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3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CONDICTAMEN RELATIU A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CONDICTAMEN RELATIU A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CONDICTAMEN RELATIU A SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CON    
LAS HACIENDAS LOCALES LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLESLAS HACIENDAS LOCALES LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLESLAS HACIENDAS LOCALES LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLESLAS HACIENDAS LOCALES LA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES    
DE NATURALEZA URBANA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL EJERCICIODE NATURALEZA URBANA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL EJERCICIODE NATURALEZA URBANA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL EJERCICIODE NATURALEZA URBANA DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL EJERCICIO     2014201420142014

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero :::: Los centros docentes que a continuación se detallan han presentado la correspondiente 
solicitud de exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2014, de las 
fincas donde se ejercen las actividades de enseñanza:

Centro DocenteCentro DocenteCentro DocenteCentro Docente FincaFincaFincaFinca Referencia CatastralReferencia CatastralReferencia CatastralReferencia Catastral
c/ Joan Prim, 92 1072617DG4017E 0001TY

c/ Francesc  Tarafa, 69 1072604DG4017E 0001UYESTELESTELESTELESTEL
c/ Girona, 53 1071510DG4017E 0001WY

c/Joan Prim, 59 - 63 0971007DG4007E 0001SW
EDUCEMEDUCEMEDUCEMEDUCEM

c/ Sol, 48 - 52 0971009DG4007E 0001UW
ESCOLA PIAESCOLA PIAESCOLA PIAESCOLA PIA av/Sant Esteve, 14 0963301DG4006E 0001FI

c/ Corro, 325  1080001DG4018G 0001RK
c/ Anna Mogas, 2 1078601DG4017G 0001PQCOLEGIO ANNA MOGASCOLEGIO ANNA MOGASCOLEGIO ANNA MOGASCOLEGIO ANNA MOGAS

c/ 1r Marques Franqueses 65 1180225DG4018G 0001TK

SegundoSegundoSegundoSegundo:::: El día 21 de febrero de 2014 la regidora delegada Aroa Ortego y Cobos acordó estimar las 
solicitudes presentadas por los centros docentes para el otorgamiento de la exención de la cuota del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2014 de las fincas donde ejercen su actividad 
docente, y de las cuales son titulares.

TerceroTerceroTerceroTercero :::: Que todos los centros presentaron un certificado emitido por el Departament d'Ensenyament, 
que acredita que figuran inscritas en el Registro de Centros Docentes del Departament 
d'Ensenyament como centros docentes privados autoritzados en las direcciones detalladas .

CuartoCuartoCuartoCuarto::::  Que el porcentaje global de las superficies dedicadas a la enseñanza y declarada como tales 
para cada centro y finca son los siguientes:

AÑOAÑOAÑOAÑO    2014201420142014

Dirección 
Tributaria

Referencia
Catastral

Valor 
Catastral

Porcentaje 
aplicable 

sobre V.C.

Base 
Liquidable

Tipo 
Impositivo

Cuota a 
Compensar

COLEGIO ESTELCOLEGIO ESTELCOLEGIO ESTELCOLEGIO ESTEL  
c/ Joan Prim, 92 1072617 49.724,00 € 56,67 28.180,27 € 1,069% 301,25 €

c/ Francesc  Tarafa, 
69

1072604 221.647,49 € 84,45589 187.194,36 € 1,069% 2.001,11 €

c/ Girona, 53 1071510 269.706,14 € 100 269.706,14 € 1,069% 2.883,16 €
TotalTotalTotalTotal      5555....185185185185,,,,51515151    €€€€

EDUCEMEDUCEMEDUCEMEDUCEM 
c/Joan Prim, 59 - 63 0971007 382.489,27 € 100 382.489,27 € 1,069% 4.088,81 €

c/ Sol, 48 - 52 0971009 152.547,50 € 100 152.547,50 € 1,069% 1.630,73 €
TotalTotalTotalTotal      5555....719719719719,,,,54545454    €€€€

ESCOLA PIAESCOLA PIAESCOLA PIAESCOLA PIA 

av/Sant Esteve, 14 0963301
1.557.096,10 

€
95,91% 1.493.387,35 € 1,069% 15.964,31 €

TotalTotalTotalTotal      15151515....964964964964,,,,31313131    €€€€
COLEGIO ANNA MOGASCOLEGIO ANNA MOGASCOLEGIO ANNA MOGASCOLEGIO ANNA MOGAS     

c/ Corro, 325 1080001
1.526.308,83 

100 1.526.308,83 € 1,069% 16.316,24 €



€
c/ Anna Mogas, 2 1078601 34.828,80 € 100 34.828,80 € 1,069% 372,32 €

c/ 1r Marques 
Franqueses 65

1180225 414.547,78 € 100 414.547,78 € 1,069% 4.431,52 €

TotalTotalTotalTotal      21212121....120120120120,,,,08080808    €€€€
TOTAL A COMPENSARTOTAL A COMPENSARTOTAL A COMPENSARTOTAL A COMPENSAR  47474747....989989989989,,,,44444444    €€€€

Fundamentos de DerechoFundamentos de DerechoFundamentos de DerechoFundamentos de Derecho ::::

IIII....    El artículo 62.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dice que estarán exentos, previa solicitud, 
los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza, por centro docentes acogidos, total o 
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza 
concertada.

IIIIIIII....    El artículo 1 del Rel Decreto 2187/1995, de 28 de dciembre, por el que se determina el alcance del 
régimen de concesión de la exención establecida en el Impuesto sobre Bienes Inmuelbes a los 
centros educativos concertados, dispone que "Gozarán de la exención prevista en el artículo 7 de la 
Ley 22/1993, la unidad o unidades
sometidas a tributación por el Impuesto de Bienes Inmuebles que se integren en los centros docentes 
privados afectadas a las actividades de enseñanza protegibles en régimen de concierto, siempre que 
aquéllos:

1. Mantengan en el momento de devengo del tributo su condición de centros total o parcialmente 
concertados y no hayan sido privados efectivamente de tal condición por haber incurrido en 
alguna de las causas de extinción o rescisión previstas en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de 
diciembre, ni desafectadas las unidades objeto de exención a los fines de la enseñanza 
protegible en régimen de concierto.
2222....    Ostenten la condición de sujetos pasivos a efectos de la exacción del Impuesto de Bienes 
Inmuebles en relación con los edificios ocupados por cada centro de referencia .

A tal efecto, la titularidad de los bienes o derechos objeto de exención deberá estar necesariamente 
vinculada con la finalidad educativa del centro acogido al correspondiente concierto educativo .

Entre las finalidades educativas se comprenderá no sólo las docentes, sino los servicios 
complementarios de comedor escolar, de asistencia sanitaria al alumno y los demás que sean 
declarados de carácter necesario en virtud de una norma de rango suficiente.

IIIIIIIIIIII....    El apartado 2.a) del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 1.1 del Ayuntamiento de Granollers, que 
regula el impuesto sobre bienes inmuebles, reconce la exención de los centros docentes privados 
acogidos al régimen de concierto educativo, siemper que mantengan su condición de centros total o 
parcialmente concertados.

Los apartados 3 y 4 del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 1.1 del Ayuntamiento de Granollers, que 
regula el impuesto sobre bienes inmuebles, dispone que las exenciones tienen que ser solicitadas por 
el sujeto pasivo del impuesto que, en todo caso, no podrá alegar analogía por entender el alcance más 
allá de los términos estrictos. El efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio 
siguiente a la fecha de la solicitud y no podrá tener carácter retroactivo .

IVIVIVIV....    El artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, de aprobación del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone: " Las leyes por las que se 
establezcan los beneficios fiscales en materia de tributos locales, determinarán las fórmulas de 
compensanción que procedan".

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 ::::    

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero :::: Solicitar a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales Territoriales la 
compensación de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de las   



exenciones otorgadas a los centros docentes para el ejercicioejercicioejercicioejercicio     2014201420142014, y que se concretan en  47474747....989989989989,,,,44444444    
€€€€   ( cuarenta y siete mil novecientos ochenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos ), para 
aquellos centros que se detallan a continuación:

CENTROSCENTROSCENTROSCENTROS IMPORTESIMPORTESIMPORTESIMPORTES
COLEGIO ESTEL

Josefa Codina Masnou
5.185,51 €

EDUCEM
Anna Maria Duran Casanovas

5.719,54 €

ESCOLA PIA 
Escola Pia de Catalunya

15.964,31 €

COLEGIO ANNA MOGAS
 Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor

21.120,08 €

TOTAL A COMPENSARTOTAL A COMPENSARTOTAL A COMPENSARTOTAL A COMPENSAR 47474747....989989989989,,,,44444444    €€€€

SegundoSegundoSegundoSegundo::::    Notificar a    la    Dirección General de Coordinación con Haciendas LocalesDirección General de Coordinación con Haciendas LocalesDirección General de Coordinación con Haciendas LocalesDirección General de Coordinación con Haciendas Locales    TerritorialesTerritorialesTerritorialesTerritoriales  con 
dirección en la calle Los Madrazo, núm. 38 de Madrid.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER APROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER APROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER APROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A    
LLLL''''ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LASSISTÈNCIA TÈCNICA DE L ''''EINA TOOL BOX DEL PROJECTE SUD’EAUEINA TOOL BOX DEL PROJECTE SUD’EAUEINA TOOL BOX DEL PROJECTE SUD’EAUEINA TOOL BOX DEL PROJECTE SUD’EAU ----2222

L’Ajuntament de Granollers participa a través del Servei de Processos Estratègics i Programació i el 
Servei de Medi Ambient en el projecte SUD’EAU-2 dins el programa Interreg IVB SUDOE i està liderat 
per la Fundación Centro de Recursos Naturales de Navarra (CRANA).

Aquest projecte, té per objecte implicar les entitats locals i regionals, en la gestió sostenible de l'aigua 
i dels rius, així com en l'aplicació local de les directrius i mesures dels Plans Hidrològics de les 
Conques dels rius, capitalitzant, millorant i donant continuïtat a la utilització de metodologies i eines 
comuns creades en el projecte SUDEAU. 

