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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    10101010    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        10101010    de març dede març dede març dede març de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sr. Albert Camps i Giró

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

S'excusa

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez

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 .... 
 

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

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ A LA UNIÓUNA SUBVENCIÓ A LA UNIÓUNA SUBVENCIÓ A LA UNIÓUNA SUBVENCIÓ A LA UNIÓ    
GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYAGENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYAGENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYAGENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA,,,,    PER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DE    10101010....000000000000,,,,00000000    €€€€,,,,    DESTINADADESTINADADESTINADADESTINADA    
A LA LA LA L''''ACTIVITAT  “SERVEI D’ASSESSORAMENT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORESACTIVITAT  “SERVEI D’ASSESSORAMENT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORESACTIVITAT  “SERVEI D’ASSESSORAMENT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORESACTIVITAT  “SERVEI D’ASSESSORAMENT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES    
SOBRE DRETS I DEURES LABORALS DURANT L’ANYSOBRE DRETS I DEURES LABORALS DURANT L’ANYSOBRE DRETS I DEURES LABORALS DURANT L’ANYSOBRE DRETS I DEURES LABORALS DURANT L’ANY     2015201520152015""""

En data 20 de gener de 2015, la Unió General de Treballadors de Catalunya sol·licita a l'Ajuntament 
de Granollers una subvenció per import de 10.000,00 € per a l'activitat “Servei d’assessorament als 
treballadors i treballadores sobre drets i deures laborals durant l 'any 2015”.
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La sol·licitud està signada pel Secretari Comarcal de la UGT del Vallès Oriental, Sr. Oscar Riu 
Garcia.

La documentació presentada per l’entitat reuneix els requisits que regula l 'article 12 de l'Ordenança de 
Subvencions.

L'activitat d’assessorament als treballadors i treballadores sobre drets i deures laborals és una 
activitat d'interès social que desenvolupa el sindicat a les dependències que té a Granollers .

La Unió General de Treballadors de Catalunya té la condició d'organització sindical més 
representativa, amb la representativitat que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei orgànica de 
llibertat sindical. 

Atès que el Pressupost inicial de l’Ajuntament de Granollers consigna nominativament crèdit a la 
partida H160 24100 48804 APORTACIÓ UGT ASSESSORAMENT LABORAL, per a la concessió 
d’una subvenció directa.

Vist informe de data 25 de febrer de 2015, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers. 

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.

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'atorgament d'una subvenció a la Unió General de Treballadors de CatalunyaUnió General de Treballadors de CatalunyaUnió General de Treballadors de CatalunyaUnió General de Treballadors de Catalunya, 
amb CIF GGGG08496622084966220849662208496622, per un import de 10101010....000000000000,,,,00000000    €€€€, destinada a l'activitat  “Servei d’assessorament“Servei d’assessorament“Servei d’assessorament“Servei d’assessorament    
als treballadors i treballadores sobre drets i deures laborals deals treballadors i treballadores sobre drets i deures laborals deals treballadors i treballadores sobre drets i deures laborals deals treballadors i treballadores sobre drets i deures laborals de    2015201520152015”””” que té un pressupost de 
10101010....845845845845,,,,00000000    €€€€, el que suposa un finançament del 92929292,,,,21212121%%%% de la despesa directament associada a 
l'activitat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar, disposar i reconèixer l' obligació de despesa    per import de 10.000,00 € amb càrrec 
a la partida HHHH160 24100 48804160 24100 48804160 24100 48804160 24100 48804     APORTACIO UGT ASSESSORAMENT LABORALAPORTACIO UGT ASSESSORAMENT LABORALAPORTACIO UGT ASSESSORAMENT LABORALAPORTACIO UGT ASSESSORAMENT LABORAL , del Pressupost de 
l'Ajuntament de 2015.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    El beneficiari està obligat a acceptar la subvenció atorgada mitjançant escrit presentat al 
registre d'entrades de l'Ajuntament (Oficina d'Atenció al Ciutadà del carrer Sant Josep) en el terminien el terminien el terminien el termini    
d’un mes des de la data de notificació dd’un mes des de la data de notificació dd’un mes des de la data de notificació dd’un mes des de la data de notificació d ''''aquest acordaquest acordaquest acordaquest acord ....

QuartQuartQuartQuart....- El beneficiari està obligat a    justificar la subvenció atorgada abans deljustificar la subvenció atorgada abans deljustificar la subvenció atorgada abans deljustificar la subvenció atorgada abans del    30303030    de març dede març dede març dede març de    2016201620162016,,,, 
per un    import total no inferior aimport total no inferior aimport total no inferior aimport total no inferior a    10101010....845845845845,,,,00000000    €€€€, mitjançant la presentació dels justificants de les 
despeses de contractació del personal destinat a realitzar l'activitat objecte de la subvenció. L'import 
justificat en concepte de despeses de contractació de personal no podrà ser inferior a 10.845,00 €. La 
justificació de les despeses s'acompanyarà d'una memòria, signada pel legal representat de l’entitat 
beneficiària, indicant les activitats realitzades, el compliment de les condicions imposades i els 
resultats obtinguts amb l’activitat subvencionada.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar l'acord als serveis d'Intervenció i Comptabilitat de la corporació i  a la Unió General 
de Treballadors de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
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4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LPROPOSTA RELATIVA A APROVAR L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ A LAUNA SUBVENCIÓ A LAUNA SUBVENCIÓ A LAUNA SUBVENCIÓ A LA    
CONFEDERACIÓ SINDICAL COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYACONFEDERACIÓ SINDICAL COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYACONFEDERACIÓ SINDICAL COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYACONFEDERACIÓ SINDICAL COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA,,,,    PER UN IMPORTPER UN IMPORTPER UN IMPORTPER UN IMPORT    
DEDEDEDE    10101010....000000000000,,,,00000000    €€€€,,,,    DESTINADA A LDESTINADA A LDESTINADA A LDESTINADA A L''''ACTIVITAT “ATENCIÓACTIVITAT “ATENCIÓACTIVITAT “ATENCIÓACTIVITAT “ATENCIÓ,,,,    INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT ALSINFORMACIÓ I ASSESSORAMENT ALSINFORMACIÓ I ASSESSORAMENT ALSINFORMACIÓ I ASSESSORAMENT ALS    
TREBALLADORS I TREBALLADORES DURANTTREBALLADORS I TREBALLADORES DURANTTREBALLADORS I TREBALLADORES DURANTTREBALLADORS I TREBALLADORES DURANT     2015201520152015""""

En data 23 de gener de 2015 la Confederació Sindical Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
sol·licita a l'Ajuntament de Granollers una subvenció per import de 10.000,00 € per a l'activitat 
“Atenció, informació i assessorament als treballadors i treballadores durant  2015”.

La sol·licitud està signada pel Secretari General de la Unió Intercomarcal de CCOO Vallès 
Oriental-Maresme-Osona, Sr. Gonzalo Plata Jiménez.

La documentació presentada per l’entitat reuneix els requisits que regula l 'article 12 de l'Ordenança de 
Subvencions.

L'activitat d’informació i assessorament als treballadors i treballadores és una activitat d'interès social 
que desenvolupa el sindicat a les dependències que té a Granollers .

La Confederació Sindical Comissió Obrera Nacional de Catalunya té la condició d'organització 
sindical més representativa, amb la representativitat que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei 
orgànica de llibertat sindical . 

Atès que el Pressupost inicial de l’Ajuntament de Granollers consigna nominativament crèdit a la 
partida H160 24100 48805 APORTACIÓ CCOO ASSESSORAMENT LABORAL, per a la concessió 
d’una subvenció directa.

Vist informe de data 25 de febrer de 2015, del director de Granollers Mercat, Sr. Jordi Táboas Suárez.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

Article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers. 

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.

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'atorgament d'una subvenció a la Confederació Sindical Comissió ObreraConfederació Sindical Comissió ObreraConfederació Sindical Comissió ObreraConfederació Sindical Comissió Obrera    
Nacional de CatalunyaNacional de CatalunyaNacional de CatalunyaNacional de Catalunya, amb CIF GCIF GCIF GCIF G08496606084966060849660608496606, per un import de 10101010....000000000000,,,,00000000    €€€€, destinada a l'activitat  
“Atenció“Atenció“Atenció“Atenció ,,,,    informació i assessorament als treballadors i treballadores durantinformació i assessorament als treballadors i treballadores durantinformació i assessorament als treballadors i treballadores durantinformació i assessorament als treballadors i treballadores durant    2015201520152015”””” que té un 
pressupost de 12121212,,,,000000000000,,,,00000000    €€€€, el que suposa un finançament del 83838383,,,,33333333%%%% de la despesa directament 
associada a l'activitat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’ obligació de despesa per import de 10.000,00 €,  amb 
càrrec a la partida HHHH160 24100 48805160 24100 48805160 24100 48805160 24100 48805    APORTACIÓ CCOO ASSESSORAMENT LABORALAPORTACIÓ CCOO ASSESSORAMENT LABORALAPORTACIÓ CCOO ASSESSORAMENT LABORALAPORTACIÓ CCOO ASSESSORAMENT LABORAL, del 
Pressupost de l'Ajuntament de 2015.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- El beneficiari està obligat a acceptar la subvenció atorgada mitjançant escrit presentat al 
registre d'entrades de l'Ajuntament (Oficina d'Atenció al Ciutadà del carrer Sant Josep)    en el terminien el terminien el terminien el termini    
d’un mes des de la data de notificació dd’un mes des de la data de notificació dd’un mes des de la data de notificació dd’un mes des de la data de notificació d ''''aquest acordaquest acordaquest acordaquest acord ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- El beneficiari està obligat a justificar la subvenció atorgada abans deljustificar la subvenció atorgada abans deljustificar la subvenció atorgada abans deljustificar la subvenció atorgada abans del    30303030    de març dede març dede març dede març de    2016201620162016,,,, 
per un import total no inferior aimport total no inferior aimport total no inferior aimport total no inferior a    12121212....000000000000,,,,00000000    €€€€, mitjançant la presentació dels justificants de les 
despeses de contractació del personal destinat a realitzar l'activitat objecte de la subvenció, i en 
concepte de les altres despeses directes de caràcter menor associades a l'activitat. L'import justificat 
en concepte de despeses de contractació de personal no podrà ser inferior a 11.200,00 €. La 
justificació de les despeses s'acompanyarà d'una memòria, signada pel legal representat de l’entitat 
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beneficiària, indicant les activitats realitzades, el compliment de les condicions imposades i els 
resultats obtinguts amb l’activitat subvencionada.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar l'acord als serveis d'Intervenció i Comptabilitat de la corporació i  a la 
Confederació Sindical Comissió Obrera Nacional de Catalunya ....

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR ELS EXPEDIENTS DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR ELS EXPEDIENTS DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR ELS EXPEDIENTS DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LAPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR ELS EXPEDIENTS DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA    
SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI DSUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DEOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DEOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DEOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE    
CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DCATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DCATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DCATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D''''ACCIONS PER A LACCIONS PER A LACCIONS PER A LACCIONS PER A L''''OCUPACIÓ I ELOCUPACIÓ I ELOCUPACIÓ I ELOCUPACIÓ I EL    
DESENVOLUPAMENT LOCAL DINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER ADESENVOLUPAMENT LOCAL DINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER ADESENVOLUPAMENT LOCAL DINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER ADESENVOLUPAMENT LOCAL DINS EL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS” PER A    
LLLL''''ANYANYANYANY    2012201220122012,,,,    PER IMPORT TOTALPER IMPORT TOTALPER IMPORT TOTALPER IMPORT TOTAL     2222....213213213213,,,,24242424    € MÉS€ MÉS€ MÉS€ MÉS    43434343,,,,90909090    € D€ D€ D€ D''''INTERESSOS LEGALSINTERESSOS LEGALSINTERESSOS LEGALSINTERESSOS LEGALS

1111.... El 12121212    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2012201220122012,,,, l'Ajuntament de Granollers enviava sol·licitud de subvenció al Servei 
d'Ocupació de Catalunya, per un import total de 209209209209....484484484484,,,,78787878    €€€€, per a la realització de 8 programes 
d'experienciació laboral, motivat per la Resolució  EMOResolució  EMOResolució  EMOResolució  EMO////314314314314////2012201220122012,,,,    dededede    8888    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 2012.

2222.... El 12121212    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012, mitjançant Resolució de la directora de Programes del Servei 
d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, s'atorgava a l'Ajuntament de Granollers una subvenció 
de 147147147147....826826826826,,,,03030303    €€€€    per a desenvolupar accions per a l'ocupació i el desenvolupament local per al 
període 2012-2013, en el marc del projecte Treball als BarrisTreball als BarrisTreball als BarrisTreball als Barris. La subvenció atorgada permetia la 
contractació de 10101010    treballadorstreballadorstreballadorstreballadors ////resresresres  a jornada complerta per un període de 6666    mesosmesosmesosmesos, per portar a 
terme 7 programes d'experienciació laboral:

NOM DEL PROGRAMA DNOM DEL PROGRAMA DNOM DEL PROGRAMA DNOM DEL PROGRAMA D ''''EXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓ     
LABORALLABORALLABORALLABORAL

Nº CONTRACTESNº CONTRACTESNº CONTRACTESNº CONTRACTES     
APROVATSAPROVATSAPROVATSAPROVATS

SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ     
ATORGADAATORGADAATORGADAATORGADA

Dinamització comercial al barri Congost 1 15.414,66 €

Dinamització comunitària al barri Congost 1 15.414,66 €

Mediació veïnal al barri Congost 1 15.414,66 €

Dinamització de la gent gran del barri Congost 1 15.414,66 €

Suport a serveis socials d'atenció primària 1 15.414,66 €

Alfabetització al barri del Congost 2 30.829,32 €

Millora de l'espai públic i l'accessibilitat al barri Congost 3 39.923,41 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL::::            10101010 147147147147....826826826826,,,,03030303    €€€€

3333.... El 18181818    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, l'Ajuntament de 
Granollers acceptava dita subvenció.

4444.... El projecte Treball als Barris 2012 es va iniciar el 14141414    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2012201220122012    i va finalitzar el 17171717    
dddd''''agost deagost deagost deagost de    2013201320132013.... Els set programes d'experienciació laboral aprovats es van portar a terme sense 
incidències.

5555.... La justificació econòmica de les accions es va aprovar a la Junta de Govern Local del dia    15151515    
dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2013201320132013. En aquest punt, vam detectar que en determinades accions no s'havia arribat a 
gastar el 100% de l'import atorgat per part del SOC, la qual cosa comportava que s'hagués de 
renunciar a aquests diners no gastats ni justificatsaquests diners no gastats ni justificatsaquests diners no gastats ni justificatsaquests diners no gastats ni justificats.. L'import total a renunciar, d'acord amb els 
nostres càlculs, era de 3333....163163163163,,,,48484848    €€€€, que es desglossaven de la manera següent:

NOM  DEL PROGRAMA DNOM  DEL PROGRAMA DNOM  DEL PROGRAMA DNOM  DEL PROGRAMA D ''''EXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓEXPERIENCIACIÓ     IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    IMPORT AIMPORT AIMPORT AIMPORT A     
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LABORALLABORALLABORALLABORAL ATORGATATORGATATORGATATORGAT JUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICAT RENUNCIARRENUNCIARRENUNCIARRENUNCIAR

Dinamització comercial al barri Congost 15.414,66 € 15.339,19 € 75,47 €

Dinamització comunitària al barri Congost 15.414,66 € 12.785,28 € 2.629,38 €

Mediació veïnal al barri Congost 15.414,66 € 15.414,66 € 0,00 €

Dinamització de la gent gran del barri Congost 15.414,66 € 15.339,19 € 75,47 €

Suport a serveis socials d'atenció primària 15.414,66 € 15.414,66 € 0,00 €

Alfabetització al barri del Congost 30.829,32 € 30.446,16 € 383,16 €

Millora de l'espai públic i l'accessibilitat al barri Congost 39.923,41 € 39.923,41 € 0,00 €

TOTAL 147147147147....826826826826,,,,03030303    €€€€ 144144144144....662662662662,,,,55555555    €€€€ 3333....163163163163,,,,48484848    €€€€

6666.... Atès que    SOC havia procedit a ingressar la totalitat de la subvenció atorgada durant el primer 
semestre de 2013, la renúncia d'aquests 3333....163163163163,,,,48484848    €€€€ comportava el reintegrament d'aquest import 
al SOC, el qual va tenir lloc el dia 8888    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2013201320132013. 

