NETEJA I MANTENIMENTS en aquest subapartat (A.1) és: 19 punts.

Criteri A.2: Control, seguiment i valoració:

En aquest apartat és valora l'adaptació de la proposta a la clàusula 5 del plec tècnic, on s'estableixen 
el mecanismes de control i supervisió de les feines realitzades als diferents equipaments de benestar 
social. 

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

fins afins afins afins a     10101010
    puntspuntspuntspunts

MULTISERVEIS 
NDAVANT S.L.

Presenta un sistema de 
supervisió extens, amb clara 
identificació de persones 
referents i formes de 
contactar-hi. 
Definició clara de l'organigrama i 
responsabilitats. 
Cronograma per definir els fluxes 
d'informació amb els diferents 
responsables de l'empresa. 
Regulació de amb qui parlar de 
cada cosa.

Definició d'indicadors de 
compliment del servei.

Incorporació de mecanismes de 
control de qualitat en relació a les 
noves tecnologies. 

Inclou calendarització fins a final d 'any de les 
inspeccions de qualitat a realitzar a tots els  
equipaments. 

Inclou temporalització de reunions entre: 
empresa i ajuntament. Inclou comunicació diària 
d'incidències amb el centres. 
Inclou sistemàtica conjunta d'observacions entre 
l'empresa i responsable del centre per tal de  
valorar-ne la qualitat.

Inclou propostes de comunicació i espais per  
detectar i rectificar problemes de qualitat en el  
servei. Inclou sistema d'avaluació amb informes 
mensuals estadístics de l 'activitat. Informes 
trimestrals de l'activitat de cada centre. 
Enquestes anuals a cada centre.
Inclou com a millora la possibilitat d'un sistema 
informàtic de control de presència dels  
treballadors per garantir que realitzen l 'horari 
previst “TAM TAM”.Inclou plantilles de control de 
la feina com a alternativa si falla el sistema 
informàtic. Possibilitat d'incorporar aplicatiu 
informàtic CLEANTEC per monitoritzar i seguir 
totes les tasques de neteja als diferents  
equipaments.

TOTALTOTALTOTALTOTAL

2 punts

1 punt

2 punts

3 punts

    
8888    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

La puntuació de MULTISERVEIS NDAVANT S.L. en aquest subapartat (A.2) és de: 8 PUNTS.

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

fins afins afins afins a     10101010
    puntspuntspuntspunts

MULTIANAU 
NETEJA I 
MANTENIMENT

Presentació d'un sistema de 
supervisió de les tasques de 
neteja.

Inclou organigrama jeràrquic pel control i  
seguiment de les tasques. S'identifica el cap de 
servei i l'encarregat de zona i els seus telèfons  

1 punt



S
Definició d'indicadors de 
compliment del servei.

Incorporació de mecanismes de 
control de qualitat en relació a les 
noves tecnologies. 

mòbils.  
Inclou un definició exhaustiva d 'indicadors que 
permeten definir la neteja bàsica.
Inclou proposta d'informe mensual per a cada 
centre que mesura la qualitat del servei . 
Inclou com a millora la incorporació d'un 
mecanisme de control de presència sense cost  
per l'empresa. Aquest sistema s'implementarà a 
petició de l'ajuntament si no s'opta pel sistema 
tradicional (Tauler i fitxes de control i 
assistència) i possibilitat d'incorporar el 
seguiment de l'activitat de neteja mitjançant un 
portal d'intranet.

TOTALTOTALTOTALTOTAL

2 punts

1 punt

3 punts

7777    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

La puntuació de MULTIANAU NETEJA I MANTENIMENTS en aquest subapartat (A.2) és de: 7 p

Criteri A.3: Recursos Humans:

En aquest apartat es valora la proposta de personal necessari per a la prestació del servei així com la 
seva distribució per cada equipament. Descripció de funcions i competències dels diferents 
professionals, proposta de cobertura de baixes i garanties de prestació del servei i pla de formació que  
incorpori aspectes de gestió mediambiental. 