Entre els treballs a realitzar en el marc d’aquest projecte hi ha el desenvolupament del disseny i 
execució d’una caixa d’eines informàtica “Tool Box” en l’àmbit de la gestió sostenible i participativa de 
l’Aigua i dels Rius; producte a desenvolupar en l’acció 2.2 del GT2 i per al qual és necessari disposar 
d'una assistència tècnica.

La contractació de l'esmentada assistència tècnica es va acordar que es realitzaria en comú per part 
dels socis dels projecte a la darrera reunió de coordinació que va tenir lloc a Granollers els dies 26 i 
27 de setembre de 2013. En aquesta reunió es va decidir que els socis utilitzarien el pressupost extern 
disponible de cada un d’ells previst a l’acció 2.2 del GT2 a la partida de “Despeses de promoció, 
comunicació i difusió” per utilitzar -lo conjuntament i obtenir una eina de millor qualitat .

Aquesta contractació l’assumeix en nom i representació del partenariat el beneficiari Syndicat Mixte 
d’Études et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG)    signant el contracte amb el prestador del servei 
per un import màxim de 18.500,00 euros (IVA inclòs). 

El reconeixement de l'obligació de l’assistència tècnica es farà contra la presentació de la factura en la 
forma i terminis que es determinen al “ACUERDO DE COLABORACIÓN para la contratación de la 
asistencia técnica encargada del desarrollo del diseño y ejecución de la Caja de Herramientas 
informática (“Tool Box”)”, en el qual els beneficiaris acordaven la repartició de les despeses amb un 
màxim d’un 10,81% per Granollers del cost final finançat,  percentatge que es concreta en la quantitat 
de 1.999,85 €



Atès l'informe favorable a la signatura de l'esmentat conveni, del tècnic del Servei de Processos 
Estratègics i Programació de data 27 de febrer de 2014.

Atesa l'existència de crèdit suficient a la partida pressupostària, H211.17212.22699 "Altres despeses 
projecte SUDEAU" del pressupost de l'any 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. Arts. 21, 55 i 57 de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim local.

2. Arts. 4 i 7 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre (de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú), modificats d'acord amb la llei 4/1999 de 
modificació de la llei  30/1992.

3. Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis, que regula el contingut dels convenis.

4. Art. 191 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el TRLMRLC.

5. Art. 4 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic .

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 contingut i la signatura del conveni de col·laboració adjunt, per l'Alcalde, Sr. Josep 
Mayoral Antigas, al qual es regula la contribució de cada soci en les despeses per a la contractació de 
l'assistència tècnica per al desenvolupament del disseny i execució d’una caixa d’eines informàtica 
“Tool Box” en l’àmbit de la gestió sostenible i participativa de l’Aigua i dels Rius; producte a 
desenvolupar en l’acció 2.2 del GT2 del projecte Sud'eau-2, d’acord amb els termes següents:

ACCORD DE COLLABORATION

pour l'engagement de l'assistance technique pour la conception et la création d’une Boîte à outils informatique 
("Tool Box") dans le domaine de la Gestion Durable et Participative de l 'Eau et des Cours d’eau.
Action 2.2. du GT2 du projet Européen SUDEAU-2 "SOE3/P2/E549"
INTERREG IVB SUDOE 2007-2013

ACUERDO DE COLABORACIÓN

para la contratación de la asistencia técnica encargada del desarrollo del diseño y ejecución de la Caja de 
Herramientas informática (“Tool Box”) en el ámbito de la Gestión Sostenible y Participativa del Agua y de los 
Ríos.
Acción 2.2. del GT2 del proyecto Europeo SUDEAU-2 “SOE3/P2/E549”  
INTERREG IVB SUDOE 2007-2013

ENTRE

Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), représenté par M. Javier ASÍN SEMBEROIZ, en qualité 
de Directeur Gèrent, ci-après dénommé, bénéficiaire nº 01,

et

Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de Cantabria, representé par M. Leandro MORANTE, en qualité de Directeur, ci-après 
dénommé, bénéficiaire nº 02, 

et

Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG), représenté par M. Jacques BILIRIT, en 
qualité de Président, ci-après dénommé, bénéficiaire nº 03, 

et

Câmara Municipal de Peñafiel (CMP), représenté par M. Alberto SANTOS, en qualité de Président, ci-après 
dénommé, bénéficiaire nº 04, 



et

Ajuntament de Vielha e Mijaran (VIELHA), représenté par M. Alejandro MOGA VIDAL, en qualité de Maire, 
ci-après dénommé, bénéficiaire nº 05, 

et

Ajuntament de Granollers (GRANOLLERS), représenté par M. Josep MAYORAL ANTIGAS, en qualité de Maire, 
ci-après dénommé, bénéficiaire nº 06,

et

Etablissement public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR), représenté par M. Bernard CAZEAU, en 
qualité de Président, ci-après dénommé, bénéficiaire nº 07,

et

Fundación ECOLOGÍA Y DESARROLLO (ECODES), représenté par M. Víctor VIÑUALES EDO, en qualité de 
Directeur, ci-après dénommé, bénéficiaire nº 08. 

LES HUIT BÉNÉFICIAIRES DU PROJET SUD'EAU-2 (SOE3/P2/E549) CONVIENNENT QUE :

LOS OCHO BENEFICIARIOS DEL PROYECTO SUD’EAU-2 (SOE3/P2/E549) CONVIENEN QUE : 

ARTICLE 1. – OBJET 

La convention présente est signée pour l'engagement et le paiement en commun d'une assistance technique 
pour la conception et création d'une Boîte à outils informatique ("Tool Box") dans le domaine de la Gestion 
Durable et Participative de l'Eau et des Cours d’eau ; produit à développer dans le cadre de l'Action 2.2. du GT2 
du projet Européen SUDEAU-2 "SOE3/P2/E549", financé par le programme INTERREG IVB SUDOE 2007-2013.

La réalisation de cet engagement en commun a été convenue par les partenaires du projet lors de la réunion de 
coordination qui s’est tenue à Granollers les 26 et 27 septembre de 2013. Lors de cette réunion il a été convenu 
que tous les bénéficiaires, CRANA, CIMA, SMEAG, CMP, VIELHA, GRANOLLERS, EPIDOR et ECODES 
utiliseront le budget « assistance externe » disponible pour l'Action 2.2 du GT2 dans la typologie  "Frais de 
Promotion, de Communication et de Diffusion" pour l’utiliser ensemble et obtenir ainsi un outil de meilleure 
qualité. Le montant conjoint s’élève à 18.500 € T.T.C. 

Il existe aussi des budgets pour la traduction des contenus de cette « boite à outil » dans différentes langues . Les 
traductions sont à la charge des partenaires qui disposent d’un budget pour cela (CRANA-basque, 
SMEAG-français et/ou castillan, CMP-Portugais et GRANOLLERS-catalan) et n’entrent pas dans le champ de 
cette convention.

ARTÍCULO 1. – OBJETO 

El presente convenio se firma para la contratación y pago en común de una asistencia técnica para el Desarrollo 
del Diseño y Ejecución de una Caja de Herramientas informática (“Tool Box”) en el ámbito de la Gestión 
Sostenible y Participativa del Agua y de los Ríos; producto a desarrollar en la Acción 2.2. del GT2 del proyecto 
Europeo SUDEAU-2 “SOE3/P2/E549”, financiado por el programa INTERREG IVB SUDOE 2007-2013.

La realización de esta contratación en común fue acordada por los socios del proyecto en Reunión de 
Coordinación celebrada en Granollers los días 26 y 27 de septiembre de 2013. Así pues, en esta reunión se 
acordó que todos los beneficiarios, CRANA, CIMA, SMEAG, CMP, VIELHA, GRANOLLERS, EPIDOR y ECODES 
utilizarán el presupuesto externo disponible de todos ellos en la Acción 2.2 del GT2 en la partida de “Gastos de 
Promoción, Comunicación y Difusión” para utilizarlo comúnmente y obtener una herramienta de mejor calidad. El 
montante conjunto asciende a 18.500 €. 

Existen también diferentes cantidades para traducir parte de los contenidos de esta herramienta a diferentes 
idiomas (Castellano, Francés, Portugués, Euskera y Catalán). Estas traducciones a los diferentes idiomas serán 
a cargo de los diferentes beneficiarios que tienen presupuesto para ello (CRANA-euskera, SMEAG-francés y/o 
castellano, CMP-portugués y GRANOLLERS-catalán) y no entran en el marco de este convenio . 

ARTICLE 2. -  Nature et montant des depenses communes

Les huit bénéficiaires conviennent de la répartition de la dépense de la typologie de frais de "Promotion, de 
Communication et de Diffusion" de l'Action 2.2 du Groupe de Tâches <GT 02> pour un montant maximal de 



18.500 Euros T.T.C. réparti entre eux proportionnellement au budget disponible pour chacun des partenaires . 

ARTÍCULO  2. -  Naturaleza y montante de los gastos comunes

Los ocho beneficiarios acuerdan la repartición del gasto inherente a la tipología de gastos de “Promoción, 
Comunicación y Difusión” de la Acción 2.2 del Grupo de Tareas <GT 02> por un montante máximo de 18.500 
Euros (IVA incluido), repartido entre ellos proporcionalmente al presupuesto que  tienen asignado en esta 
tipología de gastos. 

ARTICLE 3. – DESIGNATION DU BENEFICIAIRE RESPONSABLE DU PROCESSUS DE PASSATION DU 
MARCHE AVEC UN PRESTATAIRE DE SERVICE

Les huit bénéficiaires désignent d'un commun accord le <Syndicat Mixte d'Études et D'Aménagement de la 
Garonne (SMEAG) - bénéficiaire responsable du GT2> comme responsable de cet engagement commun. 