7777.... Efectuada la revisió de la documentació justificativa econòmica, per part de l'equip tècnic del 
Servei de Verificació Administrativa i Justificació Econòmica del SOC, es detecten incidències en 
relació a dues de les accions portades a terme: “Millora de lMillora de lMillora de lMillora de l''''espai públic i lespai públic i lespai públic i lespai públic i l''''accessibilitat al barriaccessibilitat al barriaccessibilitat al barriaccessibilitat al barri    
del Congostdel Congostdel Congostdel Congost” (exp. BLBBLBBLBBLB----080080080080////12121212----05050505----03030303) i “ Dinamització comunitària al barri del CongostDinamització comunitària al barri del CongostDinamització comunitària al barri del CongostDinamització comunitària al barri del Congost” (exp. 
BLBBLBBLBBLB----080080080080////12121212----05050505----01010101).

8888.... Pel que fa a l'acció “Millora de l'espai públic i l'accessibilitat al barri del Congost”, el SOC ha 
detectat una incidència amb el grup de cotització a la Seguretat Social amb que es va contractar 
als tres treballadors participants a l'acció. La Resolució d'inici de revocació parcial ens arribà el 
dia 1111    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014    (registre d'entrada    23232323....457457457457), i davant d'aquesta no vam presentar 
al·legacions. L'import a revocar, d'acord amb la Resolució final de revocació que ens ha arribat en 
data 16161616    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015 (registre d'entrada 2222....742742742742), és de 1111....188188188188,,,,01010101    €€€€ més 23232323,,,,56565656    €€€€    d'interessos 
legals.

9999.... Pel que fa a l'acció “Dinamització comunitària al barri del Congost”, el SOC ens comunica que no 
són imputables a la subvenció els dies de vacances no efectuats per part d'un treballador que es 
va donar de baixa voluntària del projecte. La Resolució d'inici de revocació parcial ens arribà el 
dia 17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014 (registre d'entrada 24242424....544544544544), i davant d'aquesta tampoc vam 
presentar al·legacions. L'import a revocar, d'acord amb la Resolució final de revocació que ens ha 
arribat el dia 19191919    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015    (registre d'entrada 3333....041041041041), és de 1111....025025025025,,,,23232323    €€€€ més 20202020,,,,34343434    €€€€ 
d'interessos legals.

10101010.... Pel que fa a la resta d'accions, el dia 17171717    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014 ens arribava notificació dels 
expedients d'acceptació de les renúncies efectuades per a les accions “Dinamització comercial al 
barri del Congost” (registre d'entrada 24242424....548548548548), “Dinamització de la gent gran del barri 
Congost” (registre d'entrada 24242424....542542542542) i “Alfabetització al barri del Congost” (registre d'entrada 
24242424....550550550550). De les accions “Mediació veïnal al barri Congost” i “Suport a serveis socials d'atenció 
primària” no ens ha arribat cap notificació, atès que en el seu cas no fou necessari renunciar a cap 
import. 

11111111.... Vist l'informe, de data 4444    de març dede març dede març dede març de    2015201520152015, de la cap del Servei de Recursos Humans, Sra. 
Montserrat Domènech Borrull, pel qual proposa acceptar els dos expedients de revocació parcial 
engegats 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 .-.-.-.-    Acceptar els expedients de revocació parcialAcceptar els expedients de revocació parcialAcceptar els expedients de revocació parcialAcceptar els expedients de revocació parcial de les accions “Millora de l'espai públic i 
l'accessibilitat al barri del Congost” (exp. BLBBLBBLBBLB----080080080080////12121212----05050505----03030303) i “Dinamització comunitària al barri del 
Congost” (exp. BLBBLBBLBBLB----080080080080////12121212----05050505----01010101), incloses a la convocatòria 2012 del Programa de suport als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris, regulada 
per llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////314314314314////2012201220122012,,,,    dededede    8888    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre....    

SegonSegonSegonSegon.- Realitzar l'ingrés de l'import total revocat,    2222....257257257257,,,,14141414    €€€€    (desglossats en    2222....213213213213,,,,24242424    €€€€    és 43434343,,,,90909090    €€€€ 
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d'interessos legals), al compte corrent restringit d'ingressos del Servei d'Ocupació de Catalunya (CIF 
Q0801272F), de "la Caixa":    2100 1183 35 02001356362100 1183 35 02001356362100 1183 35 02001356362100 1183 35 0200135636    ((((IBAN ESIBAN ESIBAN ESIBAN ES3521001183350200135636352100118335020013563635210011833502001356363521001183350200135636 )))), 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     2012201220122012))))
- el número d'expedient ((((BLBBLBBLBBLB----080080080080////12121212))))
- 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 ).).).).

TercerTercerTercerTercer.- 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.

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

SOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULA
 

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 LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES JUSTIFICACIONS DE LES SUBVENCIONS    
ATORGADES LATORGADES LATORGADES LATORGADES L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GRANOLLERS EN EL MARC DEA LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GRANOLLERS EN EL MARC DEA LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GRANOLLERS EN EL MARC DEA LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GRANOLLERS EN EL MARC DE    
LA CONVOCATÒRIA DE BARRIS I REQUERIR LES QUE LLA CONVOCATÒRIA DE BARRIS I REQUERIR LES QUE LLA CONVOCATÒRIA DE BARRIS I REQUERIR LES QUE LLA CONVOCATÒRIA DE BARRIS I REQUERIR LES QUE L''''HAN PRESENTATHAN PRESENTATHAN PRESENTATHAN PRESENTAT    
INCORRECTAMENTINCORRECTAMENTINCORRECTAMENTINCORRECTAMENT

1111rrrr.... En data 17 de desembre de 2013, la Junta de Govern Local (en endavant JGL) va aprovar les 
Bases particulars i específiques que regulen la convocatòria de subvencions de Barris per a l'any 
2014.

2222nnnn.... Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 15 d'abril de 2014, es va aprovar l'atorgament 
de subvenció a les associacions de veïns dels barris, destinades totes elles a les respectives 
programacions de les activitats anuals, d'acord amb el detall següent:

Entitat 
Subvenció 

corresponent
Import total 

projecte
Can Bassa 4.470,62 € 18.100,00 €
Can Gili 3.986,32 € 22.618,00 €
Can Mònic 3.465,10 € 6.970,00 €
Congost 4.491,44 € 32.430,00 €
Granollers Centre 2.213,76 € 12.400,00 €
Granollers Nord 4.293,87 € 29.681,00 €
L'Hostal 4.609,86 € 13.056,00 €
Sant Julià de Palou 2.113,10 € 10.025,00 €
Sota el Camí Ral 2.768,80 € 12.380,00 €
Tres Torres 4.001,64 € 30.882,50 €
Ricomà Centre 1.936,37 € 6.900,00 €
Ponent 4.626,75 € 20.805,00 €
Lledoner 3.316,70 € 6.835,00 €
Girona Centre 1.384,52 € 23.800,00 €
Gent de Sant Miquel 2.898,92 € 5.850,00 €
Sant Miquel 1.672,23 € 10.345,00 €

Total: 52.250,00 €

3333rrrr.... Dins del termini reglamentari per a la presentació de les justificacions de les despeses, les 
respectives associacions de veïns subvencionades han presentat les corresponents documentacions 
acreditatives de les despeses realitzades, com també les memòries de les activitats. La documentació 
esmentada ha estat presentada de conformitat a allò establert a les bases que havien de regir la 
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concessió de la subvenció atorgada, d'acord amb l'Ordenança General de Subvencions de 
l'Ajuntament de Granollers, i segons el que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions .

4444tttt.... Atès els informes del responsable del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 16 de febrer de 
2015, favorables a l'aprovació de les justificacions presentades, per les associacions de veïns Can 
Bassa, L'Hostal, Ricomà Centre i Lledoner, atès que els conceptes de despesa s'adapten a les 
destinacions aprovades en la concessió de les subvencions, així com a les condicions i els termes 
explicitats a l'esmentat acord, i les execucions dels programes han estat gestionades de forma adient 
ja què les respectives documentacions presentades ho justifiquen plenament, i acreditant-se 
formalment que els respectius interessats han complert totes les seves obligacions legals i fiscals .

5555èèèè.... Atès que la resta d'associacions de veïns han presentat les justificacions amb import per sota del 
declarat en els projectes presentats en el moment de les respectives sol·licituds de subvencions, 
aprovades per acord de JGL de data 15 d'abril de 2014, i tres d'elles per sobre del límit del 50 % que 
pot representar la subvenció rebuda en relació a l 'import justificat.

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 atorgant, 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 37, punt 1.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, per la qual es 
reclama la devolució de l’import concedit .

- 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 .

- Base 18 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a l 'any 
2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de desembre de 2013, pel que fa 
al termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció .

- Base 19 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent a l 'any 
2014, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de desembre de 2013, pel que fa 
al percentatge que com a màxim pot representar la quantia de la subvenció atorgada respecte de 
l'import finalment justificat.

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 les justificacions de les subvencions atorgades l'any 2014, en el marc de la 
convocatòria de Barris, a les associacions de veïns d'acord amb el detall següent:

Nom entitat CIF Data 
Registre 
d'Entitats

Núm. 
Registre 
d'Entitats

Actuació 
Subvencionada

Import del 
projecte

Quantia de 
la  

subvenció

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

% de la 
subvenció 
sobre total 

del justificat

AV Can Bassa G59613182 16/12/1993 5 Activitats socials i 
culturals anuals

18100.00 4470.62 19071.83 23,4

AV Barri de 
l'Hostal

G60826344 09/12/1994 87 Activitats socials i 
culturals anuals

13056.00 4609.86 15295.99 30,14

AV Ricomà V61351953 24/01/1994 25 Activitats socials i 6900.00 1936.37 9087.52 21,31
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Centre culturals anuals

AV Barri 
Lledoner

G60338761 22/03/1994 57 Activitats socials i 
culturals anuals

6835.00 3316.70 15416.18 21,51

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Requerir a les següents entitats per tal que justifiquin la variació del pressupost inicial dels 
projectes respecte de l'import finalment justificat; i requerir-les també per tal que presentin els 
documents justificants de les despeses per import que respecti l'establert a la base núm. 19,  
paràgraf segon, de les bases específiques que regulen aquesta convocatòria de subvencions, que 
diu:

"Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada 
d'acord amb la quantitat justificada per tal que la subvenció representi com a màxim el 50% de la despesa 
justificada, i es dictarà la resolució corresponent ." 

Nom entitat CIF Data 
Registre 
d'Entitats

Núm. 
Registre 
d'Entitats

Actuació 
Subvencionada

Import del 
projecte

Quantia 
de la  

subvenció

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

% de la 
subvenció 
sobre total 

del 
justificat

AV Can Gili G60284718 18/03/1994 56 Activitats socials i 
culturals anuals

22618.00 3986.36 10837.58 36,78

AV Can Mònic G60252574 11/02/1994 42 Activitats socials i 
culturals anuals

6970.00 3465.10 4070.33 85858585,,,,13131313

AV Congost G61424040 16/07/1997 160 Activitats socials i 
culturals anuals

32430.00 4491.44 14932.28 30,08

AV Granollers 
Centre

G59446971 31/12/1993 13 Activitats socials i 
culturals anuals

12400.00 2213.76 9028.95 24,52

AV Granollers 
Nord

G60951944 22/02/1995 101 Activitats socials i 
culturals anuals

29681.00 4293.87 16907.78 25,40

AV Sant Julià 
de Palou

G59753509 31/12/1993 14 Activitats socials i 
culturals anuals

10025.00 2113.10 5722.63 36,93

AV Sota El 
Camí Ral

G59145763 30/12/1993 11 Activitats socials i 
culturals anuals

12380.00 2768.80 3439.44 80808080,,,,50505050

AV Tres Torres G60290715 01/03/1994 49 Activitats socials i 
culturals anuals

30882.50 4001.64 18691.16 21,41

AV Barri de 
Ponent

G60635331 24/12/1993 7 Activitats socials i 
culturals anuals

20805.00 4626.75 17848.21 25,92

AV Barri 
Lledoner

G60338761 22/03/1994 57 Activitats socials i 
culturals anuals

6835.00 3316.70 15416.18 21,51

AV Sant Miquel G61484531 01/03/1994 48 Activitats socials i 
culturals anuals

10345.00 1384.52 7357.30 18,82

Gent del barri 
Sant Miquel

G65390411 05/05/2011 367 Activitats socials i 
culturals anuals

5850.00 2898.92 5512.88 52525252,,,,58585858

AV Girona 
Centre

G65693798 05/11/2013 395 Activitats socials i 
culturals anuals

23800.00 1672.23 6114.33 27,35

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Atorgar un termini de 30 dies per tal de que les entitats requerides a l'anterior punt, donin 
compliment al que es requereix.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord, de manera individualitzada, a les entitats relacionades als punts 
anteriors i a l'Intervenció Municipal.

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,    SSSS....AAAA....    I GASI GASI GASI GAS    
NATURAL SNATURAL SNATURAL SNATURAL S....UUUU....RRRR....    SDGSDGSDGSDG,,,,    SSSS....AAAA....    PEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS,,,,    DEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODE    
DELDELDELDEL    20202020    DE SETEMBRE ALDE SETEMBRE ALDE SETEMBRE ALDE SETEMBRE AL     12121212    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2014201420142014
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Les empreses  Gas Natural Servicios SDG S.A i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.   han presentat en les 
dates indicades en la relació annexa a aquest acord,, les factures que es relacionen  pel concepte de 
subministrament de gas durant el període del 20 de setembre al 12 de desembre de 2014.

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a despeses 
d'exercicis anteriors a 2015 o del mateix exercici però que no han estat tramitades seguint el 
procediment legalment establert i no tenen associada la corresponent operació comptable feta amb 
anterioritat a la data de registre de la factura o bé no consta tramitat el corresponent expedient previ 
d'aprovació de la despesa, per la qual cosa no pot tramitar-se el corresponent reconeixement ordinari 
de l'obligació.

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
en data 5 de març de 2015 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
estat reconeguda en l'exercici en el que s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha 
seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

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

Actualment l'Ajuntament de Granollers té subscrit un contracte per al subministrament de gas amb 
data d'inici 1 de gener de 2015 amb l'empresa Gas Natural Comercializadora, SA (CIF A61797536); 
sent aquestes factures anteriors a aquests fets.

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

Existeix consignació pressupostària en les partides : 

H232.33730.22102/H412.32310.22102/H416.32910.22102/H422.34200.22102/H403.23100.22102/
H314.92040.22102/H418.32311.22102/H422.34210.22102/H441.33721.22102/H419.32410.22102

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen en la relació  
annexa a aquest acord  presentades per la empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. (CIF 
A-08431090) per un import de 10.334,62 euros i l'empresa  Gas Natural S.U.R  SDG, S.A. (CIF 
A-65067332) per un import de 22.281,00 euros, fent un import total de 32.615,62 euros.   