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

fins afins afins afins a     3333
    puntspuntspuntspunts

MULTISERVEIS 
NDAVANT S.L. 

Definició de l'estructura 
organtizativa.

Definició del sistema de 
seguiment i control de RR.HH.

Definició d'un pla de formació per 
als treballadors 

Inclou graella per a cada centre amb les  
distribucions horàries setmanals, mensuals i 
anuals de cada treballador. Inclou fitxes 
descriptives de funcions i responsabilitats de  
cada membre de l'organigrama. Mencionen 
disponibilitat total 24 h/365 dies però sense 
concretar.
Inclou definició cobertura de baixes 
programades de forma immediata i les no 
programades amb una demora de 10 minuts. 
Pla de seguiment per reduir l'absentisme 
laboral. 
Inclou programació i calendarització formativa  
en medi ambient , recollida selectiva  i mètodes 
de neteja + formació inicial.

TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 punt

1 punt

1 punt

3333    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

La puntuació de MULTISERVEIS NDAVANT S.L. en aquest subapartat (A.3) és de: 3 PUNTS.

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

fins afins afins afins a     3333
    puntspuntspuntspunts

MULTIANAU 
NETEJA I 
MANTENIMENTS

Identificació clara de 
l'organigrama empresarial i de les 
persones assignades al servei de  
benestar social de Granollers.

Proposta de planificació de 
supervisió de serveis.

Definició extensa d'un pla 
d'accions formatives.

Inclou fitxes identificatives dels responsables  
adscrits al projecte. Clarificació de funcions i 
tasques a realitzar. Inclou fitxa per a cada centre 
amb l'assignació de cada professional i les  
hores a realitzar així com els horaris. Descripció 
de funcions del cap de servei , encarregat de 
centre, responsable edifici, 
Inclou assignació de responsable de cada  
edifici. Inclou definició de la dedicació horària al  
projecte del membres de l'estructura inclou fitxes 
de control i seguiment horari dels treballadors  
com a alternativa al sistema de control de 
presència.
Propostes formatives vàries: riscos laborals; 
preventius sector neteja; bàsic neteja, gestió 
residus, gestió de l'estrès. 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 punt

1 punt

1 punt

3333    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

La puntuació de MULTIANAU NETEJA I MANTENIMENTS en el conjunt d'aquest subapartat (A.3) és 
de: 3 PUNTS.

TOTAL PUNTUACIONS:



EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA....1111 AAAA....2222 AAAA....3333 TotalTotalTotalTotal
MULTISERVEIS NDAVANT S.L. 21 8 3 32323232    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS
MULTIANAU NETEJA I MANTENIMENTS 19 7  3 29292929    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS

C) Criteri avaluable de forma automàtica. "Proposta econòmica" (fins a 51 punts)

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:

Pressupost total de l’oferta amb més baixa 
B1=  51 x   ----------------------------------------------------------------

Pressupost total  de l’oferta a valorar

Els resultats obtinguts han estat els següents:

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa PreuPreuPreuPreu    ((((Base ImposableBase ImposableBase ImposableBase Imposable )))) PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació     ((((PreuPreuPreuPreu....    BaseBaseBaseBase    
ImposableImposableImposableImposable ))))

MULTISERVEIS NDAVANT SL  31.975,36 € 47,76
MULTIANAU NETEJA I MANTENIMENTS 29.950,00 € 51

Puntuació final resultant:

CriterisCriterisCriterisCriteris
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA BBBB