Le bénéficiaire n º 03 <Syndicat Mixte d'Études et D'Aménagement de la Garonne (SMEAG)> doit assumer en 
nom et représentation du partenariat la responsabilité de procéder à la réalisation d’une consultation et mise en 
concurrence pour l'engagement du dit service conformément à la législation régionale, nationale et européenne. 
Le bénéficiaire n º 03 signera le contrat avec le prestataire de service, en nom et représentation du partenariat. 
Tous les partenaires signataires seront informés du processus de mise en concurrence et recevront une copie de 
toute la documentation administrative relative au dit contrat .

ARTÍCULO 3. – DesignaCIÓn dEL BENEFICIARIO responsable del proceso de contratación del prestador del 
servicio

Los ocho beneficiarios de común acuerdo designan a <Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la 
Garonne (SMEAG) – Beneficiario responsable del GT2> como responsable de esta contratación común . 

El beneficiario nº 03 <Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG)> ha de asumir en 
nombre y representación del partenariado la responsabilidad de proceder a la realización de un concurso público 
para la contratación de dicho servicio de acuerdo con la legislación regional, nacional y europea. El beneficiario 
nº 03 firmará el contrato con el prestador del servicio, en nombre y representación del partenariado. Todos los 
socios del partenariado estarán al tanto del proceso de contratación y recibirán copia de toda la documentación 
administrativa relativa a dicha contratación .

ARTICLE 4. – Repartition des couts et budget mis en commun

Les huit bénéficiaires conviennent de la répartition des coûts proportionnellement à leur participation financière 
dans le GT2 (Action 2.2) pour la typologie "Frais de Promotion, de Communication et de Diffusion" du budget du 
projet SUD'EAU-2 qui est la suivante :

ARTÍCULO 4. – Repartición de costes Y PRESUPUESTO PUESTO EN COMÚN

Los ocho beneficiarios acuerdan la repartición de los costes en proporción a su participación financiera en el 
GT2 (Acción 2.2) en la partida de “Gastos de Promoción, Comunicación y Difusión” del presupuesto del proyecto 
SUD’EAU-2 que es la siguiente: 

Beneficiario Presupuesto máximo de "Promoción, 
Comunicación y Difusión"

% de Facturación

CRANA 2.000 € 10,81 %
CIMA 2.000 € 10,81 %
SMEAG 5.000 € 27,03 %
CMP 1.500 € 8,11 %
VIELHA 2.000 € 10,81 %
GRANOLLERS 2.000 € 10,81 %
EPIDOR 2.000 € 10,81 %
ECODES 2.000 € 10,81 %
TOTAL 18.500€ 100 %

ARTICLE 5. –  DUREE DE LA CONVENTION

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature et sera conditionné à la signature du Contrat entre le 
bénéficiaire responsable du GT2 (bénéficiaire 03 - SMEAG), qui assume cette responsabilité en représentation 
du reste des partenaires, et le prestataire retenu après la consultation et mise en concurrence. De même, ce 
document sera en vigueur jusqu'à la clôture administrative de la prestation c 'est-à-dire quand le prestataire livrera 
son travail en conformité avec les attentes des huit bénéficiaires . 



ARTÍCULO 5. –  DURACIÓN DEL CONVENIO

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma y estará condicionado a la firma del Contrato entre  el 
beneficiario responsable del GT2 (beneficiario 03 - SMEAG), que asume esta responsabilidad en representación 
del resto de socios, y el adjudicatario definitivo tras el proceso de contratación. Así mismo, este documento 
estará vigente hasta el cierre administrativo de la asistencia, es decir, cuando el adjudicatario entregue su 
trabajo en conformidad con los ocho beneficiarios . 

ARTICLE 6. – PROCÉDURES ET FORMES DE PAIEMENT

Le prix est fixé tel que défini et détaillé dans le bordereau des prix fourni par le prestataire et sur lequel il 
s’engage.

Les prestations seront payées directement par chacun des partenaires sur la base d’une facture émise par le 
prestataire au nom de chacun des partenaires en fonction du bordereau des prix et des % présentés dans le 
tableau ci-dessus.

Les sommes dues en exécution des prestations seront payées à terme échu par chacun des partenaires par 
virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire, après réception et vérification du service fait, par le 
SMEAG. 

Dans un délai maximal de 30 jours à partir de la date de chaque facture, le paiement sera réalisé par virement 
bancaire au compte indiqué par le prestataire de service . La dernière facturation sera réalisée pendant la période 
d'exécution du projet et avant le Séminaire final du projet prévu en novembre  2014. 

ARTÍCULO 6. -  Procedimientos y formas de pago

El precio se fijará y se definirá, según las honorarios/tarifas proporcionados por el prestador del servicio 
seleccionado y por las cuales se compromete .

El pago de la Asistencia Contratada será efectuado por cada uno de los beneficiarios sobre la base de una 
factura emitida por el prestador del servicio a nombre de cada beneficiario de acuerdo con los honorarios/tarifas 
contratados y el % que se muestra en la tabla anterior (Artículo 4).

Estas cantidades serán pagadas por cada uno de los beneficiarios, a periodo vencido, por transferencia a la 
cuenta bancaria o postal del titular , tras la recepción y verificación de SMEAG de los trabajos prestados .  

En un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de cada factura, el pago se realizará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta indicada por el prestador del servicio. La facturación final se llevará a cabo durante la 
ejecución del proyecto y antes del seminario final del proyecto previsto para noviembre de  2014.

ARTICLE 7. – CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EXTERNA Y GASTOS COMUNES

Aucun bénéficiaire n'a le droit de transférer ses droits et les obligations qui figurent dans le présent accord sans 
le consentement préalable des autres bénéficiaires du projet et les organes de gestion du Programme.

La signature du contrat doit être obligatoirement réalisée conformément aux règles des marchés publics .

ARTÍCULO 7. – CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EXTERNA Y GASTOS COMUNES

Ningún beneficiario tiene el derecho de transferir sus derechos y obligaciones que figuran en el presente 
Acuerdo sin el consentimiento previo de los otros beneficiarios del proyecto y los órganos de gestión del 
Programa.

La contratación externa debe ser obligatoriamente realizada conforme a las reglas de contratación pública .

ARTICLE 8. – MODIFICATIONS   

Cet accord pourra seulement être modifié par un avenant joint à ce document et signé par le bénéficiaire 03 
(SMEAG), après avoir reçu l'accord des autres bénéficiaires du projet .

ARTÍCULO 8. – MODIFICACIONES   

Este Acuerdo sólo podrá ser modificado por una adenda adjunta al presente documento y firmada por el 
beneficiario 03, después de recibir el acuerdo de los otros beneficiarios del proyecto .

ARTICLE 9.- RETARD ET NON RESPECT DES OBLIGATIONS



Les autres bénéficiaires s'engagent à porter à connaissance du bénéficiaire 03, n'importe quel fait ou événement 
qui puisse affecter le bon déroulement de la prestation .

Dans le cas supposé où l'inaccomplissement total ou partiel d'un bénéficiaire, auraient des conséquences 
économiques préjudiciables pour le développement de la prestation commandée, le bénéficiaire 03 (SMEAG) 
pourra demander à celui-ci le dédommagement du dommage produit.

ARTÍCULO 9.- DEMORA E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Los demás beneficiarios se comprometen a poner en conocimiento del beneficiario 03, cualquier hecho o 
acontecimiento que pueda afectar al buen desarrollo de la asistencia común .

En el supuesto caso de que el incumplimiento total o parcial de algún beneficiario, tenga consecuencias 
económicas perjudiciales para el desarrollo de la asistencia contratada o su trabajo, el beneficiario 03 podrá 
pedirle a éste el resarcimiento del daño producido .

Imprimée à Pampelune / Impreso en Pamplona
le / el  31/01/2014,
en “8” exemplaires en français et espagnol  / en « 8 » ejemplares en francés y español . 

Pour le bénéficiaire nº01, 
Javier ASÍN SEMBEROIZ, Director Gerente
« Lu et approuvé »

31/01/2014 - Signature et cachet / Firma y sello

Pour le bénéficiaire nº02, 
Leandro MORANTE, Director 
« Lu et approuvé »

07/02/2014 - Signature et cachet / Firma y sello

Pour le bénéficiaire nº03, 
Jacques BILIRIT, Président 
« Lu et approuvé »

19/03/2014 - Signature et cachet / Firma y sello

Pour le bénéficiaire nº04, 
Alberto SANTOS, Presidente 
« Lu et approuvé »

14/02/2014 - Signature et cachet / Firma y sello

Pour le bénéficiaire nº05, 
Alejandro MOGA VIDAL, Alcalde 
« Lu et approuvé »

27/02/2014 - Signature et cachet / Firma y sello

Pour le bénéficiaire nº06, 
Josep MAYORAL ANTIGAS, Alcalde 
« Lu et approuvé »

05/03/2014 - Signature et cachet / Firma y sello

Pour le bénéficiaire nº07, 
Bernard CAZEAU, Président 
« Lu et approuvé »

12/03/2014 - Signature et cachet / Firma y sello

Pour le bénéficiaire nº08, 
Víctor VIÑUALES EDO, Director 
« Lu et approuvé »

21/02/2014 - Signature et cachet / Firma y sello
 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar la despesa per l'anualitat 2014, per un import màxim de 1.999,85 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida pressupostària H211.17212.22699 "Altres despeses projecte SUDEAU" per fer front 
a les despeses acordades a l'esmentat conveni un cop es concreti l'adjudicatari després de que es 
realitzi el procés de contractació adequat d'acord amb la legislació francesa i amb el que disposa 
l'article 6 d'aquest conveni.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-     Notificar aquest acord a Fundación Centro de Recursos Naturales de Navarra (CRANA), al 
Sindycat Mixte d'Études et Aménagement de la Garonne (SMEAG) i al Servei de Comptabilitat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PEL PROJECTEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PEL PROJECTEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PEL PROJECTEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PEL PROJECTE    
DDDD''''ÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEUÀMBIT EUROPEU     """"ALERAALERAALERAALERA"""",,,,    A LA LA LA L''''EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIAEUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIAEUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIAEUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA



El Servei de Medi Ambient i Espais Verds mitjançant el tècnic Xavier Romero Hidalgo ha proposat al 
Servei de Programació, encarregat de la gestió i coordinació de projectes europeus a l'Ajuntament de 
Granollers, liderar un projecte dins la convocatòria de l 'Euroregió Pirineus Mediterrània.