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a relació annexa a aquest 
acord, amb càrrec a les partides del Pressupost 2015 que s'indiquen en la mateixa relació.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a Gas Natural Servicios SDG, S.A.  i Gas Natural S.U.R. SDG S,A.
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QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONTRACTACIÓ CONJUNTADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONTRACTACIÓ CONJUNTADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONTRACTACIÓ CONJUNTADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA,,,,    INICIAR EXPEDIENTINICIAR EXPEDIENTINICIAR EXPEDIENTINICIAR EXPEDIENT    
LICITATORILICITATORILICITATORILICITATORI ,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULESAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULESAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULESAUTORITZAR LA DESPESA I APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES    
ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ    
DERIVADA DE LDERIVADA DE LDERIVADA DE LDERIVADA DE L''''ACORD MARCACORD MARCACORD MARCACORD MARC    ((((EXPEXPEXPEXP....    2013201320132013////3333))))    DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTDEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTDEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTDEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT    
DDDD''''ENERGIA ELÈCTRICAENERGIA ELÈCTRICAENERGIA ELÈCTRICAENERGIA ELÈCTRICA    ((((LOTLOTLOTLOT    1111    AAAA    7777))))    AMB DESTINACIÓ A LAMB DESTINACIÓ A LAMB DESTINACIÓ A LAMB DESTINACIÓ A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    
ORGANISME AUTÒNOMORGANISME AUTÒNOMORGANISME AUTÒNOMORGANISME AUTÒNOM,,,,    SOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MONTSERRAT MONTEROSOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MONTSERRAT MONTEROSOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MONTSERRAT MONTEROSOCIETATS MUNICIPALS I CONSORCI MONTSERRAT MONTERO,,,,    AAAA    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

La Comissió Central de Subministrament de la Generalitat de Catalunya, a la qual l'Ajuntament de 
Granollers està adherit, va adjudicar amb data 26 de juny de 2014  l'Acord Marc del subministrament 
d'energia elèctrica (Exp. 2013/3) a les empreses FACTOR ENERGIA, SA; GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, SA; GAS NATURAL SERVICIOS, SDG,SA i ENDESA ENERGIA,SAU (

Lots  1 a 7) amb vigència fins el 27 de juliol de 2015, prorrogable en períodes successius d'un 
any, com a màxim, mentre no es superi els 4 anys de durada total, des de la seva entrada en vigor.

El proper 30 d'abril de 2015 finalitza el contracte actual i atesa la necessitat de contractar aquest 
subministrament, d'acord amb l'informe favorable del  cap del Servei de Serveis Municipals de 
l'Ajuntament de Granollers i amb l'existència de crèdit necessària per fer front a aquesta contractació, 
s'endega el contracte derivat de l'Acord Marc (Exp. 2013/3) de la Comissió Central de 
Subministrament de la Generalitat de Catalunya per al contracte de subministrament d'energia 
elèctrica (Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6 i Lot 7) amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, 
organisme aut`nom, societats municipals i Consorci Montserrat Montero, d'acord amb les 
prescripcions que regulen l'Acord Marc adjudicat.

L'Ajuntament de Granollers forma part del Consorci Montserrat Montero. Tot i que el Consorci es una 
entitat independent amb personalitat jurídica pròpia, degut a la seva poca activitat i capacitat 
d'infraestructura administrativa, en sessió del Consell General de data 22 de desembre de 2014 va 
aprovar la delegació  a favor de l'Ajuntament de Granollers de la facultat relativa a la contractació del 
subministrament  d'energia elèctrica.

Les empreses municipal són ens depenents de l'Ajuntament de Granollers i aquest en controla la seva 
gestió. Per tant també les empreses municipals formen part d'aquest contracte donat que han acceptat 
acollir-se a aquest contracte.

El pressupost previst màxim de la contractació en període executiu és de 1.677.241,74 euros més 
352.220,77 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total de 2.029.462,51 euros.

IMPORTS (IVA EXCLOS)LOT TARIFA

2015 2016

TOTAL

L1 6.1 72.144,45 36.072,22 108.216,67

L2 3.1A 84.202,98 42.101,49 126.304,47

L3 3.0A 650.672,75 325.336,37 976.009,12

L4 2.1A 32.700,39 16.350,19 49.050,58

L5 2.1DHA 156.593,74 78.296,87 234.890,62

L6 2.0A 25.882,69 12.941,34 38.824,03

L7 2.0DHA 95.964,17 47.982,08 143.946,25

TOTALS 1.118.161,16 559.080,58 1.677.241,74

L'objecte del contracte s'estructura en 7 lots independents, enumerats del 1 al 7 amb els preus de 
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sortida a continuació indicats, inclosos els peatges d'energia de la IET 1491/2013 de l'1 d'agost de 
2013, pel que s'estableixen els peatges d'accés a partir del 3 d'agost de 2013, la IET 107/2014 de 31 
de gener de 2014 pel que s'estableixen els peatges d'accés a partir de l'1 de febrer de 2014, la 
IET/2444/2014 de 19 de desembre de 2014 pel qual s'estableixen els peatges d'accés a partir de l'1 de 
febrer de 2015 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial :

€/KwhLot Tarifa

P1 P2 P3 P4 P5 P
6

L1 6.1 0,120723 0,100002 0,093692 0,079056 0,076199 0
,
0
6
4
4
7
8

L2 3.1A 0,105936 0,091186 0,065224

L3 3.0A 0,129931 0,106233 0,073064

L4 2.1A 0,151437

L5 2.1DHA 0,173504 0,090178

L6 2.0A 0,135142

L7 2.0DHA 0,154819 0,069902

Les corbes de càrrega per a cada tarifa i període son:

Corba de càrregaLot Tarifa Núm.
subminist
raments

Consum anual 
TOTAL previst 
(KwH) P1

F1 (%)
P2

(F2 (%)
P3

F3 (%)
P4

F4 (%)
P5

F5 (%)
P
6
F
6 
(
%
)

L1 6.1 1 370.231 11,08% 12,29% 6,68% 9,06% 13,71% 4
7,
1
8
%

L2 3.1A 1 1.099.939 23,56% 42,43% 34,01%

L3 3.0A 119 6.566.852 19,80% 47,50% 32,70%

L4 2.1A 18 241.538 100,00%

L5 2.1DHA 65 1.917.181 22,71% 77,29%

L6 2.0A 29 184.434 100,00%

L7 2.0DHA 65 1.307.948 21,48% 78,52%

298 11.688.123
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El contracte tindrà una vigència de 12 mesos, amb efectes des de l'1 de maig de 2015 fins al 30 d'abril 
de 2016 prorrogable per a 12 mesos mes.
El valor estimat es calcula en 3.354.483,48 euros, IVA exclòs, amb càrrec a les partides 
pressupostàries indicades en el plec de clàusules administratives particulars i relacionades en fitxer 
apart annex a aquest acord.

A continuació es detalla el pressupost de licitació per a cada lot , entitat i anualitat:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L1 6.1 72.144,45 36.072,22 108.216,6
7

L2 3.1A 84.202,98 42.101,49 126.304,4
7

L3 3.0A 561.322,44 280.661,22 841.983,6
5

L4 2.1A 31.615,40 15.807,70 47.423,09

L5 2.1DHA 156.593,74 78.296,87 234.890,6
2

L6 2.0A 25.882,69 12.941,34 38.824,03

L7 2.0DHA 95.964,17 47.982,08 143.946,2
5

TOTALS 1.027.725,86 513.862,93 1.541.588
,79

PATRONAT MUNICIPAL MUSEULOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 24.854,55 12.427,28 37.281,83

L4 2.1A 1.084,99 542,50 1.627,49

TOTALS 25.939,54 12.969,77 38.909,31

CONSORCI ADM.CENTRE EDUCACIO ESPECIAL 
MONTSERRAT MONTERO

LOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 6.979,51 3.489,75 10.469,26

TOTALS 6.979,51 3.489,75 10.469,26

GRANOLLERS ESCENA SLLOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 38.030,70 19.015,35 57.046,04

TOTALS 38.030,70 19.015,35 57.046,04
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GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SLLOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 8.351,38 4.175,69 12.527,08

TOTALS 8.351,38 4.175,69 12.527,08

GRANOLLERS MERCAT,EPELOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 11.134,17 5.567,09 16.701,26

TOTALS 11.134,17 5.567,09 16.701,26

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a les partides indicades en el plec de clàusules 
administratives de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu i en els pressupostos 
de les empreses muncipals i Consorci , per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació per  
als exercicis afectats.

El responsable del contracte serà el senyor Joan Carles Cejalvo Avila, enginyer tècnic del Servei de 
Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del Text 
refós de la llei de contractes del sector públic  (TRLCSP).

S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar  aquesta contractació derivada de l'Acord Marc (Exp. 2013/3) mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, d'acord amb els articles 196 a 198 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic que regula el procediment de contractació ordinària derivada de un Acord Marc .

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

Acord Marc (Exp. 2013/3) adjudicat per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat �

de Catalunya.
Article 9 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 consideració d'aquest contracte com a 
subministrament.
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.
Article 110 del  Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a a l'aprovació de l'expedient de contractació.
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 a la tramitació del contracte mitjançant procediment 
negociat sense publicitat
Articles 196 a 198 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 d'una contractació derivada de 
un Acord Marc.
Disposició addicional segona, apartat 2 de la Llei 2/2014 del 27 de gener, de mesures fiscals, �

administratives, financeres i del sector públic, pel que fa al règim de contractacions conjuntes.

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 contractació conjunta del subministrament d'energia elèctrica  de l'Ajuntament 
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de Granollers  amb les entitats adscrites a continuació indicades :

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500-B

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO Q0801565-C

     GRANOLLERS ESCENA, SL B62722442

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877

     GRANOLLERS MERCAT, EPE               Q0801347-F

designant a l'Ajuntament com a òrgan de contractació, d'acord amb finançament i condicions 
establertes al plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Iniciar l'expedient i autoritzar la despesa del contracte de subministrament d'energia 
elèctrica per a l'Ajuntament de Granollers, organisme autònom, societats municipals i Consorci 
Montserrat Montero per a dotze mesos, derivat de l'Acord Marc (Exp. 2013/3) de la Comissió Central 
de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, a adjudicar mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària, amb un pressupost màxim de 1.677.241,74  euros més 
352.220,77 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total de 2.029.462,51 euros, de conformitat amb 
els fets i fonaments de dret invocats i d'acord amb els preus unitaris de sortida per a cada lot a 
continuació indicats:

€/KwhLot Tarifa

P1 P2 P3 P4 P5 P
6

L1 6.1 0,120723 0,100002 0,093692 0,079056 0,076199 0
,
0
6
4
4
7
8

L2 3.1A 0,105936 0,091186 0,065224

L3 3.0A 0,129931 0,106233 0,073064

L4 2.1A 0,151437

L5 2.1DHA 0,173504 0,090178

L6 2.0A 0,135142

L7 2.0DHA 0,154819 0,069902

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Declarar la plurianualitat de la contractació derivada de l'Acord Marc del subministrament 
d'energia elèctrica (Exp. 2013/3) amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, organisme autònom, 
societats municipals i Consorci Montserrat Montero, que s'executarà en els exercicis 2015 i 2016 
d'acord amb la següent distribució:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSLOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L1 6.1 72.144,45 36.072,22 108.216,6
7

L2 3.1A 84.202,98 42.101,49 126.304,4
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7

L3 3.0A 561.322,44 280.661,22 841.983,6
5

L4 2.1A 31.615,40 15.807,70 47.423,09

L5 2.1DHA 156.593,74 78.296,87 234.890,6
2

L6 2.0A 25.882,69 12.941,34 38.824,03

L7 2.0DHA 95.964,17 47.982,08 143.946,2
5

TOTALS 1.027.725,86 513.862,93 1.541.588
,79

PATRONAT MUNICIPAL MUSEULOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 24.854,55 12.427,28 37.281,83

L4 2.1A 1.084,99 542,50 1.627,49

TOTALS 25.939,54 12.969,77 38.909,31

CONSORCI ADM.CENTRE EDUCACIO ESPECIAL 
MONTSERRAT MONTERO

LOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 6.979,51 3.489,75 10.469,26

TOTALS 6.979,51 3.489,75 10.469,26

GRANOLLERS ESCENA SLLOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 38.030,70 19.015,35 57.046,04

TOTALS 38.030,70 19.015,35 57.046,04

GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SLLOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 8.351,38 4.175,69 12.527,08

TOTALS 8.351,38 4.175,69 12.527,08

GRANOLLERS MERCAT,EPELOT TARIFA

2015 2016 TOTAL

L3 3.0A 11.134,17 5.567,09 16.701,26

TOTALS 11.134,17 5.567,09 16.701,26
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QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte derivat de l'Acord Marc i el seu procés d'adjudicació 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-  Designar com a responsable del contrate al senyor Joan Carles Cejalvo Avila, enginyer 
tècnic del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb 
l'article 52 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Pel que fa al pressupost de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu, 
s'haurà de 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 plec de 
clàusules administratives particulars i l'annex a aquest acord. Pel que fa a les empreses municipals i 
el Consorci Montserrat Montero també hauran de dotar els seus pressupostos ordinaris dels exercicis 
afectats.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.- 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 .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....- Convidar a les empreses adjudicataries de l'Acord Marc (Lots 1 a 7): FACTOR ENERGIA,SA; 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,SA, GAS NATURAL SERVICIOS, SDG,SA  i ENDESA 
ENERGIA, SAU, i trametre'ls els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques que regulen aquest contracte derivat.

NOVÊNOVÊNOVÊNOVÊ.-.-.-.- Notificar als tècnics responsables per tal d'iniciar les negociacions amb les empreses 
convocades.

  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
9999).-).-).-).-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 DE SUBSTITUCIÓ DEOBRES DE SUBSTITUCIÓ DEOBRES DE SUBSTITUCIÓ DEOBRES DE SUBSTITUCIÓ DE    
LLUMENERES MODELLLUMENERES MODELLLUMENERES MODELLLUMENERES MODEL    """"KUMA FOKUMA FOKUMA FOKUMA FO----8888""""    EXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALSEXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALSEXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALSEXISTENTS PER NOVES LLUMENERES DE LEDS ALS    
CARRERS DE FRANCESC MACIÀCARRERS DE FRANCESC MACIÀCARRERS DE FRANCESC MACIÀCARRERS DE FRANCESC MACIÀ,,,,    JOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESES DEJOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESES DEJOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESES DEJOAN PRIM I PRIMER MARQUÈS DE LES FRANQUESES DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS    
CRITERIS DCRITERIS DCRITERIS DCRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La resolució del regidor delegat núm.159/2015 va aprovar iniciar la licitació per adjudicar mitjançant el 
sistema de procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, l'execució de la memòria 
valorada de substitució de llumeneres model "KUMA FO-8" existents per noves llumeneres de leds als 
carrers de Francesc Macià, Joan Prim i Primer Marquès de les Franqueses de Granollers redactada 
pels tècnics del servei de Serveis Municipals de l 'Ajuntament de Granollers

El preu màxim d'aquesta licitació es de 130.673,90 euros més la quantitat de 27.441,52 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 158.115,42 euros, amb aplicació al codi pressupostari 
H311.16510.61929.