PuntuacióPuntuacióPuntuacióPuntuació
TotalTotalTotalTotal

MULTISERVEIS NDAVANT SL 32 47,76 79,76
MULTIANAU NETEJA I MANTENIMENTS 29 51 80

En data 11 de febrer de 2015, la cap del Servei de  Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit a l'empresa MULTIANAU SL amb CIF. B-50819507 a presentar la 
documentació  prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Atès que l'empresa MULTIANAU SL 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 11 de febrer de 2015 proposa 
l'adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments 
municipals de l'Ajuntament de Granollers, per un període de 24 mesos i amb possibilitat de pròrroga a 
l'empesa MULTIANAU SL amb CIF. B-50819507, que ha presentat l'oferta econòmica més 
avantatjosa, per un import anual de 29.950,00 euros més 6.289,50 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 36.239,50 euros, el que representa una baixa del 6,94% 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 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 de neteja d'equipaments municipals de l'Ajuntament de Granollers
Diari Oficial: Inserció al BOPB de data 22 de desembre de 2014.
Liquidació: Núm. 201402007725 L de data 22/12/2014 per import de 208,32.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 MULTIANAU SL amb CIF. B-50819507, el contracte de serveis per a 
la prestació del servei de neteja dels equipaments municipals de l'Ajuntament de Granollers, per un 
període de 24 mesos i amb possibilitat de pròrroga, per un import total d'adjudicació de 59.900 euros 
més 12.579 euros en concepte d'IVA i que fa un total de 72.479 euros, el que representa una baixa del 
6,94% sobre el preu de licitació, amb aplicació als codis d'aplicació pressupostaris i la distribució 
anual que a continuació es detallen 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.

2015201520152015
1 de març al 31 de 

desembre
EquipamentEquipamentEquipamentEquipament Base Imposable IVA 21% Import total

IVA inclòs

H461.23130.22700 Espai Familiar Congost 4.857,26 € 1.020,02 € 5.877,28 €
H461.23110.22700 CAIF i Punt de Trobada 3.900,38 € 819,08 € 4.719,46 €
H461.23130.22700 Centre Obert Ponent 2.476,43 € 520,05 € 2.996,48 €
H461.23110.22700 Espai Social Julià Centelles 2.136,09 € 448,58 € 2.584,67 €
H461.23150.22700 Centre SIRIUS 2.004,88 € 421,03 € 2.425,91 €
H461.23110.22700 Espai Cangur 7.104,53 € 1.491,95 € 8.596,48 €
H461.23130.22700 Centre Obert Font Verda 2.478,76 € 520,54 € 2.999,30 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 24.958,33 € 5.241,25 € 30.199,58 €

2016201620162016 EquipamentEquipamentEquipamentEquipament Base Imposable IVA 21% Import total
IVA inclòs

H461.23130.22700 Espai Familiar Congost 5.828,71 € 1.224,03 € 7.052,74 €
H461.23110.22700 CAIF i Punt de Trobada 4.680,46 € 982,90 € 5.663,36 €
H461.23130.22700 Centre Obert Ponent 2.971,72 € 624,06 € 3.595,78 €
H461.23110.22700 Espai Social Julià Centelles 2.563,31 € 538,30 € 3.101,61 €
H461.23150.22700 Centre SIRIUS 2.405,86 € 505,23 € 2.911,09 €
H461.23110.22700 Espai Cangur 8.525,43 € 1.790,34 € 10.315,77 €
H461.23130.22700 Centre Obert Font Verda 2.974,51 € 624,65 € 3.599,16 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 29.950,00 € 6.289,50 € 36.239,50 €

2017201720172017
1 de gener a 28 de febrer

EquipamentEquipamentEquipamentEquipament Base Imposable IVA 21% Import total
IVA inclòs

H461.23130.22700 Espai Familiar Congost 971,45 € 204,00 € 1.175,46 €
H461.23110.22700 CAIF i Punt de Trobada 780,08 € 163,82 € 943,89 €
H461.23130.22700 Centre Obert Ponent 495,29 € 104,01 € 599,30 €
H461.23110.22700 Espai Social Julià Centelles 427,22 € 89,72 € 516,93 €
H461.23150.22700 Centre SIRIUS 400,98 € 84,21 € 485,18 €
H461.23110.22700 Espai Cangur 1.420,91 € 298,39 € 1.719,30 €
H461.23130.22700 Centre Obert Font Verda 495,75 € 104,11 € 599,86 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 4.991,67 € 1.048,25 € 6.039,92 €