L'Euroregió Pirineus Mediterrània és una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), que és 
un instrument jurídic europeu que permet a los entitats territorials d'estats diferents posar en marxa 
grups de cooperació dotats de personalitat jurídica. Es va crear el 5 de juliol de 2006 en virtut del 
Reglament nº 1082/2006 del Parlament Europeu i el Consell. La conformen la Generalitat de 
Catalunya, Govern de les Illes Balears, la Région Languedoc-Roussillon i la Région Midi-Pyrénees.

L'objectiu del projecte "Alera", és demostrar com es pot portar a terme la reutilització d’aigües en 
l’àmbit local en favor del medi ambient urbà (requeriments tècnics, legals, econòmics, socials, etc) i 
impulsar aquesta pràctica ecoeficient que té una incidència clau en el desenvolupament ambiental 
sostenible.

Aquest projecte, objecte de sol·licitud de subvenció, és competència municipal a l'empara de l'article 
25.2. b) "Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos 
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 
urbanas" i 25.2 c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales., de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l 'Administració Local.

El Servei de Programació i el Servei de Medi Ambient i Espais Verds han col·laborat en la recerca de 
socis durant el mes de febrer de 2014. Els socis del projecte, compleixen els requeriments de 
distribució la convocatòria de projectes 2013 de l'Euroregió Pirineus Mediterrània per a l'eficiència i el 
consum responsable en l'ús dels recursos d'aigua i  energia, i són: Universitat Politècnica de 
Catalunya, Ajuntament d'es Migjorn Gran, Ecofilae i la Communate de comunes terrasses et Vallee de 
l'Aleyron (CCTA).

Els diversos socis del projecte han enviat les cartes de compromís per efectuar el projecte amb fons 
propis del 40%. El cofinançament de l'Ajuntament de Granollers també equivaldrà al 40%. Els fons 
propis provindran de capítol 1 i capítol 2. En capítol 1 el cofinançament serà de 4.275  € mitjançant la 
dedicació dels tècnics Xavier Romero Hidalgo i Sergi Morera Vizcaíno, o qui els substitueixi prèvia 
designació del regidor de Programació, actualment Albert Camps. En capítol 2 el cofinançament serà 
de 3.135 euros provinents de la partida H352 . 17222 . 22699 “Conservació béns naturals medi 
ambient”.
 
Atès l'informe favorable del Tècnic del Servei de Processos Estratègics i Programació a signar la 
declaració de sol·licitant de subvenció com a soci líder i remetre la informació a l 'agrupació europea de 
cooperació territorial "Euroregió Pirineus Mediterrània", Via Laietana 14, 08003 Barcelona, abans del 
14 de març.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr....    La llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2222nnnn.... L'acord de ple de 5 de juliol de 2011, que delega a la Junta de Govern Local com a òrgan 
competent per sol·licitar i acceptar les subvencions atorgades per organismes públics així com els 
convenis que les regulin.

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 sol·licitud de subvenció a l'Euroregió Pirineus Mediterrània (agrupació europea de 
cooperació territorial), per al programa "Alera", en el marc de la convocatòria de projectes 2013 
"eficiència i consum responsable en l'ús dels recursos aigua i energia de l'Euroregió Pirineus 
Mediterrània" , del qual el soci líder és l'Ajuntament de Granollers i els altres socis són Universitat 
Politècnica de Catalunya, Ajuntament d'es Migjorn Gran, Ecofilae i la Communate de Comunes 
Terrasses et Vallee de l'Aleyron (CCTA), d'acord amb el detall següent:

Pressupost total de l'Ajuntament de Granollers:  18.525 €
Import sol·licitat per l 'Ajuntament de Granollers:  11.115 €

Pressupost total del projecte: 67.665 €



Pressupost cofinançat pels socis del projecte:27.066 €

 
APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DOBRES DOBRES DOBRES D''''ADEQUACIÓ ALADEQUACIÓ ALADEQUACIÓ ALADEQUACIÓ AL    
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ DE LES INSTALREGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ DE LES INSTALREGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ DE LES INSTALREGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ DE LES INSTAL....LACIONS ELÈCTRIQUESLACIONS ELÈCTRIQUESLACIONS ELÈCTRIQUESLACIONS ELÈCTRIQUES    
DE DIVERSOS EQUIPAMENTS DE GRANOLLERSDE DIVERSOS EQUIPAMENTS DE GRANOLLERSDE DIVERSOS EQUIPAMENTS DE GRANOLLERSDE DIVERSOS EQUIPAMENTS DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIATMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT    
SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS DSENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

La Junta de Govern Local en sessió del dia 16 de juliol de 2013, va aprovar el Projecte per a 
l'adequació de les instal·lacions d'electricitat de diversos equipaments de Granollers, a les condicions 
de seguretat reglamentàries que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002) 
i les Instruccions tècniques complementàries, aprovades per el Reial Decret 842/2002, així com 
l'estudi bàsic de seguretat i salut, d'aquesta ciutat, per import de 66.530,21 euros més la quantitat de 
13.971,34 euros, corresponents al 21% d'IVA, fent un total de 80.501,55 euros, redactat per els tècnics 
de la Direcció de Serveis de Manteniment de Ciutat, on queda determinat en precisió la idoneïtat, 
naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir -se mitjançant el corresponent contracte.

Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 2476/2013 de data  14 de novembre de 2013, es va  
iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació  d'obres d'adequació al Reglament 
Electrònic de baixa tensió de les instal .lacions elèctriques de diversos equipaments de l 'Ajuntament de 
Granollers,  per un import  de 66.530,21 euros més 13.971,34 euros en concepte d'IVA (21%), el que 
fa un total de 80.501,55 euros, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

Amb data 12 de desembre de 2013 s'han convidat a les empreses següents:

ELECTROCAMPS INSTAL.LACIONS S.L CIF: B-64408230.
CATALANA ELECTRA SLU CIF: B-63140735.
ATRIAN TECHNICAL SERVICE SA CIF: A-58567033.
ETRA BONAL SA CIF: A-08522955.

Totes les empreses s'han presentat a la licitació.

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen d'un judici 
de valor i la oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), l'arquitecte tècnic de serveis 
municipals i manteniment de l'Ajuntament de Granollers, ha emès l'informe tècnic en el qual  proposa 
com a oferta econòmicament més avantatjosa  , la presentada per l'empresa ETRA BONAL SA amb 
CIF A-08522955  per un import de 54.222,12 euros més 11.386,65 euros d'IVA, el que fa un total de 
65.608,77 euros, que representa una baixa del 18,50% respecte al preu de licitació, per a l'adjudicació 
del contracte d'obres d' adequació al reglament electrotècnic de baixa tensió de les instal·lacions 
d'electricitat de diversos equipaments de Granollers , d'acord amb la següent puntuació:

AAAA))))    Proposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valorProposta tècnica valorable mitjançant judici de valor         ((((fins afins afins afins a     35353535    puntspuntspuntspunts))))

AAAA1111....PLA       DPLA       DPLA       DPLA       D ''''EXECUCIÓEXECUCIÓEXECUCIÓEXECUCIÓ ,,,,    ORGANITZACIÓORGANITZACIÓORGANITZACIÓORGANITZACIÓ     
DE LES INSTALDE LES INSTALDE LES INSTALDE LES INSTAL ....LACIONS I EL SEU SEGUIMENTLACIONS I EL SEU SEGUIMENTLACIONS I EL SEU SEGUIMENTLACIONS I EL SEU SEGUIMENT     
((((20202020    puntspuntspuntspunts))))

ATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICAL Es separa els treballs en 3 fases: fase inicial, executiva i final; i es descriu cada una d'elles. Per a la 
fase d'execució es crearà 2 grups de treball.

S'adjunta un diagrama de Gantt en el que es defineixen els equips de treball, les tasques, les durades 
i les seves relacions
S'especifica les funcions de cada un dels membres o equips de treball: cap d'obra, encarregat d'obra, 



equips de treball (2 equips formats per 2 oficials 1a i 1 equip de recolzament) i personal d'enginyeria.