El dia 9 de febrer es va convidar a participar a la licitació a les empreses següents :

- Electricitat Boquet, SL  (BOQUET)
- Electrocamps Instal·lació, SL  (ELECTROCAMPS)
- Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA  (SECE)

transcorregut el termini establert per a la presentació d'ofertes, han presentat oferta ELECTROCAMPS 
i SECE.

L'enginyer tècnic municipal de Serveis ha valorat les propostes tècniques i econòmiques d'acord amb 
els criteris de valoració establerts a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars i 
han emès l'informe corresponent, i fa la valoració següent:

Criteri A. Proposta tècnica.  Fins a 15 punts:
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A1.- Proposta de desenvolupament i organització dels treballs a realitzar que inclogui un diagrama del procés i 
els recursos i mitjans necessaris (fins a 10 punts) 

1 – ELECTROCAMPS:  Enumera de manera breu, esquemàtica i seqüencialment els diversos treballs i 
operacions a realitzar; des de l'acopi de les noves llumeneres en el propi magatzem, a la recollida 
programada i gestió del residu de les llumeneres substituïdes, la disponibilitat de vehicles (un de 
disponibilitat permanent in situ, i un altre per a l'aprovisionament logístic) i de dos equips d'un oficial i un 
ajudant cadascun treballant a l 'hora, la comprovació nocturna del funcionament de les noves llumeneres 
instal·lades, i la neteja i embalatge del 20% de llumeneres a recuperar, entre d'altres. Inclou un 
diagrama del procés i dels recursos i mitjans destinats . Puntuació = 8 punts

2 – SECE:  D'una manera àmplia i extensa, inclou descripció detallada de la zona i la situació actual; 
exposant que els treballs a realitzar es desenvoluparan en la zona d'aparcament de vehicles per la qual 
cosa l'afectació a la mobilitat serà mínima.  Els desmuntatges i muntatges es faran amb vehicle cistella 
o escala, buscant en cada cas la minimització de l'afectació als usuaris de la via.  Cada nit, en el 
moment de l'encesa, es revisarà el correcte funcionament de les noves llumeneres instal·lades per tal 
d'actuar, si s'escau, amb la màxima immediatesa.  Es preveu un ritme de substitucions d'entre 10 o 11 
punts de llum per dia; adjuntant un diagrama amb la planificació temporal per quadre actuat, llumeneres 
substituïdes i setmanes emprades.  Hi haurà tres equips de treball, formats cadascun per un oficial i un 
ajudant, a dedicació total; més el personal tècnic, administratiu i de suport necessari.  I amb una àmplia 
disposició d'equips, vehicles i aparells exhaustivament detallats. S'aporta planning de treball per 
jornades i operacions a fer a cada quadre; incloent la reconfiguració de la regulació en capçalera per a 
les línies que no queden afectades per la substitució de llumeneres. També proposa reunions 
periòdiques amb responsables tècnics i de la policia local per tal d'informar i coordinar la comunicació 
als vianants, la senyalització i la seguretat dels treballs.  I es detallen tot tipus d'aspectes relacionats 
amb això, amb exemples, esquemes i fotografies vàries.  Es preveu efectuar una campanya de 
comunicació a dos nivells:  genèrica (en tanques d'obra i habilitar un telèfon 900 permanent) i específica 
(fulletons informatius per a veïns i comerços).  Es proposa realitzar a posteriori una enquesta de 
satisfacció als principals col·lectius d 'usuaris. Puntuació = 10 punts

A2.- Resolució d'anomalies, avaries o altres incidències de cara a l'acompliment dels terminis previstos (fins a 3 
punts)

1 – ELECTROCAMPS:  Exposa breument diverses situacions (anomalia, avaria o incidència) que poden 
aparèixer, com ara talls de subministrament, avaria d'una llumenera, trencaments per caiguda, mals 
funcionaments, etc.; així com les corresponents mesures preventives o correctives a emprendre; i 
també el sistema de comunicació, per telèfon o  correu electrònic, a seguir fins a la seva resolució.

Puntuació = 2 punts

2 – SECE:  Posa un servei de guàrdia les 24 hores del dia tots els dies de la setmana amb capacitat per a 
resoldre totes les emergències de manera immediata i eficaç.  Descriu, àmpliament, els diversos tipus 
d'anomalies provinents de la interacció amb veïns, vianants i trànsit rodat; així com les vies de 
comunicació d'aquestes, el responsable de resoldre-les i el temps de reparació previst.  També 
s'adjunta un diagrama de tot el procés. Puntuació = 3 punts

A3.- Mesures per a minimitzar l'impacte i molèsties dels treballs (fins a 2 punts)

1 – ELECTROCAMPS:  S'enumeren algunes mesures com ara la realització de les feines amb escala, la 
senyalització dels treballs, la realització de l'embalatge a taller, la disposició d'un vehicle logístic o la 
intervenció de dos equips de treball in situ per a romandre el menor temps possible en l'àmbit 
d'actuació. Puntuació = 1 punt 

2 – SECE:  Descriu que s'evitarà realitzar treballs en accessos a col·legis en horaris d'entrada o sortida 
d'estudiants; així com adaptant-los també a l'accés a edificis públics, supermercats o aparcaments.  
S'utilitzarà normalment l'escala per a treballar, o el vehicle grua o plataforma elevadora allà on no 
molestin.  Les llumeneres es provaran abans al taller i aniran a obra amb el cable d'alimentació ja 
connectat.  S'ocuparà estrictament la via pública que sigui necessària .  Zero sorolls i màxim estalvi quan 
s'utilitzi el vehicle grua.  Garantir el trànsit i la mobilitat de vehicles i vianants , l'accessibilitat, la seguretat 
i la neteja. Puntuació = 2 punts

Criteri B.  Preu de licitació.  Fins a 60 punts :

Els pressupostos oferts pels licitadors han sigut :

1 – ELECTROCAMPS: 91.324,00 € + IVA; sent una baixa del 33,11%

2 – SECE: 73.177,38 € + IVA; sent una baixa del 44,00%

Per tant, la puntuació obtinguda segons la fórmula : 60 x (% Baixa oferta / % Baixa més gran oferta)

1 – ELECTROCAMPS: 41,06 punts

2 – SECE: 60,00 punts
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Criteri C.  Subministrament addicional per a stock de capçals LED .  Fins a 15 punts :

El nombre addicional per a stock de capçals LED d 'iguals característiques als oferts pels licitadors han sigut :

1 – ELECTROCAMPS: 32 unitats

2 – SECE:   30 unitats

Per tant, la puntuació obtinguda segons la fórmula :

Puntuació =  15 x (nombre addicional de capçals oferts  / Nombre màxim addicional de capçals oferts)

1 – ELECTROCAMPS: 15,00 punts

2 – SECE: 14,06 punts

Criteri D.  Ampliació del període de garantia.  Fins a 10 punts :

El nombre d'anys addicionals d'ampliació del període de garantia oferts pels licitadors han sigut :

1 – ELECTROCAMPS: 5 anys

2 – SECE:   5 anys

Per tant, la puntuació obtinguda segons la fórmula :

Puntuació =  2 punts per cada any addicional fins a un màxim de  5 anys

1 – ELECTROCAMPS: 10 punts

2 – SECE: 10 punts

Un cop valorats tots els criteris establerts, la valoració resultant de la suma de tots ells (Valoració = A + B + C + 
D) és:

Criteris A: 
Proposta Tècnica

Criteri B: 
Preu de licitació

Criteri C:
Subministrament 

stock

Criteri D:
Ampliació garantia

PUNTUA
CIÓ 

TOTAL

Empresa A1) 
Proposta 
organitza
tiva (10 
punts)

A2) 
Resolució 
d'anomalie
s (3 punts)

A3) 
Minimitza

ció 
molèsties

Preu 
licitació
(sense 
IVA)

Baixa 
(%)

Puntuació
(60 punts)

Llumenere
s 

addicional
s (unitats)

Puntuaci
ó (15 
punts)

Anys 
addicio

nals

PUNTUA
CIÓ

(10 punts)

Fins a 
100 p

Electrocamps 8 2 1 91.324,00€ 30,11% 41,06 32 15,00 5 10 77,06
SECE 10 3 2 73.177,38€ 44,00% 60 30 14,06 5 10 99,06

D'acord amb l'informe tècnic de data 26 de febrer de 2015, l'oferta més avantatjosa és la presentada 
per l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA  (SECE) per un import de 
73.177,38 euros més 15.367,24 euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 88.544,63 euros, el que 
representa una baixa del 44% respecte el preu de licitació; i amb un termini d'execució de 4 setmanes.

El 2 de març de 2015 s'ha requerit a l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. 
(SECE) amb CIF núm. A-08001182 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

El 6 de març de 2015, l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. (SECE)  ha 
presentat la documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte, d'acord 
amb el plec de clàusules administratives particulars, i la cap del Servei de Contractació i Compres l'ha 
acceptat.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A. (SECE) amb 
CIF núm. A-08001182 el contracte d'obres de substitució de llumeneres model "KUMA FO-8" existents 
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per noves llumeneres de leds als carrers de Francesc Macià, Joan Prim i Primer Marquès de les 
Franqueses de Granollers per un import de 73.177,38 euros més 15.367,24 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 88.544,63 euros, el que representa una baixa del 44% respecte el preu de 
licitació; i amb un termini d'execució de 4 setmanes, amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel 
contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats i amb aplicació al codi pressupostari 
H311.16510.61929. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ pagament de la corresponent taxa de  
86,70  euros de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 20.

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

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable de 
disposició de la despesa (D) a nom de l'empresa adjudicataria per l'import indicat en el primer punt i 
alliberar l'import restant no disposat per import de 69.570,79 euros del document A12015000002576.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir del 8 de maig de 2015 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
10101010).-).-).-).-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 DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE MIXT PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DDEL SERVEI DE MANTENIMENT DDEL SERVEI DE MANTENIMENT DDEL SERVEI DE MANTENIMENT D''''ALARMES DALARMES DALARMES DALARMES D''''INTRUSIÓ I DINTRUSIÓ I DINTRUSIÓ I DINTRUSIÓ I D''''INCENDISINCENDISINCENDISINCENDIS,,,,    DDDD''''INSTAL·LACIONSINSTAL·LACIONSINSTAL·LACIONSINSTAL·LACIONS     
DE VIDEO VIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORA DDE VIDEO VIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORA DDE VIDEO VIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORA DDE VIDEO VIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CENTRAL RECEPTORA D''''ALARMES DELSALARMES DELSALARMES DELSALARMES DELS    
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERSEQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERS,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT    
OBERT AMB VARIS CRITERIS DOBERT AMB VARIS CRITERIS DOBERT AMB VARIS CRITERIS DOBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ ,,,,    TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARARTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR----NE LANE LANE LANE LA    
SEVA PLURIANUALITATSEVA PLURIANUALITATSEVA PLURIANUALITATSEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe de data 4 de març de 2015 emès pel cap de Serveis Municipals de l'Ajuntament de 
Granollers, pel qual es justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació 
del servei de manteniment de les instal·lacions d'alarmes destinades a la seguretat d'intrusió i a la 
detecció d'incendis i a les instal·lacions de vídeo vigilància i del servei de central receptora d'alarmes 
dels equipaments municipal de Granollers  per a les entitats adscrites a continuació detallades :

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347F
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

per a un període de  dos anys amb possibilitat dos anys més de pròrroga, amb efectes des de l'1 de 
juliol de 2015 fins al 30 de juny de 2017.

Les empreses municipals són ens dependents de l'Ajuntament de Granollers i aquest en controla la 
seva gestió. Per tant, també les empreses municipals formen part d'aquest contracte donat que han 
acceptat acollir-se a ell.

Aquest contracte es de naturalesa administrativa mixta, ja que el servei suposa un pes econòmic més 
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gran en front al subministrament i instal·lacions, per tant seran aplicables les regles previstes per al 
contracte de serveis i compren:

Prestació 1 (P1): Serveis de funcionament fixes i manteniment preventiu  (clàusula 1 i 6 del PTT)
Prestació 2 (P2): Altres treballs relacionats amb les instal·lacions a mantenir  (clàusula 1 i 7 del PTT)

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació en el període executiu de 2 anys es 
de 74.936,00 euros més 15.736,56 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 90.672,56 
euros,  desglossat en:

P1: Serveis de funcionament fixes i manteniment preventiu 65.836,00 €+ IVA
        (32.918,00 euros/any + IVA). Quota fixa mensual.
P2: Altres treballs relacionats amb les instal·lacions a mantenir 9.100,00 € + IVA
     (4.550,00 euros/any + IVA) Import màxim amb preus unitaris a facturar pels treballs quan es produ
eixin a petició de l'Ajuntament.

El valor estimat d'aquesta contractació es calcula en 175.082,80 euros , i compren el període executiu 
de 2 anys més 2 anys de possible pròrroga de mutu acord i l'import màxim de modificació del 
contracte (33,64%) segons es detalla a continuació:

Període executiu ( 2 anys) 74.936,00 euros
Pròrroga (2 any) 74.936,00 euros
Modificació P1  (30%) 19.750,80 euros
Modificació P2  (60%)   5.460,00 euros

TOTAL             175.082,80 euros

A continuació es detalla la distribució per entitats , partides pressupostàries i anualitats:

2015 2016 2017 TOTAL

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 17.419,16 € 34.838,32 € 17.419,16 € 69.676,64 €

GRANOLLERS MERCAT 520,30 € 1.040,60 € 520,30 € 2.081,20 €

GRANOLLERS AUDIOVISUAL 2.372,81 € 4.745,62 € 2.372,81 € 9.491,24 €

PATRONAT MPAL. MUSEU 2.355,87 € 4.711,74 € 2.355,87 € 9.423,48 €

22.668,14 € 45.336,28 € 22.668,14 € 90.672,56 €

----    AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIFCIFCIFCIF::::    PPPP0809500080950008095000809500BBBB

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS

Manteniment Preventiu Total any 
2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total 

Servei de Cultura

Equipaments culturals H430.33000.21300 1.104,73 2.209,46 1.104,73 4.418,92

Edifici GRA H441.33721.21300 338,80 677,60 338,80 1.355,20

Edificis 
administratius

Edificis administratius H314.92040.21300 3.640,89 7.281,78 3.640,89 14.563,56

Servei d'educació

Centres públics H412.32310.21300 3.990,58 7.981,16 3.990,58 15.962,32

Centre Vallès H413.32005.21300 338,80 677,60 338,80 1.355,20

Escola de Música H417.32810.21300 360,58 721,16 360,58 1.442,32

EMT H419.32410.21300 309,76 619,52 309,76 1.239,04

Salvador Llobet H418.32311.21300 255,31 510,62 255,31 1.021,24

Escoles Bressols H416.32910.21300 882,09 1.764,18 882,09 3.528,36

Servei d'esports

Palalu d'Esports H422.34210.21300 360,58 721,16 360,58 1.442,32

Instal·lacions esportives H422.34200.21300 1.830,73 3.661,46 1.830,73 7.322,92

Servei de 
Participació

Centres cívis H232.33730.21300 1.399,97 2.799,94 1.399,97 5.599,88

Edificis Planificació ciutadana H200.92070.21300 233,53 467,06 233,53 934,12
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Edificis cooperació H241.32720.21300 233,53 467,06 233,53 934,12

Servei de Serveis 
Socials

Serveis Socials H460.23101.21300 233,53 467,06 233,53 934,12

15.513,41 31.026,82 15.513,41 62.053,64

AJUNTAMENT 
DE 
GRANOLLERS

Manteniment Correctiu Total 
any 2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total

H314.92041.21300 1.905,75 3.811,50 1.905,75 7.623,00

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIFCIFCIFCIF::::    PPPP5809506580950658095065809506HHHH

PATRONAT 
MUNICIPAL 
DEL 
MUSEU

Manteniment Preventiu      Total 
any 2015

Total 
any 2016

Total 
any 2017

Total

Museu Central H435.33320.21200 1.203,95 2.407,90 1.203,95 4.815,80

Museu la Tela H436.33330.21200 849,42 1.698,84 849,42 3.397,68

2.053,37 4.106,74 2.053,37 8.213,48

PATRONA
T 
MUNICIPA
L DEL 
MUSEU

Manteniment Correctiu Total 
any 2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total

PATRONAT MUSEU         H435.33320.21200 302,50 605,00 302,50 1.210,00

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte mixt amb les regles previstes per al contracte de serveis , procediment obert 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 refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Així mateix les empreses 
municipals dotaran els seus pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics afectats per aquesta 
contractació amb el crèdit suficient per atendre les despeses que se'n derivin.