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Liquidar a l'empresa  MULTIANAU SL amb CIF. B-50819507 la quantitat de 208,32. euros, 
en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte de 
serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments municipals de l'Ajuntament de 
Granollers. 
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant el concepte, el número d'expedient al que pertanyen i enviant 
una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat). També es podran 
abonar 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....     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 30 d'abril de 2015 del per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA    
CONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A LCONCEDIDA A L''''ENTITAT APADISENTITAT APADISENTITAT APADISENTITAT APADIS    ,,,,    EN CONCEPTE DE SUPORT ECONÒMIC ALEN CONCEPTE DE SUPORT ECONÒMIC ALEN CONCEPTE DE SUPORT ECONÒMIC ALEN CONCEPTE DE SUPORT ECONÒMIC AL    
DESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT DDESENVOLUPAMENT D''''ACTIVITATS DE SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITATACTIVITATS DE SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITATACTIVITATS DE SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITATACTIVITATS DE SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT    
INTEL·LECTUALINTEL·LECTUALINTEL·LECTUALINTEL·LECTUAL

En sessió de data 23 de  juliol de 2013 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va atorgar de forma directa a la Fundació i Associació APADISFundació i Associació APADISFundació i Associació APADISFundació i Associació APADIS, amb NIF G62962188, una subvenció 
nominativa per import de 4.500,00 €, amb l'objecte de donar suport per al desenvolupament d'activitats 
de suport a persones amb discapacitat intel·lectual, consistent en tallers pedagògics i activitats de 
lleure per a aquestes persones, així com activitats de suport als/les seus/seves famílies.

En data 25 de juny de 2013, el Ple de la corporació va aprovar l'expedient MC AJT 15/2013 de 
modificació de crèdit extraordinari, en el que es va incloure l'alta de l'aplicació pressupostària 
H461.23141.48803 SUBVENCIÓ E.S.F.L. APADIS PLA XOC 2013 per un import de 6.000,00 €, amb la 
finalitat d'atorgar a l'entitat una nova subvenció amb idèntic objecte que l'anterior. 

En aquest sentit, en sessió de data 29 d'octubre de 2013 de la Junta de Govern Local es va aprovar 
l'atorgament d'una segona subvenció nominativa a l'entitat Fundació i Associació APADISFundació i Associació APADISFundació i Associació APADISFundació i Associació APADIS, per un 
import de 6.000,00 €, com a complement de la primera al tractar-se d'una subvenció amb idèntic 
subjecte i objecte que l'atorgada amb anterioritat per la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 
2013, subjectes ambdues al següent règim d'execució i justificació:

"Execució: Les actuacions objecte de subvenció tindran un període d'execució comprès entre a.
l'1 d'agost de 2013, coincidint amb la data d'inici de la primera subvenció, i el 31 d'octubre de 
2014, per tal de garantir un període mínim d'un any d'execució a partir de la data del segon 
atorgament.

Justificació: El beneficiari disposarà, com a màxim, fins el 31 de desembre de 2014 per b.
presentar la corresponent justificació de despeses. S'haurà de justificar la realització del 
concepte o actuació objecte de subvenció, com a mínim, fins a l'import concedit, que 
ascendeix a 10.500,00 €, tenint en compte la suma de les dues subvencions."  

Amb l'objecte d'unificar i simplificar els tràmits d'execució i justificació d'ambdues subvencions 
nominatives, al darrer acord d'atorgament es va disposar que caldrà presentar una ÚNICA justificació 
de despeses que englobi les dues subvencions atorgades.

El punt sisè de l'acord de concessió, de data 29 d'octubre de 2013, preveu que s'ha de presentar la 
justificació de l'actuació subvencionada no més tard del 31 de desembre de 2014.

En data 30 de desembre de 2014, amb número de registre d'entrada 2014025154,  l'entitat beneficiària 
ha presentat la justificació requerida.