S'adjunta un diagrama de blocs amb l'organització del personal on a més delsindicats anteriorment 
s'acompanya amb 1 responsable de qualitat i medi ambient i 1 responsable de seguretat i salut

Es detalla els recursos tècnics per al desenvolupament dels treballs: eins, EPI's, equips de 
comunicació, vehicles, uniformitat.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    20202020    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

CATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRA Es presenta un diagrama de Gantt amb els equipaments on es treballarà cada setmana.
Es detalla estructura del servei amb el personal assignat i les seves tasques: responsable servei, 
encarregat, responsable oficina tècnica, cap equip i equips de treball (sense especificar el nombre).
Organització poc detallada pels treballs relacionats amb l'obra i més dirigida a tasques de 
manteniment.
Es detalla els recursos tècnics per al desenvolupament dels treballs: local, vehicles, mitjans especials 
d'elevació i transport, aparells de mesura i control, eines, recanvis
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    14141414    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

ETRA BONALETRA BONALETRA BONALETRA BONAL Per descriure l'execució dels treballs es separa els treballs elèctrics dels tràmits administratius. Els 
treballs elèctrics s'agrupen per tipologia i es descriu l'execució en base a la normativa. 
S'adjunta un diagrama de Gantt on es detalla els equips de treball, els equipaments i la tipologia de 
treball a realitzar.
Es proposa fer un seguiment dels treballs conjuntament amb l'empresa de manteniment. Es realitzarà 
reunions setmanals on es lliurarà informes amb les feines executades i les incidències.
Es detalla estructura del servei indicant titulacions i tasques assignades: responsable tècnic, cap 
d'obra, oficina tècnica (2 persones), administrativa, responsable de qualitat i medi ambient, 2 equips 
de producció formats per i oficial 1a i 1 oficial 2a
S'adjunta un diagrama de blocs com a resum de l'estructura idicada anteriorment.
Es detalla els recursos tècnics per al desnvolupament dels treballs: local, vehicles, equipaments i 
eines
PUNTUACIPUNTUACIPUNTUACIPUNTUACI ÓÓÓÓ::::    20202020    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

ELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPS S'adjunta un diagrama de Gantt amb els equipaments on es treballarà cada setmana.
Per al seguiment de l'obra es proposa visites diàries del tècnic responsable, generació d'informes de 
l'evolució de l'obra i reunions d'obra.
Es detalla estructura del servei indicant titulacions: 1 director tècnic, 1 ajudant de direcció tècnica, 1 
responsable de materials, 1 administrativa, 4 operaris dedicats a l'execució dels treballs.
No es descriu les tasques de cada treballador.
Es detalla els recursos tècnics per al desnvolupament dels treballs: vehicles, aparells de mesura, 
equips informàtics
PUNTUACIPUNTUACIPUNTUACIPUNTUACI ÓÓÓÓ::::    17171717    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

A2. RESOLUCIÓ D'ANOMALIES (5 punts)
ATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICAL Les avaries o altres incidències que puguin aparèixer durant els treballs es resoldran a través del 

Servei d'urgències. 2 modalitats d'avis (24 hores): de 8-19h personal administratiu i de 19-8h i festius 
telèfon personal de guàrdia.
El temps de resposta per als avisos serà de 4 hores pels temes urgents i 12 hores pels no urgents.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    5555    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

CATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRA La persona encarregada de gestionar les anomalies serà el cap d'equip. Els avisos es faran segons 
l'horari: els laborables de 9-13 i 15-18h via telèfon, email i la resta d'hores via telèfon al servei 
d'urgència.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    5555    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

ETRA BONALETRA BONALETRA BONALETRA BONAL Es defineixen diferents tipus d'anomalia que poden aparèixer durant l'obra. Per a la resolució 
d'anomalies es detalla els mitjans disposats, les comunicacions i procediments de resolució segons 

l'origen. Es disposarà de comunicacions 24 hores.

PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    5555    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....
ELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPS S'exposa un diagrama de flux per a la resolució d'anomaliesi s'indica les vies de comunicació amb 

servei d'urgència 24 hores.
El temps de resposta pels avisos serà de 24 hores per a fer un diagnòstic i de 48 hores per a la 
resolució.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    5555    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

A3. CONTROL DE QUALITAT I DIRECCIÓ DELS TREBALLS (5  punts)
ATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICAL L'empresa posarà a control tots els processos dels treballs com: proveïdors i subcontractistes, 

mostreig tècnic d'acceptació o rebuig de materials, manipulació-embalatge-conservació materials, 
inspecció i assaig durant el muntatge, assaigs i proves finals. Es descriu cada un d'ells.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    5555    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

CATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRA L'empresa aplicarà el control i el detalla en els següents processos: recepció dels material, execució 
dels treballs. Adjunta un check point de punts a inspeccionar en varis tipus generèrics d'instal·lacions.
També s'adjunta un programa de millora de la qualitat del servei i uns indicadors per avaluar la qualitat 
però està més dirigit al servei de manteniment.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    5555    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....



ETRA BONALETRA BONALETRA BONALETRA BONAL L'empresa adjunta el Pla d'assegurament de la qualitat per a l'execució de les obres
També s'adjunta uns quadres per a registrar els controls segons el tipus de treball a realitzar.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    5555    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

ELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPS S'indica els mitjans disponibles per a la realització del control de qualitat i direcció dels treballs tot i que 
no s'especifica com es durà a terme.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    3333    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

A4. ALTRES MILLORES (5 punts)
ATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICAL Reparació de totes les anomalies que es detectin durant els treballs sense cost de ma d'obra i cost de 

material segons preus ITEC menys 20%.
Realització sense cost de termografia de tots els quadres elèctricsde les instal·lacions per detectar 
males connexions. Ja inclòs en el manteniment.
Substitució sense cost de 5 làmpades d'emergència adicionals per a cada centre i sino és el cas es 
deixaran com a recanvi.
Es valora en 1 punt cada una de les millores que es consideren avantatjoses per a l'Ajuntament, 
aplicables a l'obra i sense cost.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    1111    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

CATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRA Compromís d'instal·lar materials descrits en memòria o superiors
Compromís de realitzar visites setmanals amb la DF i a programar tasques  segons disponibilitat 
horària dels centres.
Disposició de sistema de gestió ambiental i preferència en materials amb distintius de garantia de 
qualitat ambiental.
No es consideren les millores ja que són aspectes ja preceptius o no objecte del contracte.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    0000    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

ETRA BONALETRA BONALETRA BONALETRA BONAL Instal·lació sense cost de 50 tubs LED de 1200mm per substituir tubs fluorescents de 36w (valorat en 
2.350€)
Ampliació del termini de garantia de l'obra en 2 anys addicionals per tal d'establir un termini de 
garantia total de 3 anys.
mplantació durant les obres de bones pràctiques ambientals i implantació de pla de residus.
Es valora en 1 punt cada una de les millores que es consideren avantatjoses per a l'Ajuntament, 
aplicables a l'obra i sense cost.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    2222    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

ELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPS Estudis d'eficiència energètica sense cost dels edificis objecte de l'obra instal·lant analitzador, 
analitzant consums i proposant millores. Els estudis es realitzarien durant els 6 mesos següents a 
finalitzar l'obra.
Es valora en 1 punt cada una de les millores que es consideren avantatjoses per a l'Ajuntament, 
aplicables a l'obra i sense cost.
PUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓPUNTUACIÓ ::::    1111    PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS....

BBBB))))    Proposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticamentProposta econòmica i tècnica valorable automàticament . (. (. (. (fins afins afins afins a     65656565    puntspuntspuntspunts))))

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

- PREU DE LICITACIÓ (Màxim 60 punts)

Plica Empresa  Import Proposat %  Baixa Punts
1 ATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICAL 53.556,82 € 19,50 59,25
2 CATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRA 52.891,51 € 20,50 60,00
3 ETRA BONALETRA BONALETRA BONALETRA BONAL 54.222,12 € 18,50, 58,53
4 ELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPS 53.889,47 € 19,00 58,89

- TERMINI D'EXECUCIÓ (Màxim 5 punts)

Plica Empresa  Termini  Proposat Punts
1 ATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICAL 7 setmanes 5
2 CATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRA 7 setmanes 5
3 ETRA BONALETRA BONALETRA BONALETRA BONAL 7 setmanes 5
4 ELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPS 9 setmanes 3,89

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

CRITERIS AMB JUDICI DE 
VALOR

 AMB FORMULA MATEMÀTICAPLICA EMPRESA

A B

TOTAL

1111 ATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICALATRIAN TECHNICAL 31 64,25 95,25



2222 CATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRACATALANA ELECTRA 24 65,00 89,00
3333 ETRA BONALETRA BONALETRA BONALETRA BONAL 32 63,53 95,53
4444 ELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPSELECTROCAMPS 26 62,78 88,78

En data 10 de febrer de 2014, s'ha requerit electrònicament a l'empresa ETRA BONAL SA amb CIF 
A-08522955 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. El mateix dia, l'empresa 
l'ha recepcionat.

El dia 19 de febrer de 2014, l'empresa ETRA BONAL SA  ha presentat la documentació requerida amb 
caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de clàusules administratives 
particulars, i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte d'obres d' adequació al reglament 
electrotècnic de baixa tensió de les instal·lacions d'electricitat de diversos equipaments de Granollers 
a l'empresa ETRA BONAL SA amb CIF A-08522955 per un import de 54.222,12 euros ,  més 
11.386,65 euros d'IVA , el que fa un total de 65.608,77 euros, el que representa una baixa del 18,50 % 
respecte al preu de licitació.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa ETRA BONAL SA amb CIFCIFCIFCIF A-08522955, el contracte d'obres d' 
adequació al reglament electrotècnic de baixa tensió de les instal·lacions d'electricitat de diversos 
equipaments de Granollers, per un import de 54.222,12 euros més 11.386,65 euros d'IVA, el que fa un 
total de 65.608,77 euros, el que representa una baixa del 18,50 %  respecte al preu de licitació, amb 
càrrec a la partida pressupostària H311.16001.63305, amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel 
contractista, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ al pagament de la corresponent taxa 
(86,70 €)   de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 19 )

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que s'alliberi el 
crèdit no disposat del document comptable A per import de 14.892,78 euros, i es confeccionin el 
document comptable D per import de 65.608,77 a càrrec de la partida pressupostària 
H311.16001.63305.

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



APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARIS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu el traspàs preceptiu de la titularitat 
dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc anys de la 
defunció del titular.