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

Atès que els responsables del contracte seràn:

 el senyor  Lluís Agustí i Gallifa, arquitecte tècnic del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat �

de l'Ajuntament de Granollers.
el senyor Josep Ma. Codina, gerent de GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL�

el senyor Josep Muntal, tècnic del Patronat Municipal del Museu�

el senyor Jordi Taboas, director general de GRANOLLERS MERCAT,EPE�

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

Article   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 .

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 
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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.

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

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Articles 157 a 161  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.

Disposició addicional segona, apartat 2 de la Llei 2/2014 del 27 de gener, de mesures fiscals, �

administratives, financeres i del sector públic, pel que fa al règim de contractacions conjuntes.

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 contractació conjunta de la prestació del servei de manteniment d'alarmes 
d'intrusió i d'incendis, d'instal.lacions de video vigilància i del servei de central receptora d'alarmes 
dels equipaments municipals de Granollers amb les entitats adscrites a continuació indicades :

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS P0809500B
GRANOLLERS MERCAT, EPE Q0801347F
GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL B65237877
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU P5809506H

designant a l'Ajuntament com a òrgan de contractació, d'acord amb finançament i condicions 
establertes al plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-  Iniciar l'expedient licitatori per al contracte mixt per a la prestació del servei de 
manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis, d'instal.lacions de video vigilància i del servei de central 
receptora d'alarmes dels equipaments municipals de Granollers a les entitats adscrites per un termini 
de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per 2 any més i un import total de  74.936,00 euros més 
15.736,56 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 90.672,56 euros,  desglossat en:

P1: Serveis de funcionament fixes i manteniment preventiu 65.836,00 €+ IVA
        (32.918,00 euros/any + IVA). Quota fixa mensual.
P2: Altres treballs relacionats amb les instal·lacions a mantenir 9.100,00 € + IVA
     (4.550,00 euros/any + IVA) Import màxim amb preus unitaris a facturar pels treballs quan es 
produeixin a petició de l'Ajuntament.

donades les raons exposades en l'informe tècnic adjunt a aquest acord, a adjudicar per procediment 
obert, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa del contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment 
d'alarmes d'intrusió i d'incendis, d'instal.lacions de video vigilància i del servei de central receptora 
d'alarmes dels equipaments municipals de Granollers  a les entitats adscrites per a un import de  
74.936,00 euros més 15.736,56 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 90.672,56 euros i 
amb una durada de 24 mesos, amb la següent distribució:

2015
01/07-31/12

2016
01/01-31/12

2017
01/01-30/06

TOTAL

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 17.419,16 € 34.838,32 € 17.419,16 € 69.676,64 €

GRANOLLERS MERCAT 520,30 € 1.040,60 € 520,30 € 2.081,20 €

GRANOLLERS AUDIOVISUAL 2.372,81 € 4.745,62 € 2.372,81 € 9.491,24 €

PATRONAT MPAL. MUSEU 2.355,87 € 4.711,74 € 2.355,87 € 9.423,48 €

22.668,14 € 45.336,28 € 22.668,14 € 90.672,56 €

QUARTQUARTQUARTQUART....    Declarar la plurianualitat del contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment 
d'alarmes d'intrusió i d'incendis, d'instal.lacions de video vigilància i del servei de central receptora 
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d'alarmes dels equipaments municipals de Granollers a les entitats adscrites, a adjudicar mitjançant 
procediment obert i tràmit ordinari  que s'executarà durant els exercicis 2015 ,2016,2017, d'acord amb 
les anualitats i partides pressupostàries a continuació indicades de l'Ajuntament de Granollers i del 
Patronat Municipal del Museu:

AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS CIFCIFCIFCIF::::PPPP0809500080950008095000809500BBBB

AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS

Manteniment Preventiu Total any 
2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total 

Servei de Cultura

Equipaments culturals H430.33000.21300 1.104,73 2.209,46 1.104,73 4.418,92

Edifici GRA H441.33721.21300 338,80 677,60 338,80 1.355,20

Edificis 
administratius

Edificis administratius H314.92040.21300 3.640,89 7.281,78 3.640,89 14.563,56

Servei d'educació

Centres públics H412.32310.21300 3.990,58 7.981,16 3.990,58 15.962,32

Centre Vallès H413.32005.21300 338,80 677,60 338,80 1.355,20

Escola de Música H417.32810.21300 360,58 721,16 360,58 1.442,32

EMT H419.32410.21300 309,76 619,52 309,76 1.239,04

Salvador Llobet H418.32311.21300 255,31 510,62 255,31 1.021,24

Escoles Bressols H416.32910.21300 882,09 1.764,18 882,09 3.528,36

Servei d'esports

Palalu d'Esports H422.34210.21300 360,58 721,16 360,58 1.442,32

Instal·lacions esportives H422.34200.21300 1.830,73 3.661,46 1.830,73 7.322,92

Servei de 
Participació

Centres cívis H232.33730.21300 1.399,97 2.799,94 1.399,97 5.599,88

Edificis Planificació ciutadana H200.92070.21300 233,53 467,06 233,53 934,12

Edificis cooperació H241.32720.21300 233,53 467,06 233,53 934,12

Servei de Serveis 
Socials

Serveis Socials H460.23101.21300 233,53 467,06 233,53 934,12

15.513,41 31.026,82 15.513,41 62.053,64

AJUNTAMENT 
DE 
GRANOLLERS

Manteniment Correctiu Total 
any 2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total

H314.92041.21300 1.905,75 3.811,50 1.905,75 7.623,00

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU CIFCIFCIFCIF::::    PPPP5809506580950658095065809506HHHH

PATRONAT 
MUNICIPAL 
DEL 
MUSEU

Manteniment Preventiu      Total 
any 2015

Total 
any 2016

Total 
any 2017

Total

Museu Central H435.33320.21200 1.203,95 2.407,90 1.203,95 4.815,80

Museu la Tela H436.33330.21200 849,42 1.698,84 849,42 3.397,68

2.053,37 4.106,74 2.053,37 8.213,48

PATRONA
T 
MUNICIPA
L DEL 
MUSEU

Manteniment Correctiu Total 
any 2015

Total any 
2016

Total any 
2017

Total

PATRONAT MUSEU         H435.33320.21200 302,50 605,00 302,50 1.210,00

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

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

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Designar com a responsables del contracte a:

 el senyor  Lluís Agustí i Gallifa, arquitecte tècnic del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat �

de l'Ajuntament de Granollers.
el senyor Josep Ma. Codina, gerent de GRANOLLERS AUDIOVISUAL,SL�

el senyor Josep Muntal, tècnic del Patronat Municipal del Museu�

el senyor Jordi Taboas, director general de GRANOLLERS MERCAT,EPE�

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR A L''''EMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DEEMPRESA SOREA SA  A LA INSTAL·LACIÓ DE    
NOVA CANONADA DE LA XARXA DNOVA CANONADA DE LA XARXA DNOVA CANONADA DE LA XARXA DNOVA CANONADA DE LA XARXA D''''AIGUA POTABLE AL CAIGUA POTABLE AL CAIGUA POTABLE AL CAIGUA POTABLE AL C....    SANT JOSEP DE CALASSANÇSANT JOSEP DE CALASSANÇSANT JOSEP DE CALASSANÇSANT JOSEP DE CALASSANÇ,,,,    
ENTRE ELS CARRERS DEL LLIRI I DEL CONESTABLE DE PORTUGALENTRE ELS CARRERS DEL LLIRI I DEL CONESTABLE DE PORTUGALENTRE ELS CARRERS DEL LLIRI I DEL CONESTABLE DE PORTUGALENTRE ELS CARRERS DEL LLIRI I DEL CONESTABLE DE PORTUGAL,,,,    AMB MOTIU DE LAAMB MOTIU DE LAAMB MOTIU DE LAAMB MOTIU DE LA    
REMODELACIÓ DREMODELACIÓ DREMODELACIÓ DREMODELACIÓ D ''''AQUEST TRAM DE CARRERAQUEST TRAM DE CARRERAQUEST TRAM DE CARRERAQUEST TRAM DE CARRER ....

Es disposa del pressupost de l'obra hidràulica per a la instal·lació de nova canonada de la xarxa de 
distribució d'aigua potable amb motiu de les obres de remodelació a plataforma única del c. Sant 
Josep de Calassança, entre els carrers del Lliri i del Conestable de Portugal, presentat per la 
companyia concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua potable, SOREA, al registre 
municipal amb data d'entrada el 26 de gener de 2015 (número 01237).

La instal·lació de noves canonades permet reduir molt el risc d'avaries en la xarxa de distribució 
d'aigua potable, permet reduir molt el risc d'avaries en la xarxa de distribució d'aigua potable, més 
quan en el tram afectat s'hi van a executar els treballs d'enderroc, excavació, moviment de terres i 
repavimentació d'una certa envergadura; a la vegada que permet augmentar la vida útil de les 
instal·lacions, i millorar en la gestió d'aquest recurs. 

El  pressupost aportat per SOREA SA puja a la quantitat de 2222....912912912912,,,,40404040    €€€€ i preveu bàsicament el 
subministrament i col·locació de:
• 72 m de nova canonada de PEAD de DN-75 mm i de 6 metres de fosa de  DN-80 mm per sota el 
nou paviment d'aquest tram de carrer. 

Aquest pressupost inclou  el subministrament i instal·lació de la valvuleria, els marcs i tapes de les 
arquetes necessàries; així com les corresponents connexions a la xarxa existent . No inclou els treballs 
d'obra civil, atès que són contemplats dins les previsions generals del projecte de remodelació 
d'aquest tram del carrer de Josep de Calassanç a plataforma única.

En data 2 de febrer de 2015, l'enginyer tècnic de Serveis Municipals, ha emès informe favorable a 
aquesta instal·lació, en la qual s'apliquen els nous preus modificats del Quadre de Preus d'obra civil 
per a les obres a càrrec del concessionari,  que queden contemplats per la clàusula setena de 
l'addenda al contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 2012 i adjunta balanç d'actuacions 
realitzades per SOREA a compte de la clàusula sisena de l 'addenda esmentada.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb la clàusula 6a  de l'addenda al contracte de gestió del servei municipal de 
subministrament d'aigua de Granollers per a la modificació de l'estructura tarifaria del servei i 
l'actualització dels preus d'obra de les inversions i de les escomeses i comptadors, aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament en data 31 de juliol de 2012: 
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"Per tal de fer front al manteniment preventiu de la xarxa de distribució, la qual està arribant al 
final de la seva vida útil en deteminades zones del municipi de Granollers,  l’Ajuntament de 
Granollers i SOREA acorden fer una dotació específica per valor de 110.000,00 euros/any que 
passarà a incrementar la partida de "material de conservació i treballs a tercers"

L'aplicació efecteiva d'aquesta dotació serà degudament justificada anualment per part de 
SOREA, i s'adaptarà a les necessitats reals del Servei.".

Els preus unitaris aplicats al pressupost són els contemplats per la Clàusula setena  (Annex núm. 2) de 
l'Addenda al contracte aprovada pel Ple en data 31 de juliol de 201

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER - Autoritzar a l'empresa SOREA SA  a la instal·lació de nova canonada de PEAD   al carrer  
de Josep de Calassanç, entre els carrers del Lliri i del Conestable de Portugal,  per un import de 
2.912,40 € d'acord amb el que s'estableix a la clàusula 6a.  "Materials de Conservació i treballs de 
tercers" de l'addenda al contracte de gestió del servei municipal de subministrament d'aigua de 
Granollers aprovat pel Ple de 31 de juliol de 2012.

SEGONSEGONSEGONSEGON -   Comunicar a SOREA que haurà de coordinar la realització dels treballs descrits en el 
punt anterior amb  l'empresa adjudicatària de les obres de remodelació a la plataforma única del tram 
del c. Sant Josep de Calassanç, prevista la seva execució pel mes d'abril de 2015,  per tal 
d'optimitzar els recursos i mitjans emprats, així com minimitzar al màxim possible les molèsties  als 
veïns i reduir la durada total dels diferents treballs a la zona .

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Notificar aquest acord a Sorea SA.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-   Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini 
d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT DE LADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT DE LADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT DE LADICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT DE LA    
CONCESSIÓ ADMINISTRAT EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADES NÚMEROCONCESSIÓ ADMINISTRAT EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADES NÚMEROCONCESSIÓ ADMINISTRAT EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADES NÚMEROCONCESSIÓ ADMINISTRAT EL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LES PARADES NÚMERO    
NÚMNÚMNÚMNÚM....    DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLESDEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLESDEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLESDEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES ....

En data 24 de febrer de 2015 , el senyor  Oscar Gomis Cortina, en representació de la societat 
SALADITOS SLU,   amb NIF B55616726, sol·licita autorització per a la transmissió de la titularitat de 
la concessió administrativa de les parades número núm. 55, 56 i 57  del  Mercat Municipal de Sant 
Carles,  destinada a l'article de "Olives, conserves i pesca salada ",  que fins aquest moment era de 
titularitat del senyor Juan Clemente Portet Alegret

La junta de govern de l'Associació de Venedors del Mercat de Sant Carles ha emès informe favorable 
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a aquest traspàs, per escrit de data  4 de desembre de  2014, tal com disposa l'apartat 3.c de l'article 
76 del Reglament del Mercat.

En aquest traspàs es compleixen les condicions determinades pels articles 28 a 35 del Reglament del 
Mercat, i atès que es realitzat per un import de 3.000,00 €, d'acord amb l'article 35 del reglament 
esmentat correspon el 10% d'aquest import a l'ajuntament (300,00 €).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb el Reglament del Mercat Municipal de Sant Carles, aprovat  per acord de Ple de data  1.
29 d'abril de 2008, (BOPB  número 5150 11/06/08) i modificat per acord de Ple de data 25 de juny 
de 2013 (BOPB 20/09/13).

D'acord amb  l'article 25 de la Llei 7/85, de 9 d'abril, de Bases del Règim Local, modificat per la 2.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local,  el 
municipi exercirà competències pròpies, en el termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autonòmes:  i) Fires, proveïments, mercats, llotges  i comerç ambulant.

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 ::::    3.3.3.3.

PrimerPrimerPrimerPrimer ....----Autoritzar la transmissió de la titularitat de la concessió administrativa de les parades 
número núm. 55, 56 i 57 del  Mercat Municipal de Sant Carles,    a la societat SALADITOS SLU , amb 
NIF B55616726  dedicada a l'activitat de "Olives, conserves i pesca salada".

SegonSegonSegonSegon....- Liquidar a la societat Saladitos SLU, la quantitat de 300,00 € en concepte de transmissió de 
la concessió administrativa de la parada Mercat Municipal de Sant Carles .