En data 2 de febrer de 2015, amb número de registre d'entrada 2015001737, a requeriment dels 
Serveis Socials de L'Ajuntament de Granollers, l'entitat beneficiaria ha presentat una esmena en la 



relació dels documents i en la documentació complementària, per a la justificació de la subvenció 
nominativa 

Vist l'informe tècnic emès en data 4 de febrer de 2015 que justifica la procedència d'aprovar la 
justificació de l'actuació subvencionada, perquè s'ha verificat que el contingut de la documentació 
aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació subvencionada, i acredita la correcta execució de 
l'actuació subvencionada de conformitat amb les condicions previstes a l 'acord d'atorgament.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix que són 
obligacions del beneficiari , entre d'altres:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció. ...

- Article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la justificació 
de les subvencions públiques.

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

- Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada 
per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple 
de la corporació, de 26 d'octubre de 2010, pel que fa a la formalització de les justificacions, les 
despeses subvencionables i la comprovació de les justificacions .

- El punt sisè de la part dispositiva de l'acord d'atorgament de la subvenció, que es va aprovar per la 
Junta de Govern Local de 29 d'octubre de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació per part del 
beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada de forma directa a l'entitat  
Fundació i Associació APADISFundació i Associació APADISFundació i Associació APADISFundació i Associació APADIS, i amb NIF G62962188, per l'any 2013, en els termes que s'indiquen a 
continuació:

Òrgan i dataÒrgan i dataÒrgan i dataÒrgan i data     
dddd''''aprovacióaprovacióaprovacióaprovació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ActuacióActuacióActuacióActuació
Data registreData registreData registreData registre
NúmNúmNúmNúm....    registreregistreregistreregistre

Import totalImport totalImport totalImport total     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Junta de Govern 
Local, de data 

23-07-2013
4.500,00 €

Junta de Govern 
Local, de data 

29-10-2013
6.000,00 €

Desenvolupament 
d'activitats de suport a 

persones amb 
discapacitat intel·lectual

2014025154 i 
2015001737

10.500,00 €
11.003,14 

€

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar el present acord a l'entitat beneficiària.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    



APROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT  DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT  DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT  DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER  AL CONTRACTE MIXT  DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI    
DE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEIDE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEIDE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEIDE NETEJA DE VARIS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS ADSCRITS AL SERVEI    
DDDD''''ESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE LESPORTS DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,        MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT    
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARSUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARSUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARSUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR....NE LANE LANE LANE LA    
SEVA PLURIANUALITATSEVA PLURIANUALITATSEVA PLURIANUALITATSEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe tècnic de data 2 de febrer de 2015 pel qual es justifica la necessitat d'iniciar expedient 
licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada 
d'un contracte mixt de serveis plurianual per a la prestació del servei de neteja de varis equipaments 
esportius adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers a continuació indicats:

Pos. Instal.lació/dependència Adreça
1 Pavelló municipal del Tub Camp de les Moreres, 25
2 Pavelló municipal d'Esports Lluís Companys, 2
3 Pistes municipals d'atletisme Camp de les Moreres, 22
4 Camp de futbol de Ponent Parc Ponent, s/n
5 Camp de futbol de Can Gili Barri de Can Gili
6 Pavelló municipal de Can Bassa Caterina Albert, 15
7 Pavelló del CB Granollers Girona, 222
8 Camp de futbol de la Font Verda Josep Carner, s/n
9 Pistes de petanca Granollers Camp de les Moreres, s/n

10 Camp de futbol 1r. de maig Parc del Congost, s/n
11 Camp municipal de futbol Girona, 52
12 Pavelló municipal del Congost Marià Palau, 25

Dins l'objecte del contracte, es contemplen els següents serveis/subministrament:

1.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabte
2.- Neteges extres post partits (majoritàriament els caps de setmana) i segons comanda expressa feta 
pel Servei d'Esports
3.- Subministrament de mopes i catifes.