Per aquest motiu, els següents interessats han sol·licitat el traspàs de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
02674 223 3a 5 3r Maria Victòria Illa Crous Victòria Sibina Illa 52153790W Filla
00004 167 3a 1 2n Jacinto Trullàs Bassas Jorge Trullàs Torrents 77077879A Fill
10115 17 1a 2 1r Jacinto Trullàs Bassas Jorge Trullàs Torrents 77077879A Fill
04121 9 3a 12A 2n Catalina García Martos Javier Villanueva Cañas 47812203X Nét
01138 94 3a 5 1r Ramon Moratalla Pous Manel Moratalla Micó 47704764G Fill
04131 29 3a 12A 2n Claudina Blázquez Barba Consuelo Huete Blázquez 77286898K Neboda
00861 150 3a 3 3r Francisco Cot Font Mercè Cot Vallcorba 77083405D Filla
05563 360 3a 11 2n Petra Escamilla Ruiz Manuel Doncel Escamilla 52163115N Fill
02929 122 3a 6 2n Lluís Homs Camprubí Mercè Homs Serrano 77278145P Filla
04521 243 3a 12A 4t Diego Gutiérrez Martos Josefa Gutiérrez Ortega 52140202F Filla
04584 5 3a 13A 2n Diego Gutiérrez Martos Josefa Gutiérrez Ortega 52140202F Filla
04350 217 3a 12A 2n Antonio Reche Cañabate Patrocinio Prados Acosta 75180138S Cònjuge
04641 84 3a 13A 5è Carlota Jiménez Valverde María Ángeles Galera Jiménez 27256255J Filla
05210 102 3a 11 4t Avelina Moliner Medall Joaquim Monferrer Moliner 77297411T Fill

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

D'acord amb allò que disposa el Reglament del Cementiri Municipal, article 11, punt 1: "En el termini 
de cinc anys de la mort del titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells a qui 
correspongui per herència hauran de sol·licitar a l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió 
del dret funerari prèvia presentació del títol corresponent i els documents justificatius de la seva 
pretensió". 

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r 
grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. L'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos. I l'epígraf 4t. Drets de 
conservació.

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 els traspassos de les concessions dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
02674 223 3a 5 3r Maria Victòria Illa Crous Victòria Sibina Illa 52153790W Filla
00004 167 3a 1 2n Jacinto Trullàs Bassas Jorge Trullàs Torrents 77077879A Fill
10115 17 1a 2 1r Jacinto Trullàs Bassas Jorge Trullàs Torrents 77077879A Fill
04121 9 3a 12A 2n Catalina García Martos Javier Villanueva Cañas 47812203X Nét
01138 94 3a 5 1r Ramon Moratalla Pous Manel Moratalla Micó 47704764G Fill
04131 29 3a 12A 2n Claudina Blázquez Barba Consuelo Huete Blázquez 77286898K Neboda
00861 150 3a 3 3r Francisco Cot Font Mercè Cot Vallcorba 77083405D Filla
05563 360 3a 11 2n Petra Escamilla Ruiz Manuel Doncel Escamilla 52163115N Fill
02929 122 3a 6 2n Lluís Homs Camprubí Mercè Homs Serrano 77278145P Filla
04521 243 3a 12A 4t Diego Gutiérrez Martos Josefa Gutiérrez Ortega 52140202F Filla
04584 5 3a 13A 2n Diego Gutiérrez Martos Josefa Gutiérrez Ortega 52140202F Filla
04350 217 3a 12A 2n Antonio Reche Cañabate Patrocinio Prados Acosta 75180138S Cònjuge
04641 84 3a 13A 5è Carlota Jiménez Valverde María Ángeles Galera Jiménez 27256255J Filla
05210 102 3a 11 4t Avelina Moliner Medall Joaquim Monferrer Moliner 77297411T Fill



SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar les següents liquidacions de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, i    l'epígraf 6è. per l'expedició del títol:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
52153790W Victòria Sibina Illa 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
77077879A Jorge Trullàs Torrents 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
77077879A Jorge Trullàs Torrents 257,25 31,35 288288288288,,,,60606060
47812203X Javier Villanueva Cañas 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
47704764G Manel Moratalla Micó 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505
77286898K Consuelo Huete Blázquez 247,57 31,35 278278278278,,,,92929292
77083405D Mercè Cot Vallcorba 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
52163115N Manuel Doncel Escamilla 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
77278145P Mercè Homs Serrano 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
52140202F Josefa Gutiérrez Ortega 49,28 31,35 80808080,,,,63636363
52140202F Josefa Gutiérrez Ortega 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
75180138S Patrocinio Prados Acosta 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
27256255J María Ángeles Galera Jiménez 42,21 31,35 73737373,,,,56565656
77297411T Joaquim Monferrer Moliner 49,28 31,35 80808080,,,,63636363

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Informar als interessats que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebran pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podranUna vegada liquidada la taxa podran    
recollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a lrecollir el títol del nínxol a l ''''Oficina dOficina dOficina dOficina d ''''Atenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al Ciutadà     ((((Carrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant Josep ,,,,    7777    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa ).).).).

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- 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 . 

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    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 UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS FUNERARIS,,,,    IIII    
UN TRASLLAT DE RESTESUN TRASLLAT DE RESTESUN TRASLLAT DE RESTESUN TRASLLAT DE RESTES

En data 28 de febrer de 2014, la senyora Encarnación Carnicero Castillo, amb NIF 28651637P i 
domicili al carrer de Llorens Villalonga, 2 d'aquest municipi, ha sol·licitat realitzar el trasllat del seu 
difunt pare Manuel Carnicero, inhumat al Cementiri Municipal de Mollet del Vallès, a un nínxol del 
Cementiri Municipal de Granollers, i la concessió en règim de lloguer del mateix .

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

1111rrrr....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :



Article 6. Adquisició i titularitat del dret funerari. Punt 1r. El dret funerari d'adquireix per l'atorgament i 
concessió del títol de dret funerari, pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança 
Fiscal.

Article 8. Terminis. Punt 3r. Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per 
lloguer s'atorgarà per un període de 2 anys. L'Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una 
durada de 2 anys cadascuna d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de 
qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de 
les quals siguin inhumades en la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les 
restes hauran de ser traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa 
comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials .

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 
nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

2222nnnn....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

3333rrrr....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

4444tttt....    Ordenança Fiscal 2.5 de la Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret 
funerari sobre nínxols de tercera. Punt 1. Primers dos anys, i l'epígraf 3r. Inhumacions (cadàvers, 
restes o cendres). Punt 2. A un nínxol.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Atorgar la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets funeraris del 
Cementiri Municipal del nínxol núm. 15, classe 3a, quarter 13A, pis 4t, referència 04580, a favor de la 
senyora Encarnación Carnicero Castillo, amb NIF 28651637P.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Aquesta concessió podrà ser ampliada amb dues pròrrogues, cadascuna d'elles amb una 
durada de dos anys, que hauran de ser sol·licitades pels particulars un mes abans de caducar el 
present lloguer, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Exhaurit el termini inicial i les successives pròrrogues 
que s'hagin subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el que ocupen.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Autoritzar la inhumació de les restes de Manuel Carnicero, procedents del Cementiri 
Municipal de Mollet del Vallès, en el nínxol núm. 15, classe 3a, quarter 13A, pis 4t, referència 04580.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de Encarnación Carnicero 
Castillo, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de tercera, i que puja 164,80 euros. I    l'epígraf 3r, punt 2. Inhumacions a un nínxol, que 
puja 108,15 euros. Sumant doncs un total de    272272272272,,,,95959595    euroseuroseuroseuros.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Encarnación Carnicero Castillo .

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra els apartats primer, segon i tercer 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 . 



SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- Contra l'apartat quart 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 UNANIMITAT
 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APORTACIONS A REALITZAR A LA INFORME DE SOSTENIBLILITATDICTAMEN RELATIU A APORTACIONS A REALITZAR A LA INFORME DE SOSTENIBLILITATDICTAMEN RELATIU A APORTACIONS A REALITZAR A LA INFORME DE SOSTENIBLILITATDICTAMEN RELATIU A APORTACIONS A REALITZAR A LA INFORME DE SOSTENIBLILITAT    
AMBIENTAL PRELIMINAR CORRESPONENT AL PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DEAMBIENTAL PRELIMINAR CORRESPONENT AL PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DEAMBIENTAL PRELIMINAR CORRESPONENT AL PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DEAMBIENTAL PRELIMINAR CORRESPONENT AL PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DE    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA    2013201320132013----2020202020202020

En data 14 de gener de 2014, la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental ha rebut en la Direcció 
General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat el document esborrany i 
l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISA preliminar) del Pla de Tranports de viatgers de 
Catalunya 2013-2020, per tal d'emetre el document de referència per a l'avaluació ambiental del pla, 
d'acord amb el que disposa la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

L'objectiu de l'ISA preliminar és fixar els aspectes que, segons la perspectiva ambiental, han de 
determinar la formulació del futur Pla i la seva possible incidència ambiental: identificació dels 
aspectes ambientalment rellevants del territori (valors, vulnerabilitats, dèficits....) i de les obligacions 
jurídiques existents, així com l'establiment dels objectius ambientals que hauran de regir el Pla., En 
aquest context, l'ISA preliminar ha de contenir també la justificació ambiental de l'elecció de 
l'alternativa adoptada prèvia comparació amb altres alternatives viables .

Un corp rebut l'ISA preliminar, i d'acord amb l'esmentada Llei 6/2009, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat engega el procés de consulta a les administracions públiques afectades i el públic 
interessat. El resultat de les consultes es tindrà en consideració en l'elaboració del document de 
referència, que és el document que ha de fixar l'abast  i el nivell de detall de l'avaluació ambiental del 
futur Pla, així com els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris ambientals 
estratègics i els indicadors que han de guiar la formulació del Pla i el seu procés d'avaluació 
ambiental.

Prenent com a base l'ISA preliminar i les determinacions del document de referència, el promotor 
elaborarà l'informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), que acompanyarà a l'aprovació inicial del Pla. 
L'ISA haurà de determinar els probables efectes significatius sobre el medi de l'alternativa escollida, 
l'avaluació ambiental global del Pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals definits a 
l'ISA preliminar, així com la descripció de les mesures i seguiment previstes per assolir aquest 
objectius.

El termini per formular les aportacions finalitza el dia  17 de març de 2014

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Formular aportacions a  l'ISA preliminar del Pla de Tranports de viatgers de Catalunya 
2013-2020, d'acord amb l'informe emès pel Director de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
que s'incorpora a aquest expedient.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Politiques Ambiental de  la Generalitat de 
Catalunya i  a l'AMTU. 