TercerTercerTercerTercer ....----    Notificar aquest acord al senyor Juan Clemente Portet Alegret i al senyor  Oscar Gomiez 
Cortina en representació de  la societat SALADITOS SLU

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-.-.-.-.-    Contra l'apartat segon de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, recurs de 
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la 
recepció d'aquesta notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
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13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A  AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A  AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A  AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    
DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    
1094109410941094

En data 20 de febrer de 2015 la senyora Carmen Pubill Cortés,  amb DNI 35084760P,  titular de la 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1094 - de 6 metres lineals, per a la venda de calçats, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització  a favor del seu fill Juan Navarro Pubill ,  amb NIF 47817234G.

La senyora Carmen Pubill Cortés compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

El senyor Juan Navarro Pubill ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de condició 
de marxant.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar la transmissió de la llicència d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1094 - de 6 metres lineals, per a la venda de calçats, de la qual 
és titular la senyora  Carmen Pubill Cortés -   NIF 35084760P,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1094 - de 6 metres lineals - per a la venda de calçats, al senyor Juan Navarro 
Pubill,  amb NIF 47817234G pel  període restant  de durada de l'autorització de venda no sedentària, 
que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord  a la senyora Carmen Pubill Cortés i al senyor Juan Navarro Pubill

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    
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DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    
1214121412141214

En data 4 de febrer de 2015 la senyora Leopoldina Da Gloria Fernández,  amb DNI 46642463G,  titular 
de la l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1214 - de 3 metres lineals, per a la venda de roba de la llar, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització  a favor de la senyora Juana Cortés Amaya,  amb NIF 49219673H.

La senyora Leopoldina Da Gloria Fernández  compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 
del Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es 
troba al corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva 
baixa per cessament de l'activitat de venda ambulant per jubilació.

La senyora Juana Cortés Amaya ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 600,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6)

parada 1214 3 ml * 600,00 € = 1.800,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar la transmissió de la llicència d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1214 - de 3 metres lineals, per a la venda de roba de la llar, de la 
qual és titular la senyora  Leopoldina Da Gloria Fernández -   NIF 46642463G,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1214 - de 3 metres lineals - per a la venda de roba de la llar, a la senyora Juana 
Cortés Amaya,  amb NIF 49219673H pel  període restant  de durada de l'autorització de venda no 
sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar a la senyora Juana Cortés Amaya la taxa per transmissió de l'activitat comercial de 
venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1214 3 ml * 600,00 € = 1.800,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-   Notificar aquest acord  a la senyora Leopoldina Da Gloria Fernández i a la senyora Juana 
Cortés Amaya.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-  Contra l'autorització de transmissió:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
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administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    
DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    
1325132513251325

En data 30 de gener de 2015 el senyor Francisco Dual Dual,  amb DNI 43702521Z,  titular de la 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1325 - de 5 metres lineals, per a la venda de roba de dona, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització  a favor de la seva dona, la senyora  Adelina Dual Doya,  amb NIF 
45485170W.

El senyor Francisco Dual Dual compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del Reglament 
dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al corrent de 
pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa per 
cessament de l'activitat de venda ambulant.

La senyora Adelina Dual Doya  ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
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d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar transmissió de la llicència d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1325 - de 5 metres lineals, per a la venda de roba de dona, de la 
qual és titular el senyor Francisco Dual Dual  -   NIF 43702521Z,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1325 - de 5 metres lineals - per a la venda de roba de dona, a la senyora Adelina 
Dual Doyal,  amb NIF 45485170W pel  període restant  de durada de l'autorització de venda no 
sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord  al senyor Francisco Dual Dual i a la senyora Adelina Dual Doya .

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    
DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    
1347134713471347

En data 12 de desembre de 2014,  el senyor Juan José Buitrago Mengual,  amb DNI 46012786K,  
titular de la l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del 
dijous - número 1347 - de 5 metres lineals, per a la venda de roba infantil, ha presentat una sol·licitud 
de transmissió de l'autorització  a favor de la seva dona, la senyora Maria Pérez Fernández,  amb NIF 
40944629Y.

El senyor  Juan Jose Buitrago Mengual compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant, per jubilació.

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

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
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1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar la la transmissió de la llicència d'ocupació de la via pública amb parada de venda 
al Mercat Setmanal del dijous - número 1347 - de 5 metres lineals, per a la venda de roba  infantil, de 
la qual és titular el senyor  Juan José Buitrago Mengual -   NIF 46012786K,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1347 - de 5 metres lineals - per a la venda de roba infantil, a la senyora  Maira 
Pérez Fernández,  amb NIF 40944629Y pel  període restant  de durada de l'autorització de venda no 
sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Notificar aquest acord  al senyor  Juan José Buitrago Pérez i a la senyora Maria Pérez 
Fernández.

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
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En data 5 de febrer de 2015 la senyora  Margarita Martínez Guirado,  amb DNI 36555284G,  titular de 
la l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1388 - de 8 metres lineals, per a la venda de fruita i verdura, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització  a favor del senyor Abdelkader El Ghazouani,  amb NIE X4397271Q.

La senyora  Margaritza Martínez Guirado  compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

El senyor  Abdelkader El Ghazouani,  ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 600,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6)

parada 1388 8 ml * 600,00 € = 4.800,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
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d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar  la transmissió de la llicència d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1388 - de 8 metres lineals, per a la venda de fruita i verdura, de 
la qual és titular la senyora   Margarita Martínez Guirado,  amb DNI 36555284G

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1388 - de 8 metres lineals - per a la venda de fruita i verdura, al senyor 
Abdelkader El Ghazouani,  amb NIE X4397271Q., pel  període restant  de durada de l'autorització de 
venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar al senyor Abdelkader El Ghazouani la taxa per transmissió de l'activitat comercial de 
venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1388 8 ml * 600,00 € = 4.800,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-   Notificar aquest acord  a la senyora Margarita  Martínez Guirado i al senyor Abdelkader El 
Ghazouani.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-  Contra l'autorització de transmissió:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    
DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    
1285128512851285

En data 3 de febrer de 2015 el senyor Javier Chuecos Campos,  amb DNI 52396664L,  titular de la 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1285 - de 8 metres lineals, per a la venda de roba de la llar, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització  a favor de la senyora Brenda Moreno Bozar,  amb DNI 45988477Q.
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El senyor Javier Chuecos Campos  compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

La senyora Brenda Moreno Bozar,  ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 600,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6)

parada 1285 8 ml * 600,00 € = 4.800,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar la transmissió de la llicència d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1285 - de 8 metres lineals, per a la venda de roba de la llar de la 
qual és titular el senyor Javier Chuecos Campos,  amb DNI 52396664L,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1285 - de 8 metres lineals - per a la venda de roba de la llar, a la senyora   
Brenda Moreno Bozar,  amb DNI 45988477Q,  pel  període restant  de durada de l'autorització de 
venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar a la senyora    Brenda Moreno Bozar la taxa per transmissió de l'activitat comercial 
de venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1285 8 ml * 600,00 € = 4.800,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-   Notificar aquest acord  al senyor Javier Chuecos Campos i a la senyora   Brenda Moreno 
Bozar

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-  Contra l'autorització de transmissió:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
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la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    
DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    
1403140314031403

En data 9 de febrer de 2015 el senyor Ivan Medina Rubio,  amb DNI 47150279A,  titular de la 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1403 - de 8 metres lineals, per a la venda de fruita i verdura, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització  a favor del senyor Pedro Trescastro Budia  amb DNI 47180600X.

El senyor Ivan Medina Rubio  compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del Reglament 
dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al corrent de 
pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa per 
cessament de l'activitat de venda ambulant.

El senyor Pedro Trescastro Budia,  ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 600,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6)

parada 1403 8 ml * 600,00 € = 4.800,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar  la transmissió de la llicència d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1403 - de 8 metres lineals, per a la venda de fruita i verdura de la 
qual és titular el senyor Ivan Medina Rubio,  amb DNI 47150279A,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1403 - de 8 metres lineals - per a la venda de fruita i verdura, al senyor Pedro 
Trescastro Budia,  amb DNI 47180600X,  pel  període restant  de durada de l'autorització de venda 
no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar al senyor Pedro Trescastro Budia  la taxa per transmissió de l'activitat comercial de 
venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1388 8 ml * 600,00 € = 4.800,00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-   Notificar aquest acord  al senyor Ivan Medina Rubio  i al senyor Pedro Trescastro Budia .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-  Contra l'autorització de transmissió:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR  LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ    
DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUSDE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    
1141114111411141

En data 13 de febrer de 2015 el senyor Pedro Ramírez González,  amb DNI 10012859Q,  titular de la 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1141 - de 7 metres lineals, per a la venda de roba home-dona, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització  a favor del seu germà, el senyor  Juan Manuel Ramírez González  amb 
DNI 38798832V.

El senyor Pedro Ramírez González  compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

El senyor Juan Manuel Ramírez González  ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació 
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acreditativa de condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 150,00 € per metre 
lineal de parada (OF 2.16 epígraf 6 d.3)

parada 1141 7 ml * 150,00 € = 1.050,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

OF 2.16 Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - epígraf 6- Llocs 
de venda al mercat del dijous.
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  Autoritzar la transmissió de la llicència d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1141- de 7 metres lineals, per a la venda de roba home-dona de 
la qual és titular el senyor Pedro Ramírez González,  amb DNI 10012859Q,

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1403 - de 8 metres lineals - per a la venda de roba home-dona, al senyor Juan 
Manuel Ramírez González amb DNI 38798832V.  pel  període restant  de durada de l'autorització de 
venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar al senyor Juan Manuel Ramírez González taxa per transmissió de l'activitat 
comercial de venda no sedentària prevista per l 'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

parada 1141 7 ml * 150,00 € = 1.050, 00 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-   Notificar aquest acord  al senyor Pedro Ramírez González  i al senyor Juan Manuel Ramírez 
González

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-  Contra l'autorització de transmissió:Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via 
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que 
l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. 
Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
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davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PADRÓ FISCAL DE L''''ÚS PRIVATIU DE LA VIAÚS PRIVATIU DE LA VIAÚS PRIVATIU DE LA VIAÚS PRIVATIU DE LA VIA    
PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA,,,,    CORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015,,,,    

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: L'Oficina de Via Pública ha generat el padró fiscal de l'ús privatiu de la via pública, 
corresponent a l'exercici 2015.

SegonSegonSegonSegon::::    L'import d'aquest padró és de 33.026,98 euros amb un càrrec de 43 liquidacions:

28 rebuts de OVPP - OVP per parades, 15 rebuts d'UPAP - ús privat d'aparcament �

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

L'Ordenança Fiscal 2.11, de la Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies 
públiques municipals, i l'Ordenança Fiscal 2.16, de la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic 
amb llocs de venda i publicitat, per a l'exercici 2015, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió del 
dia 28 d'octubre de 2014, estableixen les taxes 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 l'ús privatiu de la via pública, corresponent a l'exercici 2015, amb 
un import total de 33.026,98 euros i un càrrec total de 43 liquidacions.

SegonSegonSegonSegon::::  Exposar al públic aquest padró mitjançant l'anunci previ en el Butlletí Oficial de la Província, 
als efectes de consulta i reclamacions.
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TercerTercerTercerTercer ::::    Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A  ACCEPTAR L''''AJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LA    
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2014201420142014    
DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    PER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES APER A LES ACTUACIONS INCLOSES A    
LLLL''''ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE L ''''ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

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

2n En data 5 de febrer de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de Concertació de l'any 2014, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió 
de recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de 
recursos, les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació 
electrònica a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica 
Corporativa de la Diputació de Barcelona. 

3r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 
2014, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut de suport tècnic, en el 
marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per a 
l'actuació que es detallen a continuació, i es va trametre la sol·licitud a través del Portal de tràmits dels 
ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació .

SUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNIC ::::

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA DE 
CONCERTACIÓ

NOM DEL RECURS NOM ACTUACIÓ DEMANADA

Accessibilitat i 
mobilitat

Estudis i plans de mobilitat 
urbana

Actualització del Pla de Mobilitat 
Urbana de Granollers (2008-2014) 
amb realització d'auditoria ADVANCE

4t En data 22 de gener de 2015, amb registre d'entrada núm. 1069, la Diputació de Barcelona 
comunica que per Decret de l'il·lm sr. diputat delegat per a la Cooperació Local, en data 23 de 
desembre de 2014 (ref. reg. 12573/14), es va aprovar el següent recurs tècnic, consistent en la 
redacció de plans, projectes i informes, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

SUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNIC ::::

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ Codi XGL

Accessibilitat i 
mobilitat

Estudis i plans de 
mobilitat urbana

Actualització del Pla de 
Mobilitat Urbana de Granollers

14/Y/111253

Aportació de la Diputació: 30.000,00 €
Cost total actuació: 60.000,00 €

5è Que als apartats 5è i 6è  de la part resolutiva del Decret esmentat, 5è Que a l'apartat quart de 
la part resolutiva dels Decrets esmentats als punts  5 i 6è d'aquest acord s'estableixen  les condicions 
de cofinançament de l'activitat, les obligacions a càrrec de l'Ajuntament i el règim de lliurament dels 



39

treballs resultants de l'esmentat ajut: s'estableixen  les condicions de cofinançament de l'activitat, les 
obligacions a càrrec de l'Ajuntament i el règim de lliurament dels treballs resultants de l 'esmentat ajut:

condicions de cofinançament de l'activitat:�

- "L'Ajuntament aportarà 30.000,00 € que es corresponen al 50% del cost del projecte.
- La Diputació notificarà a l'Ajuntament l'adjudicació dels contractes en desplegament d'aquest 

decret i emetrà la liquidació corresponent, per tal que l'Ajuntament procedeixi a transferir a la 
Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general CCC 2013-0646-25-0200127175, en el 
termini d'un mes, a comptar des de la data de recepció de la liquidació, l'import de 30.000,00 €, 
que es correspon al percentatge de finançament assumit per la corporació municipal .

- En el cas que el cost final de l'actuació tingui alguna variació respecte del seu pressupost inicial, 
el seu finançament s'ajustarà d'acord amb els percentatges que figuren en el Decret.

- En el cas que l'ens no transferís a la Diputació l'import corresponent al percentatge de 
finançament assumit, es procedirà a compensar l'import no ingressat amb altres ajuts que l'ens 
rebi en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

obligacions a càrrec de l'Ajuntament:�

- "L'Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d'interlocutor amb la Diputació de 
Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs
- L'Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d'interès per a la redacció 
de l'estudi en matèria de mobilitat, accessibilitat, planejament, cartografia, equipaments, 
esdeveniments destacats, etc.
- L'Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i gestió de la 
mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona ."

règim de lliurament de treballs�

"a) La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre d'un mes següent a la 
data de la seva acta de recepció del lliurament complet per part de l 'adjudicatari.
b). A partir del lliurament definitiu, no s'atendrà cap esmena referida a l'actuació
c). L'ens beneficiari haurà de presentar el formulari "C602 - Recepció de plans, projecte i informes" 
degudament emplenat com a màxim en el termini de tres mesos, comptat a partir de la data de 
recepció per l'ens del lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el 
formulari esmentat, el treball s'entendrà recepcionat tàcitament."

condicions de cofinançament�

"a) La Diputació notificarà a l'Ajuntament l'adjudicació dels contractes i emetrà la liquidació 
corresponent, per tal que l'ens procedeixi a transferir a la  Diputació, mitjançant ingrés en el seu 
compte general C/C/C 2013-0646-14-0200127175, en el termini d'un mes, a comptar des de la data de 
recepció de la liquidació, l'import corresponent a l'aportació municipal.
b) En el cas que el cost  final de l'actuació tingui alguna variació respecte del seu pressupost inicial, el 
seu finançament s'ajustarà d'acord amb els percentatges que figuren en l'escrit.
c) En el cas que l'ens no transferís a la Diputació l'import corresponent al percentatge de finançament 
assumit, es procedirà a compensar l'import no ingressat amb altres ajuts que l'ens rebi en el marc del 
Pla de concertació"

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Acceptar els recursos tècnics atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", 
consistent en  el suport a la valoració tècnica de la propera licitació del contracte per a la recollida de 
residus i neteja viària de Granollers, de conformitat amb els antecedents esmentats i els fonaments 
invocats. 
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SUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNICSUPORT RECURS TÈCNIC ::::

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ Àrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA  RECURS  ACTUACIÓ Codi XGL

Accessibilitat i 
mobilitat

Estudis i plans de 
mobilitat urbana

Actualització del Pla de 
Mobilitat Urbana de Granollers

14/Y/111253

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
23232323).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DISSOLUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DISSOLUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DISSOLUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA DISSOLUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ    
DEL PLA PARCIAL DE PALOUDEL PLA PARCIAL DE PALOUDEL PLA PARCIAL DE PALOUDEL PLA PARCIAL DE PALOU ,,,,    SECTOR FSECTOR FSECTOR FSECTOR F ,,,,    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 19 de febrer de 1990, va aprovar 
definitivament els Estatuts i les Bases d'Actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial de 
Palou, Sector F, de Granollers.