Aquest contracte es de naturalesa administrativa mixta, ja que el servei suposa un pes econòmic més 
gran en front al subministrament, per tant seran aplicables les regles previstes per al contracte de 
serveis establertes en el TRLCSP.

El pressupost anual es de 117.282,00 euros + IVA. El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de 
la contractació es fixa en la quantitat de 234.564,00 euros més 49.258,44 euros d'IVA (21%), el que fa 
un total de 283.822,44 euros amb el següent desglòs:

1.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabte (24 mesos) 215.946,00 euros + IVA
2.- Neteges extres post partits (20 mesos)   16.200,00 euros + IVA
3.- Subministrament de mopes i catifes      2.418,00 euros + IVA

1.- Les neteges de manteniment de dilluns a dissabte són la part fixa del preu a licitar, es a dir, cada 
mes hi haurà una quota segons el resultat de l'oferta guanyadora. Es calculen 12 mensualitats a raó 
de un total de 7998 hores/any o bé 155 hores setmanals.

2.- Les neteges extres post partits es realitzaran segons comanda expressa feta pel Servei d'Esports i 
segons les seves necessitats, amb un import total màxim anual de 8.100,00 euros + IVA . Es calculen 
sobre 10 mesos, ja que habitualment als mesos de juliol i agost no hi ha servei (600 h/any o bé 60 
h/mes) En aquest cas el preu unitari per hora de sortida es:

PreuPreuPreuPreu////hora netejadorhora netejadorhora netejadorhora netejador ////aaaa: 13,50  euros + IVA

3.- El subministrament de mopes i catifes mensuals, segons la clàusula 5 del plec de prescripcions 
tècniques (216 mopes anuals  i 33 catifes anuals)



PreuPreuPreuPreu////unitari mopaunitari mopaunitari mopaunitari mopa :         1,77 euros  + IVA

PreuPreuPreuPreu////unitari catifaunitari catifaunitari catifaunitari catifa :::: 25,00 euros + IVA

El valor total estimat d'aquesta contractació es calcula en 516.040,80 euros més IVA, i compren els 
dos anys de període executiu més  dos anys de possible pròrroga de mutu acord i   l'import màxim de 
modificació del contracte (20%):
IMPORT PERIODE EXECUTIU 234.564,00 euros + IVA
IMPORT PRORROGUES 234.564,00 euros + IVA
IMPORT MODIFICACIO (20%)   46.912,80  euros + IVA

A continuació es detalla la distribució d'imports per conceptes i anualitats, amb càrrec a la partida 
pressupostària H422.34200.22700 dels exercicis 2015, 2016 i 2017 :

2015
( de juliol a desembre)

2016
( de gener a desembre)

2017
(de gener a juny)

Concepte

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

1.-Neteges de manteniment de 
dilluns a dissabte

53.986,50 11.337,16 107.973,00 22.674,33 53.986,50 11.337,16

2.-Neteges extres post partits 3.240,00 680,40 8.100,00 1.701,00 4.860,00 1.020,60

3.- Subministraments de 
mopes i catifes

567,00 119,07 1.209,00 253,89 642,00 134,82

TOTALS PARCIALS 57.793,50 12.136,63 117.282,00 24.629,22 59.488,50 12.492,58

TOTAL IMPORT ANUAL  + IVA 69.930,13 141.911,22 71.981,08

TOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIU                         234.564,00 + 49.258,44 d'IVA = 283.822,44 €

 En cas de pròrroga:

2017
( de juliol a desembre)

2018
( de gener a desembre)

2019
(de gener a juny)

Concepte

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

1.-Neteges de manteniment de 
dilluns a dissabte

53.986,50 11.337,16 107.973,00 22.674,33 53.986,50 11.337,16

2.-Neteges extres post partits 3.240,00 680,40 8.100,00 1.701,00 4.860,00 1.020,60