DOCUMENTACIÓ ANNEXADOCUMENTACIÓ ANNEXADOCUMENTACIÓ ANNEXADOCUMENTACIÓ ANNEXA     



INFORME D’APORTACIONS A L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DEL 
PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DE CATALUNYA 2013-2020

Introducció

D’acord amb la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, existeix 
l’obligació, per part del promotor de qualsevol pla, de redactar un Informe de Sostenibilitat Ambiental 
(ISA) que permeti ser avaluat i analitzat per l’autoritat ambiental, els agents socioeconòmics, la 
ciutadania i les entitats interessades.

El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC) és una figura de planejament que, pel seu 
contingut, incideix directament en l’organització del transport en el territori de Catalunya. En aquest 
sentit, des de l’Ajuntament de Granollers s’ha analitzat tant el document de l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental preliminar (ISAP) del PTVC 2013-2020 com el propi document del PTVC 2013-2020 i es 
considera convenient realitzar una sèrie de consideracions, tant generals com particulars que es 
detallen en el present document en forma de comentaris i suggeriments al PTVC 2013-2020.

Des de l’Ajuntament de Granollers es valora l’esforç realitzat en la redacció dels documents de l’ISAP i 
del PTVC 2013-2020 i globalment es mostra l’acord amb els objectius generals i l’abast del pla que 
s’hi estableixen. Aquests objectius s’emmarquen de forma natural dins dels objectius establerts per 
altres figures de planejament com les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) i el Pla 
d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC). 

L’Ajuntament de Granollers manifesta, doncs, la seva coincidència amb els objectius generals 
plantejats en el PTVC i l’horitzó temporal establert per al planejament dels serveis així com en la 
necessitat d’establir mecanismes de seguiment i control de l’assoliment d’objectius durant el seu 
període de vigència.

A continuació es detallen per separat els comentaris i suggeriments al document de l’ISAP i al 
document del PTVC 2013-2020.

Comentaris i suggeriments a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar – ISAP del Pla de 
Transports de Viatgers de Catalunya – PTVC 2013-2020

L’Informe de Sostenibilitat Ambiental preliminar és un element indispensable del procés d’avaluació 
ambiental al qual està subjecte el PTVC 2013-2020, en compliment de la Llei 6/2009. D’acord amb 
aquesta llei, el Departament de Territori i sostenibilitat es l’òrgan ambiental competent i, per tant, ha 
de determinar:

• L’amplitud i el nivell de detall de l‘informe de sostenibilitat ambiental del PTVC  2013-2020
• Els principis de sostenibilitat de referencia
• Els objectius ambientals
• Els criteris ambientals estratègics
• Els indicadors dels objectius ambientals i principis de sostenibilitat aplicables
• La definició de les modalitats d’informació i consulta
• La identificació de les administracions publiques afectades i el públic interessat

En aquest context, des de l’Ajuntament de Granollers s’ha realitzar una anàlisi del contingut de l’ISAP 
del PTVC 2013-2020. Aquesta anàlisi s’ha realitzat tenint present el context socioeconòmic del país, 
que creiem que pot ser un revulsiu per a un disseny més eficient i eficaç dels recursos  disponibles per 
al transport de viatgers a Catalunya i, en especial, per al transport públic. 

Així mateix, l’Ajuntament de Granollers està d’acord amb el caràcter social de les mesures del PTVC 
2008-2012 i creu que el nou PTVC 2013-2020 ha de tenir la mateixa inspiració. 



A continuació, doncs, es presenten els comentaris generals i específics a l’ISAP del PTVC 2013-2020 
que es deriven de l’anàlisi realitzada.

Comentaris i suggeriments generals a l’ISAP del PTVC 2013-2020

El contingut del document de l’ISAP reflecteix principalment els assoliments duts a terme amb el 
PTVC 2008-2012 i caracteritza l’evolució de la mobilitat de Catalunya en els últims anys. En 
conseqüència, des de l’Ajuntament de Granollers entenem que només realitza una anàlisi de la 
situació actual de la mobilitat i, per tant, no cobreix els aspectes que ha de contenir un informe de 
sostenibilitat ambiental i que han sigut llistats a dalt. Per tant, és necessari aprofundir en el 
desenvolupament de l’ISA, tant pel que fa a la concreció dels principis de sostenibilitat ambiental de 
referencia com dels seus objectius ambientals i estratègics, alhora que s’elabori una diagnosi 
ambiental del sistema de mobilitat més acurada, incorporant els indicadors ambientals a mesurar i els 
valor a assolir per cadascun d’ells.

En aquest sentit, hi ha tres aspectes de l’ISAP que cal desenvolupar: la diagnosi ambiental del 
sistema de mobilitat, els objectius ambiental i estratègics i els indicadors ambientals . 

Pel que fa a la diagnosi ambiental del sistema de mobilitat, s’ha de dur a terme una anàlisi més 
exhaustiva dels efectes de la mobilitat sobre el medi ambient. En aquest sentit, els Informes de 
Sostenibilitat Ambientals d’altres plans poden ajudar de guia per al PTVC 2013-2020. A la taula 1 es 
recullen els aspectes analitzats al pdI 2011-2020 i al pdM 2013-2018 per a la Regió Metropolitana.

Pel que fa als objectius ambientals, l’ISA del PTVC 2013-2020 ha d’incloure una revisió dels objectius 
ambientals de referència, de tal manera que quedin recollits aquells que s’han definit per a altres plans 
o programes d’infraestructura i de transport, com pot ser en el cas de la Regió Metropolitana de 
Barcelona el Pla Director d’Infraestructures o el Pla Director Metropolità, i per a Catalunya, el Pla 
d’Infraestructures del Transport de Catalunya o les Directius Nacionals de Mobilitat , entre d’altres.

Aspectes considerats als Informes de Sostenibilitat ambientalAspectes considerats als Informes de Sostenibilitat ambientalAspectes considerats als Informes de Sostenibilitat ambientalAspectes considerats als Informes de Sostenibilitat ambiental

pdIpdIpdIpdI    2011201120112011----2020202020202020 pdMpdMpdMpdM    2013201320132013----2018201820182018

Model energètic i la mobilitat 
(consum energètic)

X X

Efecte barrera
X

Danys a la natura i el paisatge
X X

Canvi climàtic
X X

Contaminació atmosfèrica
X X

Accidentalitat
X X

Congestió viària
X

Contaminació acústica
X X

Vibracions
X
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Afectacions sobre la salut de les 
persones

X

Taula 1 - Aspectes ambientals considerats als Informes de Sostenibilitat Ambiental del pdI  2011-2020 i 



del pdM 2013-2018

En base als objectius ambientals de referència, cal definir els objectius ambientals del Pla de 
Transports de Viatgers de Catalunya 2013-2020, així com els objectius marc. Aquests objectius per al 
PTVC 2013-2020 s’han de desenvolupar detalladament, especificant en què es basen i què es vol 
assolir per a cadascun d’ells.

Si l’exercici dut a terme en el redactat del document és sens dubte un punt inicial, l’ISAP ha de 
contenir també la definició dels indicadors ambientals a mesurar i els valors d’aquests que es volen 
assolir. Aquests indicadors s’han de definir en un grau adequat per a tots els modes de transport, 
incloent el vehicle privat, el ferrocarril (metro, tramvia, tren), l’autobús, la bicicleta i l’anar a peu. Els 
indicadors ambientals detallats a altres plans d’infraestructures i transport poden servir de guia per als 
indicadors ambientals del PTVC 2013-2020. 

Comentaris i suggeriments específics a l’ISAP del PTVC 2013-2020
Amb l’objectiu de complementar els comentaris i suggeriments generals de l’apartat anterior, a 
continuació es detallen comentaris específics al document de l’ISAP del PTVC 2013-2020.

Pel que fa a l’apartat ‘El marc europeu i estatal’ (apartat 2.3.1), cal destacar que:

• Al marc estatal, es troba a faltar altres plans com per exemple el Pla d’Infraestructures, Transport 
i Habitatge 2012-2024 (PITVI) del Ministeri de Foment. Es recomana una revisió més exhaustiva dels 
plans i programes amb els que el PTVC té relació.

Pel que fa a l’evolució de la mobilitat per modes (apartat 3.3), davant les dades d’evolució recent de la 
demanda del vehicle privat (decreixement de la IMD a les carreteres de Catalunya i creixement de 
l’ocupació mitjana del vehicle privat), des de l’Ajuntament de Granollers creiem que és un molt bon 
moment per impulsar polítiques de foment del cotxe compartit, per tal de consolidar aquesta 
tendència, juntament amb mesures de coordinació del vehicle privat i del transport públic, com pot ser 
l’impuls dels aparcaments de dissuasió a les estacions dels ferrocarrils .

Per altra banda, les hipòtesis d’evolució de la demanda de modes motoritzats tant en desplaçaments 
urbans com interurbans es poden considerar realistes i coherents. 

Pel que fa a l’anàlisi de l’evolució dels indicadors de seguiment del PTVC 2008-2012 (apartats 3.4.1 i 
3.4.2) volem destacar que la principal conclusió és que els que han tingut una evolució més favorable 
durant el període 2008-2012 són els relacionats amb l’adaptació a PMR del sistema (vehicles i 
estacions), així com l’oferta de transport públic per carretera. Per tant, sembla ser que l’anterior pla va 
assolir bons objectius pel que fa a accessibilitat i al transport per carretera . 

D’altra banda, cal destacar que al pla no hi van haver indicadors relatius a la oferta del transport públic 
per ferrocarril, com podria ser, per exemple, el nombre de places ofertades per accedir a les principals 
poblacions de Catalunya (capitals de comarca i municipis de més de 20.000 habitants) o el nombre de 
vehicles-km recorreguts, i per tant no es coneix l’evolució de la oferta del transport ferroviari pel 
període de l’anterior pla.

Finalment, fer notar que entre els indicador assumits pel govern es troben a faltar  indicadors 
ambientals i indicadors d’oferta de transport públic i, per tant, s’han d’incorporar de manera addicional 
al PTVC 2013-2020.