L'esmentada Junta de Compensació va ser constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel que fou 
Notari de Granollers, senyor Joan Ignasi Sorigué Abel, el dia 23 de maig de 1990, inscrita al Registre 
d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores, concretament amb l'assentament número 635, foli 75, tom V.

Les obres d'urbanització del sector foren lliurades a l'Ajuntament i recepcionades per aquest el dia 18 
de febrer de 2002, i ha transcorregut l'any de garantia posterior previst a la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.

Per escrit de 17 de febrer de 2015, número de registre d'entrada 2015002825, el Sr. Domènec Forns 
Casacuberta, amb DNI núm. 77083585-M, actuant  en nom i representació de la Junta de 
Compensació del Pla Parcial de Palou, Sector F, de Granollers, amb NIF número V-59927574 i 
domicili a l'Avinguda del Parc, 5, 4t-3a de Granollers, sol·licita,  en compliment de l'acord de 
l'Assemblea General de Propietaris de la Junta de compensació del Pla Parcial de Palou, Sector F, de 
Granollers, en data 29 de gener de 2015, que s'acordi la dissolució de l'esmentada Junta, ja que s'han 
complert totes les finalitats per les quals va ser constituïda l'entitat i s'ha aprovat el compte de 
liquidació definitiva de la reparcel·lació .

Atès que ha quedat acreditat el correcte compliment de les finalitats per les quals va ser creada la 
Junta de Compensació del Pla Parcial de Palou, Sector F, de Granollers.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ....

L'article 195.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme, estableix que la dissolució de les entitats urbanístiques col·laboradores es produeix pel 
compliment de les finalitats per les quals van ser creades i requereix, en tot cas, acord de l'ajuntament 
o de l'altra administració urbanística actuant competent.

Atès allò que disposa l'art.  2 de la  resolució núm. 673/11  de data 11 de juny, quan a la Competència 
de la Junta de Govern Local en l'aprovació dels instruments de gestió urbanística.

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 DISSOLUCIÓ de la Junta de Compensació del Pla Parcial de Palou, Sector F, de 
Granollers, amb NIF número V-59927574 i domicili a l'Avinguda del Parc, 5, 4t-3a de Granollers, al 
quedar acreditat que l'esmentada Junta ha complert en la seva integritat, les finalitats per la qual fou 
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constituïda, i en particular, les seves obligacions legals davant l'Ajuntament, la urbanització íntegra del 
propi sector i la seva conservació i manteniment fins a la seva efectiva recepció formal per 
l'Ajuntament.

SegonSegonSegonSegon. Trametre notificació del present acord a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de dissolució de la Junta en el Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores 
de la Generalitat de Catalunya.

TercerTercerTercerTercer. Notificar el present acord al president de la Junta, per al seu coneixement i efectes oportuns.
Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT DE  LICITACIÓEXPEDIENT DE  LICITACIÓEXPEDIENT DE  LICITACIÓEXPEDIENT DE  LICITACIÓ,,,,    AUTORITZAR LA 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 DE SUBMINISTRAMENTPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT    
DDDD''''ARBUST I SUBARBUST PER A LARBUST I SUBARBUST PER A LARBUST I SUBARBUST PER A LARBUST I SUBARBUST PER A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    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 ....

D'acord amb l'informe emès pel cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds, en el qual es justifica 
la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment negociat 
sense publicitat d'un contracte de subministrament d'arbust i subarbust de Granollers per dos anys, 
amb possibilitat de pròrroga per a dos anys mes.

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació es fixa en 15.454,80 euros més  
1.545,48 euros d'IVA, el que fa un total de 17.000,28 euros per a dos anys, amb aplicació al codi 
pressupostari H353.17110.22199 del pressupost de la Corporació d'acord amb el detall següent:

Any BI IVA (10%) Total
2015 6.439,50 € 643,95 € 7.083,45 €
2016 7.727,40 € 772,74 € 8.500,14 €
2017 1.287,90 € 128,79 € 1.416,69 €

I en cas de pròrroga:

Any BI IVA (10%) Total
2017 6.439,50 € 643,95 € 7.083,45 €
2018 7.727,40 € 772,74 € 8.500,14 €
2019 1.287,90 € 128,79 € 1.416,69 €

El valor total  estimat de la contractació és de 30.909,60  euros més IVA que compren el període 
executiu i les possibles pròrrogues.

Els preus unitaris màxims de licitació per a cada actuació son :

DenominacióDenominacióDenominacióDenominació PresentacióPresentacióPresentacióPresentació MidaMidaMidaMida QuantitatQuantitatQuantitatQuantitat Preu UnitariPreu UnitariPreu UnitariPreu Unitari TotalTotalTotalTotal

ARBUSTARBUSTARBUSTARBUST

Abelia Eduard Goucher C-3 30/40 40 2,95 € 118,00 €

Abelia Eduard Goucher C-10 40/60 40 10,80 € 432,00 €

Pittosporum tobira “Nana” C-10 40/60 100 11,25 € 1.125,00 €

Nandina domestica C-10 60/80 30 11,90 € 357,00 €

Photinia Fraserii “Red Robin” C-15 100/125 30 15,95 € 478,50 €

Cistus X florentinus C-1,3 20/30 50 2,20 € 110,00 €

Rosmarinus officinalis “Prostratus” C-2 30/50 50 2,30 € 115,00 €

Lavandua dentata C-2 20/30 60 2,30 € 138,00 €

Lavandua angustifolia C-2 20/30 60 2,30 € 138,00 €

Cotoneaster horizontalis C-3 30/40 30 3,55 € 106,50 €

Polygala myrtifolia C-3 30/40 40 6,00 € 240,00 €
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Callistemom laevis C-10 60/80 50 10,20 € 510,00 €

Leucophyllum frutescens C-3 S.G. 40 3,75 € 150,00 €

Mahonia japonica C-3 30/40 40 3,95 € 158,00 €

Rhynchospermum jasminoides C-7,5 175/200 30 9,00 € 270,00 €

PLANTA VIVAÇPLANTA VIVAÇPLANTA VIVAÇPLANTA VIVAÇ

Liriope muscari M-11 S.G. 162 2,20 € 356,40 €

Liriope muscari C-2 20/30 70 3,75 € 262,50 €

Achillea millefolium “Terracota” C-3 S.G. 40 3,15 € 126,00 €

Euryops chrysantemoides C-3 40 3,15 € 126,00 €

Euryops chrysantemoides R-5L Decor 40 5,00 € 200,00 €

Asparragus sp. T-18 30/40 50 4,25 € 212,50 €

Bulbine frutescens C-3 S.G. 60 3,25 € 195,00 €

Agapanthus africanus C-3 20/40 40 3,00 € 120,00 €

Ophiopogon jaburan C-3 30/40 80 3,80 € 304,00 €

Bergenia crassifolia C-2 S.G. 100 2,85 € 285,00 €

PLANTA XERÒFITAPLANTA XERÒFITAPLANTA XERÒFITAPLANTA XERÒFITA

Salvia chamaedryoides C-3 S.G. 50 2,60 € 130,00 €

Salvia microphylla greggii “Alba” C-3 S.G. 40 3,25 € 130,00 €

Tubalghia violacea C-1,3 20/30 50 2,40 € 120,00 €

Hemerocallis Stafford C-2 30/40 100 3,50 € 350,00 €

Westringia fruticosa C-3 S.G. 50 3,50 € 175,00 €

Frankenia laevis M-11 S.G. 252 0,75 € 189,00 €

La despesa global d'aquest servei no es pot concretar anticipadament, ja que la configurarà la 
despesa real acumulada per la prestació de les diferents actuacions objecte d 'aquest contracte, durant 
el període de vigència del mateix i segons les necessitats de l 'Ajuntament.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, i 
de conformitat al 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 procediment negociat sense publicitat per 
raó del seu import.

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 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 .

El responsable del contracte serà el senyor Quim Comas Estany, cap del Servei de Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Granollers.

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

- Article 9 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, pel que fa a la consideració d'aquest contracte com a contracte 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 
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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'arbust i subarbust per a l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat  per a un import màxim de 15.454,80 euros més 1.545,48 euros en concepte 
d'IVA (10%), el que fa un total de 17.000,28 euros amb aplicació al codi pressupostari 
H353.17110.22199 del pressupost de la Corporació de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat del contracte de subministrament d'arbust i subarbust per a 
l'Ajuntament de Granollers,,,,    mitjançant procediment negociat sense publicitat que s'executarà durant  
els exercicis 2015 a 2017 , d'acord amb la següent distribució econòmica:

Any BI IVA (10%) Total
2015 6.439,50 € 643,95 € 7.083,45 €
2016 7.727,40 € 772,74 € 8.500,14 €
2017 1.287,90 € 128,79 € 1.416,69 €

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 negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Dotar els pressupostos ordinari 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 aplicació al codi pressupostari 
H353.17110.22199

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. Notificar els tècnics corresponents per tal que endeguin la negociació .

SETÈSETÈSETÈSETÈ. Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars  a les empreses facilitades pel Servei de Medi Ambient i Espais Verds , com a mínim tres.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Notificar a l'Àrea Econòmica.   

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

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

25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PERDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER    
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONALA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,        EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENTEN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENTEN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENTEN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT    
CULTURAL LOCALCULTURAL LOCALCULTURAL LOCALCULTURAL LOCAL    """"TEIXIM CULTURA A LA CIUTATTEIXIM CULTURA A LA CIUTATTEIXIM CULTURA A LA CIUTATTEIXIM CULTURA A LA CIUTAT::::    CONFIANÇACONFIANÇACONFIANÇACONFIANÇA ,,,,    CORRESPONSABILTAT ICORRESPONSABILTAT ICORRESPONSABILTAT ICORRESPONSABILTAT I    
PROJECTES COMPARTITS ANYPROJECTES COMPARTITS ANYPROJECTES COMPARTITS ANYPROJECTES COMPARTITS ANY     2014201420142014"""",,,,    ((((CODICODICODICODI    14141414////YYYY////1072222107222210722221072222).).).).

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

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessions celebrades els 
dies 8 de març de 2014, modificat per acord de data 1 d'abril, i el dia 8 d'abril de 2014 es va acollir a la 
convocatòria pública per a l'atorgament de recursos en el marc del Catàleg de concertació de l'any 
2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", i va trametre les sol·licituds per a la concertació 
dels recursos econòmics, tècnics i materials a través del Portal de tràmits dels ens local i altres 
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administració de la Seu Electrònica Corporativa, abans del 20 de març de 2014.

La Junta de Govern local de data 25 de juny de 2014, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) 2012-2015 i que s'expressen a través del Catàleg de suport a 
serveis i activitats 2014,  va acceptar la subvenció atorgada al Programa de Desenvolupament 
Cultural Local "Teixim cultura a la ciutat: confiança, corresponsabilitat i projectes compartits any 
2014",  per un import de 25.000 € (codi 14/Y/1072222).

Vist l'informe emès per la responsable  del Servei de Cultura, de data 27 de febrer de 2015, en què 
justifica  les despeses efectivament realitzades i comptabilitzades corresponent a l’activitat i a les 
execucions previstes i realitzades durant l’any  2014 per un import de  de 103.944,75.€.

 Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció de 25.000 € concedida per la Direcció de Serveis 
de Concertació Local de la Diputació de Barcelona, pels ajuts econòmics en el marc del catàleg de 
serveis de l'any 2014 del Pla d”Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per al Programa de 
Desenvolupament Cultural Local "Teixim cultura a la ciutat: confiança, corresponsabilitat i projectes 
compartits any 2014", amb una despesa de 103.944,75 €, executada i justificada  pel Servei de 
Cultura municipal.

PROGRAMA DEPROGRAMA DEPROGRAMA DEPROGRAMA DE     
CONCERTACIÓCONCERTACIÓCONCERTACIÓCONCERTACIÓ

NOM DELNOM DELNOM DELNOM DEL    
RECURSRECURSRECURSRECURS

NOM ACTUACIÓNOM ACTUACIÓNOM ACTUACIÓNOM ACTUACIÓ     
DEMANADADEMANADADEMANADADEMANADA

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

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
ATORGATATORGATATORGATATORGAT

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
JUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICAT

Desenvolupament 
Cultural Local

Suport a 
projectes 
culturals per a 
municipis i ens 
supramunicipals 
de més de 
20.000 habitants

Teixim cultura a 
la ciutat: 
confiança, 
corresponsabilit
at i projectes 
compartits any 
2014"

14/Y/1072222 50.000 € 25.000€ 103.944,75€

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a la Diputació de Barcelona.Notificar a les 
persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els 
recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL ALDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LES DONACIONS DE PARTICULARS DE MATERIAL AL    
BANC DBANC DBANC DBANC D''''AJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUESAJUDES TÈCNIQUES,,,,    QUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A LQUE GESTIONA EL CENTRE PER A L''''AUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONALAUTONOMIA PERSONAL    
SÍRIUSSÍRIUSSÍRIUSSÍRIUS

Les persones relacionades en la taula següent ens han ofert donar de forma gratuïta a l'Ajuntament de 
Granollers, per tal que es pugui aprofitar des del Servei del Centre per a l 'Autonomia Personal SÍRIUS, 
el material següent:
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DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
02/02/2015 1709 Angustias Medialdea Ortega 77526876V 1 matalàs
02/02/2015 1712 Glòria Compte Hidalgo 38767749F 2 caminadors, 2 bastons, 1 fusta 

de banyera, 1 cunya higiènica
02/02/2015 1714 Joan Cantañé Rosàs 37670648Y 1 caminador balconet, 2 crosses 

axil·lars
02/02/2015 1717 Antònia Campillos Rosal 52151018J 1 parell crosses

Es tracten d'uns oferiments de donacions pures i simples, i atès que l'acceptació de les donacions no 
comporta l'assumpció de cap condició, càrrega ni gravamen i no són sotmeses a cap condició, es 
considera d'interès per a l'Ajuntament de Granollers.

Aquest material és de gran utilitat per al Servei del Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS, per tal 
que es pugui realitzar el préstec del mateix a persones que ho necessitin . 

Vist els informes favorables emesos pel tècnic referent de Serveis Socials .

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

Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei I.
municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 29 i 32 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, Decret 336/1988, de 17 d'octubre.II.
Articles  618 i següents del Codi Civil.III.