3.- Subministraments de 
mopes i catifes

567,00 119,07 1.209,00 253,89 642,00 134,82

TOTALS PARCIALS 57.793,50 12.136,63 117.282,00 24.629,22 59.488,50 12.492,58

TOTAL IMPORT PRORROGA  + 
IVA

69.930,13 141.911,22 71.981,08

TOTAL VALOR ESTIMAT         469.128,00 + 98.516,88 d'IVA = 567.644,88 €

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, és el contracte  mixt de serveis (categoria 14 de l'annex II) , 
procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada , de conformitat amb el que determina l'article 
13 en relació amb l'article 16 b) de la LCSP,  i tramitació ordinària.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada d'aquesta 
contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, 



pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

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

El responsable del contracte serà el senyor Jordi Romea i Viñets,  cap del Servei d'Esports de 
l'Ajuntament de Granollers.

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

Articles 10 i  12  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació del contracte mixt i les normes a aplicar 
en la seva adjudicació. En aquest cas la normativa serà la de un contracte de serveis (categoria 14 
Annex II)

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

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

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

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

Article 16 1.b)   del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, pel que fa al llindar dels contractes de serveis subjectes a 
regulació harmonitzada.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori i autoritzar la despesa del contracte mixt de serveis per a la 
prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports 
municipals de l'Ajuntament de Granollers a continuació indicats:

Pos. Instal.lació/dependència Adreça
1 Pavelló municipal del Tub Camp de les Moreres, 25
2 Pavelló municipal d'Esports Lluís Companys, 2
3 Pistes municipals d'atletisme Camp de les Moreres, 22
4 Camp de futbol de Ponent Parc Ponent, s/n
5 Camp de futbol de Can Gili Barri de Can Gili
6 Pavelló municipal de Can Bassa Caterina Albert, 15
7 Pavelló del CB Granollers Girona, 222
8 Camp de futbol de la Font Verda Josep Carner, s/n
9 Pistes de petanca Granollers Camp de les Moreres, s/n

10 Camp de futbol 1r. de maig Parc del Congost, s/n
11 Camp municipal de futbol Girona, 52
12 Pavelló municipal del Congost Marià Palau, 25

a adjudicar mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari per a un 
import  total de 234.564,00 euros més 49.258,44 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
283.822,44  euros amb càrrec a la partida pressupostària H422.34200.22700  i amb una durada de 24 
mesos,  de conformitat amb els fets i fonaments invocats.



SEGONSEGONSEGONSEGON....    Declarar la plurianualitat del contracte  mixt de serveis per a la prestació del servei de neteja 
de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports municipals de l'Ajuntament de 
Granollers ,,,,    mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i que s'executarà durant  
els exercicis 2015, 2016 i 2017  , d'acord amb la següent distribució econòmica per anualitats i 
conceptes:

2015
( de juliol a desembre)

2016
( de gener a desembre)

2017
(de gener a juny)

Concepte

Import IVA 21% Import IVA 21% Import IVA 21%

1.-Neteges de manteniment de 
dilluns a dissabte

53.986,50 11.337,16 107.973,00 22.674,33 53.986,50 11.337,16

2.-Neteges extres post partits 3.240,00 680,40 8.100,00 1.701,00 4.860,00 1.020,60

3.- Subministraments de 
mopes i catifes

567,00 119,07 1.209,00 253,89 642,00 134,82

TOTALS PARCIALS 57.793,50 12.136,63 117.282,00 24.629,22 59.488,50 12.492,58

TOTAL IMPORT ANUAL  + IVA 69.930,13 141.911,22 71.981,08

TOTAL CONTRACTE PERÍODE EXECUTIU                         234.564,00 + 49.258,44 d'IVA = 283.822,44 €

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida pressupostària 
H422.34200.22700

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Publicar l'anunci licitatori de la present contractació, subjecte a regulació harmonitzada, al 
Diari Oficial de la Unió Europea ( DOUE), en el BOE,en el BOPB i al perfil del contractant de la web 
municipal.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Designar com a responsable del contracte al senyor Jordi Romea i Viñets, cap del Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....        Notificar a l'Àrea Econòmica. 

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  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