Per delegació del Ple de data 5 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local és competent per dictar 
aquest acord. 

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer----    Acceptar les donacions pures i simples, de caràcter irrevocable, i d'acord amb els oferiments 
efectuats segons la taula següent: 

DATADATADATADATA REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE DONANTDONANTDONANTDONANT DNIDNIDNIDNI MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
02/02/2015 1709 Angustias Medialdea Ortega 77526876V 1 matalàs
02/02/2015 1712 Glòria Compte Hidalgo 38767749F 2 caminadors, 2 bastons, 1 fusta 

de banyera, 1 cunya higiènica
02/02/2015 1714 Joan Cantañé Rosàs 37670648Y 1 caminador balconet, 2 crosses 

axil·lars
02/02/2015 1717 Antònia Campillos Rosal 52151018J 1 parell crosses

SegonSegonSegonSegon.- Dipositar el material objecte de donació a les instal·lacions del Centre per a l'Autonomia 
Personal SÍRIUS, per tal que aquest Servei en pugui fer ús mitjançant el préstec a particulars. Aquest 
material passarà a formar part del Banc d'Ajudes Tècniques que gestiona l'esmentat servei.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Notificar a les persones interessades aquest acord. 

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
27272727).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL RECURS ECONÒMICDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL RECURS ECONÒMICDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL RECURS ECONÒMICDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL RECURS ECONÒMIC    
""""FINANÇAMENT DE LFINANÇAMENT DE LFINANÇAMENT DE LFINANÇAMENT DE L''''ÀMBIT DE BENESTAR SOCIALÀMBIT DE BENESTAR SOCIALÀMBIT DE BENESTAR SOCIALÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL""""    CONSISTENT EN LA MODALITAT DECONSISTENT EN LA MODALITAT DECONSISTENT EN LA MODALITAT DECONSISTENT EN LA MODALITAT DE    
FONS DE PRESTACIÓFONS DE PRESTACIÓFONS DE PRESTACIÓFONS DE PRESTACIÓ,,,,    CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DELCONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DELCONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DELCONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL    
CATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LCATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LCATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE LCATÀLEG DE CONCERTACIÓ DE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    
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2012201220122012----2015201520152015""""

El Ple de la Diputació de Barcelona de 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", que és l'instrument preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i el procediment d'implementació de les actuacions i dels recursos que es 
corresponguin al Pla.

Per acord de la Junta de Govern Local, de 17 de juliol de 2012, l'Ajuntament de Granollers va acordar 
adherir-se a l'esmentat Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb l'objecte 
de poder concertar ajuts i la formalització de les actuacions derivades de l 'esmentat Pla.

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'eina Catàleg de concertació, posa a disposició dels ens locals 
de la província l'oferta unificada de recursos concertables per tal de satisfer les seves necessitats .

En data 30 de gener de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg 
de concertació per a l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", el règim regulador 
aplicable i la convocatòria corresponent per la concessió dels recursos inclosos a l 'esmentat Catàleg.

En el Catàleg 2014 es preveia el recurs "Finançament de l'àmbit de benestar social" consistent en la 
modalitat de fons de prestació, que es caracteritzen per tractar-se d'uns suports econòmics calculats 
en base a l'aplicació proporcional de criteris objectius que recullen les característiques 
socioeconòmiques i territorials dels ens beneficiaris, i que són concedits de forma directa per part de 
la Diputació.

La Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de 10 d'abril de 2014, va aprovar 
la concessió a favor de l'Ajuntament de Granollers del recurs econòmic esmentat, segons la 
distribució i quanties següents:

ActuacióActuacióActuacióActuació Tram poblacióTram poblacióTram poblacióTram població RatioRatioRatioRatio
ImportImportImportImport     

conceditconceditconceditconcedit     ((((€€€€))))
Codi XBMQCodi XBMQCodi XBMQCodi XBMQ

Finançament de l'àmbit 
de benestar social

59.753 hab.
2,35 euros per habitant per als 
municipis amb població entre 

20.000 i 99.999 habitants
140.419,55 14/Y/101428

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 1 de juliol de 2014, va 
aprovar l'acceptació total d'aquest ajut, que conjuntament amb altres fonts específiques de 
finançament no supera el seu cost total (CIC 201400056365).

D'acord amb el règim d'execució i justificació establert en el mateix acord de concessió, el termini 
màxim per a presentar a la Diputació la justificació de l'actuació objecte de fons de prestació era el 31 
de març de 2015. No obstant per resolució de la presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona de data 22 de desembre de 2014, es va aprovar una prorroga 
general del termini de execució, fins el 31 de març de 2015 i de justificació, fins el 30 de juny de 2015.

L'informe tècnic emès al respecte constata que s'han reconegut obligacions suficients destinades 
íntegrament a l'actuació objecte d'ajut, realitzades dins el període d'execució establert i de conformitat 
amb els termes de l'acte de concessió, i informa favorablement a la seva justificació al considerar que 
l'aportació rebuda està suficientment justificada.

El cost total justificat és de 140.419,61 € consistent en la suma de les despeses directes generals 
reconegudes al formulari de justificació C401.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

El Règim regulador aplicable al Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 
de gener de 2014 (publicat al BOPB de 5 de febrer de 2014), on es recullen les condicions generals de 
sol·licitud, el procediment de formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi 
desenvolupen les condicions generals i específiques de la seva gestió .
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la justificació total del recurs econòmic "finançament de l'àmbit de benestar social" 
consistent en la modalitat de fons de prestació, concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", de conformitat 
amb el detall següent:

ActuacióActuacióActuacióActuació Codi XGLCodi XGLCodi XGLCodi XGL Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit     ((((€€€€)))) Total justificatTotal justificatTotal justificatTotal justificat     ((((€€€€))))
Finançament de l'àmbit de 

benestar social
14/Y/101428 140.419,55            140.419,61

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Presentar a la Diputació de Barcelona la documentació que acredita la despesa realitzada 
mitjançant el model normalitzat de justificació  C401, no més tard del 30 de juny de 2015.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar el present acord a les persones interessades.

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

28282828).-).-).-).-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 PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DEOBRES DEL PROJECTE DE    
MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERSMILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERSMILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERSMILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ AL MUSEU DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT PROCEDIMENTMITJANÇANT 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 ....

El 3 de febrer de 2015, mitjançant resolució del regidor delegat núm. 184/15  es va aprovar l'inici de 
l'expedient licitatori, l'autorització de la despesa i l 'aprovació de la contractació i els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte d'obres per l'execució de les obr
es de la memòria valorada de la instal·lació d'il·luminació al Museu de Granollers, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tràmit ordinari .

El preu màxim d'aquesta licitació es de 73.599,85 euros més 15.455,97 euros d'IVA (21%), el que fa 
un total de 89.055,82 euros.

El dia 10 de febrer de 2015 es van convidar a participar a la licitació a les següents empreses :

1.- FERNANDO FERRER MOLINA DNI:46045759N
2.- SUPLA, S.L. CIF: B60469517
3.- ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS,SL CIF: B64408230

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

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

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

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 FERNANDO FERRER MOLINA 4 0 5 0 0 0 9
2 SUPLA, SL 5 2,5 2,5 2,5 2 0 14,5
3 ELECTROCAMPS INSTAL.LACIONS, 

SL
8 4 1 3,5 2 0,5 19
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AAAA1111.-.-.-.-    Proposta constructivaProposta constructivaProposta constructivaProposta constructiva ,,,,    pla de treballpla de treballpla de treballpla de treball ,,,,    organització de lorganització de lorganització de lorganització de l ''''obra i el seu seguimentobra i el seu seguimentobra i el seu seguimentobra i el seu seguiment     (fins a 16 punts)
Plica 1: Indiquen dies de feina de parella per a: muntatge de guies i comprovació de focus;muntatge 
de guies sobre taulell entrada; treballs de desmuntatge. Desmuntatge per sales. No es comença 
sense acabar l'anterior. Es tindrà en compte els horaris d'afluència del públic.
Plica 2: Inici feines per 4a.planta. Horari de 8 a 15 h.de dimarts a divendres; de 8 a 18 els dilluns. 
Neteja diària.Zona de treball es deixarà el més recollida possible. Les lluminàries quedaran en servei. 
Treballs en alçada amb bastida i escales.
Plica 3: Descripció pas a pas de les feines a realitzar. Adaptació a l'horari del Museu. Treball per 
zones per minimitzar. Diagrama de flux. Equips de treball (oficial+ajudant)

AAAA2222.-.-.-.-    Manteniment de la instalManteniment de la instalManteniment de la instalManteniment de la instal ....laciólaciólaciólació     (fins a 10 punts)
Plica 1: No presenten
Plica 2: 1 visita als 3 mesos i als 6 mesos per revisar el bon funcionament. Visita concretada amb el 
responsable de manteniment 2 cops l'any, als 3 i 6 mesos.
Plica 3: Pla reduït, descripció tasques, temporalització. Inspecció visual, verificació genèrica, 
verificació nivell il·luminació . Oficial 1a.,vehicle, mitjans elevació i eines. Atenció ràpida.

AAAA3333.-.-.-.-    Millores del projecteMillores del projecteMillores del projecteMillores del projecte     (fins a 10 punts)
Plica 1: Millora il·luminació rampa d'accés 2a.planta amb instal·lació 3 m de guia. 3a planta 
modificació guia existent sumant 11 m més. 4a planta substitució de la guía existent al jardí .
Plica 2:  Rail de 3 m a la planta 3a després de la rampa
Plica 3: Anàlisi facturació abans i després intervenció per avaluar la possible reducció de potència 
contractada.

AAAA4444.-.-.-.-    Resolució dResolució dResolució dResolució d ''''anomaliesanomaliesanomaliesanomalies     (fins a 6 punts)
Plica 1: No presenten
Plica 2: Comunicació anomalia via mail o telèfon. Màxim 12 h resposta al lloc. Operari al lloc de 
l'avaria
Plica 3: Llistat de possibles anomalies amb les corresponents mesures preventives o correctores. 
Procediment desenvolupat. Situació de risc: resposta en menys de mitja hora. Interrupcions o avaries 
urgents: resposta en el menor temps possible.

AAAA5555.-.-.-.-    Reposició de materialsReposició de materialsReposició de materialsReposició de materials     (fins a 4 punts)
Plica 1: No presenten
Plica 2: Durant l'obra recepció i magatzem al museu
Plica 3: Material reposició genèric per si s'ha d'actuar en manteniment correctiu. Realitzar tràmits amb 
fabricant enllumenat per aconseguir recanvis en cas de qualsevol incidència .

AAAA6666.-.-.-.-    Pla dPla dPla dPla d''''autocontrol de qualitat de lautocontrol de qualitat de lautocontrol de qualitat de lautocontrol de qualitat de l ''''obraobraobraobra    (fins a 2 punts)
Plica 1: No presenten
Plica 2:  Visita diària. No presenten Pla
Plica 3: Persona encarregada. Generar diversos protocols d'actuació i seguiment de les tasques. 
Visita diària tècnica responsable. Protocol.

En quan al criteri B "Preu de licitació" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una puntuació 
màxima de 42 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars, essent el resultat següent:

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa ImportImportImportImport %%%%    BaixaBaixaBaixaBaixa TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 FERNANDO FERRER MOLINA 83.835,58 -13,91 EXCLÒS
2 SUPLA, SL 71.644,87 2,66 42
3 ELECTROCAMPS INSTAL.LACIONS, SL 73.500,00 0,14 40,94

La plica 1 supera l'import de licitació (73.599,85 euros) establert en la clàusula 5 del plec de clàusules 
administratives particulars, per tant s'exclou de la licitació.

En quan al criteri C "Termini d'execució" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una puntuació 
màxima de 5 punts, s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars, essent el resultat següent:
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PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Termini setmanesTermini setmanesTermini setmanesTermini setmanes TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 FERNANDO FERRER MOLINA 3 EXCLÒS
2 SUPLA, SL 5 3
3 ELECTROCAMPS INSTAL.LACIONS, SL 4 3,75

En quan al criteri D "Garantia de les obres" avaluable mitjançant fórmula matemàtica, amb una 
puntuació màxima de 5 punts, s'ha calculat aplicant la màxima puntuació a la proposta màxima de 
garantia, sense que superi el màxim de 6 anys i directament proporcional a la resta.

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa Termini anysTermini anysTermini anysTermini anys TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 FERNANDO FERRER MOLINA 3 EXCLÒS
2 SUPLA, SL 2 1
3 ELECTROCAMPS INSTAL.LACIONS, SL 3 2

ValorValorValorValoració global de les empresesació global de les empresesació global de les empresesació global de les empreses ::::

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

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA BBBB CCCC DDDD TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 FERNANDO FERRER MOLINA 9 EXCLOS EXCLOS EXCLOS EXCLOS
2 SUPLA, SL 14,5 42 3 1 60,50
3 ELECTROCAMPS INSTAL.LACIONS, SL 19 40,94 3,75 2 65656565,,,,69696969

D'acord amb l'informe tècnic de data 4 de març de 2015, l'oferta més avantatjosa és la presentada per 
l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL per un import de 73.500,00 euros més 15.435,00 
euros d'IVA (21%), el que fa un total de 88.935,00 euros, que representa una baixa del 0,14% sobre el 
preu de licitació, amb un termini d'execució de 4 setmanes  i una garantia de les obres de 3 anys.

El 4 de març de 2015 s'ha requerit electrònicament a l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, 
SL  amb CIF B64408230  a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

El 6 de març de 2015, l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS, SL ha presentat la 
documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte (registre d'entrada num. 
4326), d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars, i la cap del Servei de Contractació 
i Compres l'ha acceptat.

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

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

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

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

de la Llei de contractes del sector públic,  pel que fa a la formalització del contracte.
Article 84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament general de la Llei �

de Contractes de les Administracions Públiques pel que fa al rebuig de les proposicions que 
excedeixen del pressupost base de licitació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Declarar d'urgència aquest acord.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Excloure la proposta presentada per l'empresa ZONA SERVEIS-FERNANDO FERRER 
MOLINA (Plica núm. 1)  en el procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte d'obres  per 
a la millora de la instal·lació d 'il·luminació al Museu de Granollers ,   per presentar una oferta amb  preu 
superior al preu de licitació establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen 
aquest contracte, d'acord amb l'article 84 del  Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament 
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general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques . 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Adjudicar a l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONSELECTROCAMPS INSTAL·LACIONSELECTROCAMPS INSTAL·LACIONSELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS,,,,    SLSLSLSL amb    CIF BCIF BCIF BCIF B64408230644082306440823064408230 el 
contracte d'obres per l'execució de les obres per a la millora de la instal·lació d'il·luminació al Museu 
de Granollers per un import de 73.500,00 euros més 15.435,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que 
fa un total de 88.935,00 euros, que representa una baixa del 0,14% respecte al pressupost de licitació, 
amb un termini d'execució de 4 setmanes i una garantia de les obres de 3 anys, amb subjecció als 
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i les millores i la 
documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats i amb càrrec a la 
partida pressupostària H432.33320.62709 de l'exercici 2015

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de  15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ pagament de la corresponent taxa de  
86,70 euros de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 20

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Publicar l'acord d'adjudicació del contracte i la seva posterior formalització mitjançant anunci 
en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableixen els articles 151 i 
154 del TRLCSP.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable AD a nom de 
l'empresa adjudicataria per l'import indicat en el segon punt i alliberar l'import restant no disposat de 
120,82 euros del document A1961

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que  no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre núm. 1 a partir del 18  de maig de 2015 per les dependències 
del Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

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