Pel que fa als objectius i indicadors ambientals del PTVC 2008-2012 (apartat 3.4.3), destacar que 
sembla que no s’han assolit els objectius sobre emissions de NOx i PM10, mentre que sí que s’han 
assolit els corresponents a accidentalitat. Aquests resultats s’han de tenir en compte per tal de definir 
adequadament les actuacions del PTVC 2013-2020.

Pel que fa a la diagnosi ambiental del sistema de mobilitat, des de l’Ajuntament de Granollers 
realitzem els següents comentaris:

• Sobre l’“Increment del nivell d’oferta segons el previst en el Pla” es troben a faltar comentaris 



sobre l’oferta, la demanda i l’ocupació del transport públic ferroviari , que també es part del pla.

• Sobre l’“Ús racional del vehicle privat”, cal destacar que la reducció del nombre de vehicles-km i 
l’augment de l’ocupació dels vehicles son efectes derivats de la crisi econòmica i que, per tant, si no 
s’apliquen mesures i polítiques per consolidar aquestes tendències, un cop l’economia es recuperi 
aquests indicadors poden tornar als valors anteriors de la crisi .

Finalment, pel que fa als objectius i criteris ambientals del pla (apartat 4), l’Ajuntament de Granollers 
valora molt positivament el caràcter continuista dels objectius del nou PTVC . No obstant, creiem que:

• No s’ha detallat suficientment els objectius ambientals del PTVC i , per tant, cal desenvolupar-los.

• No s’han definit els indicadors ambientals i els valors a assolir pel pla, que permetran complir 
amb els objectius plantejats. Cal la seva definició detallada en base a una diagnosi ambiental 
exhaustiva del sistema de transport.

• Entre les alternatives considerades, cal afegir el transport per ferrocarril en les alternatives 1 i 2 
plantejades, ja que també forma part del pla.

• Cal donar un impuls a polítiques i mesures que permetin complir aquells indicadors que no han 
estat assolits en el grau adequat en l’anterior pla i que permetin consolidar les tendències positives 
que s’han detectat en alguns indicadors.

Comentaris i suggeriments al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya –  2013-2020

El Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (PTVC 2013-2020) és la figura de planejament que té 
per objecte la definició de la xarxa de serveis i equipaments de transport de viatgers completa i 
coordinada de tots els modes, a l qual s’haurà de tendir mitjançant els instruments definits a la Llei 
12/1987. En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Granollers entenem que el PTVC ha de tenir un 
caràcter transversal entre tots els modes i no només basar-se en el transport públic. Per tant, totes les 
mesures han d’anar encaminades a la integració de tots els models de transport, incloent el transport 
privat i el transport públic, el transport motoritzat i el transport no motoritzar. L’objectiu últim ha de ser 
la configuració d’un sistema de transport únic, eficient i eficaç des del punt de vista social i econòmic, 
destinat a minimitzar l’ús del vehicle privat i impulsar l’ús del transport públic allà on sigui social i 
econòmicament més rendible.

Per tant, creiem que al PTVC hi ha mancances relatives al tractament del vehicle privat dins del 
sistema de transport de viatgers, tot i que la integració d’aquest amb els serveis de transport públic 
està reconeguda als objectius del pla. Des de l’Ajuntament de Granollers compartim que el projecte 
nacional ha de ser un model de societat sostenible on el transport públic suposi una alternativa real 
per a atendre les necessitats de mobilitat del conjunt de la ciutadania, i per tant creiem que el PTVC 
ha d’incorporar el transport privat a la planificació acurada del sistema de transport públic de viatgers. 
Creiem que amb la gestió integral de tots els modes en un sol sistema de transport s’assolirà més 
adequadament l’objectiu nacional que es persegueix. 

Compartint, doncs, els objectius per al Transport Públic de Viatgers, des de l’Ajuntament de Granollers 
plategem que el PTVC incorpori iniciatives i actuacions que estiguin encaminades cap a una política 
d’integració del vehicle privat amb el sistema de transport públic. Així, mesures complementaris al 
transport públic de viatgers, com són la millora dels aparcaments dissuasius a les estacions de 
ferrocarril i d’autobusos, entre d’altres, permetrien derivar usuaris actuals del transport privat al 
transport públic.

En aquest marc, a continuació es realitzen comentaris i suggeriments generals i específics al 
document del PTVC 2013-2020

Comentaris i suggeriments generals al PTVC 2013-2020
En general, es constata que el document presenta diferents graus de concreció en les propostes. 
D’aquesta manera, s’observa que els diferents modes de transport i diferents tipus de servei no reben 
el mateix nivell de tractament i que falta consistència en l’estructura dels apartats . 



Al document destaquen pel seu nivell de concreció els serveis ferroviaris, tant de rodalies com de 
regionals. Per contra els serveis de transport de viatgers per carretera no estan concretats al mateix 
nivell. Per a alguns d’ells no es realitza una definició clara dels serveis a prestar ni una justificació 
adequada dels serveis seleccionats. Per a la majoria de casos no es realitza una priorització dels 
serveis a implementar, sent-ne un exemple els serveis de vertebració per carretera. Així mateix, cal 
també un pla d’implementació de les mesures que no és van dur a terme al PTVC 2008-2012, 
principalment per marca de disponibilitat pressupostària , tal i com ho reconeix el propi pla.

Pel que fa a la segona corona metropolitana, on es troba ubicat Granollers, les consideracions 
incloses en el PTVC presenten una excessiva tendència radial cap a Barcelona. S’ha detectat una 
certa manca de definició de serveis entre ciutats de la segona corona metropolitana i, per tant, creiem 
necessari un esforç addicional per a la definició de les propostes de serveis de transport entre 
municipis d’aquesta corona sense necessitat de passar per Barcelona.

En el cas de polaritats singulars, com l’Hospital General de Catalunya, el Circuit de Catalunya o 
centres universitaris, la indefinició dels serveis és significativa tot i que , per exemple, el PTVC parla de 
“hub” de Bellaterra però no es defineix cap línia. Aquesta heterogeneïtat es posa de manifest en els 
diferents apartats del document i és especialment significativa en l’àmbit de la segona corona 
metropolitana.

En aquest sentit, resulta especialment significatiu que, tot i la previsió de construcció en el futur de la 
Línia Orbital Ferroviària (LOF), no s’han previst de forma explícita serveis de transport de viatgers per 
carretera substitutius de la LOF malgrat s’expressa, en el mateix document, que els transports per 
carretera poden actuar com a substitutius del servei ferroviari, si més no temporalment, gràcies a la 
seva flexibilitat.

L’Ajuntament de Granollers considera, doncs que és necessari establir i millorar els serveis entre els 
municipis que es preveu enllaci la LOF en un futur, i en concret i de forma especial en el corredor 
entre Mataró - Granollers – Sabadell, per donar el més aviat possible resposta a una demanda ja 
existent i que és la que precisament justifica la inclusió de la pròpia LOF en el planejament 
infraestructural de Catalunya.

Altres carències observades en les consideracions generals del document i que l’Ajuntament de 
Granollers considera necessari explicitar són :

No es fa cap referència a la utilització del servei de taxi malgrat la potencialitat que pot oferir la 
seva coordinació entre poblacions veïnes d’una mateixa conurbació (com podria ser el cas de 
Granollers amb La Roca, Les Franqueses del Vallès, Canovelles i Lliçà d’ Amunt). En particular seria 
convenient incloure consideracions relatives a la mancomunació de serveis entre poblacions, doncs 
experiències com serveis mancomunats de Radio Taxi, serveis específics per a PMRs o sistemes de 
transport a la demanda que permeten donar resposta a demandes de mobilitat de molts municipis 
requereixen de línies d’ajut per al seu establiment.

També per a poblacions veïnes i en consonància amb altres documents referencials com poden 
ser el pdM, no es fa cap referència ni es marquen criteris pel que fa a la implantació del servei de 
bicicletes públiques, entès com un servei de transport públic individual que es podria inserir a la llarga 
en el sistema tarifari integrat.

En relació a terminals i intercanviadors, es considera que el PTVC ha de preveure la dotació 
d’aquestes instal·lacions per a tots els modes de transport. En aquest sentit, ha de definir les línies o 
serveis de transport públic potencials que han d’utilitzar-les, així com instal·lacions per a altres modes 
de transport públic, com el taxi o la bicicleta, i de transport privat. Es valoraria molt positivament si el 
PTVC inclogués també propostes concretes de potencials localitzacions de nous intercanviadors, que 
millorin la interconnectivitat de la xarxa i l’accessibilitat al transport públic i al territori .

A la segona corona metropolitana, a més de la millora dels intercanviadors existents, l’Ajuntament de 
Granollers proposa que en aquest àmbit, i en particular al Vallès Oriental, es creï una xarxa 
d’intercanviadors. Aquesta xarxa d’intercanviadors, juntament amb els carrils d’alta Ocupació (VAO) 
permetrien dotar al sistema d’una eficiència necessària per atreure als viatgers . 

De forma global, doncs, es considera que en el document es posa de manifest una general manca de 



concreció en les propostes referents a la segona corona metropolitana de Barcelona essent un recurs 
la referència a altres instruments de planificació o a futurs estudis de detall per a la definició de 
serveis o directrius. 

Cal fixar clarament el grau de definició de les diferents actuacions, i ser coherent en aquest grau de 
detall per a totes elles. L’Ajuntament de Granollers considera que el PTVC no ha d’entrar en 
excessives casuístiques particulars però sí que ha de definir criteris generals i directrius en diferents 
àmbits com poden ser recomanacions per a la definició del recorregut de serveis d’autobús nocturn, 
aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions de ferrocarrils o autobusos, o criteris per a 
l’establiment i dimensionament d’intercanviadors.

En aquest sentit, de l’anàlisi del document extraiem que l’apartat referit a cada tipologia d’actuació 
hauria de tenir la següent estructura unificada:

Definició clara dels criteris de selecció de les actuacions .
Anàlisi de l’estat d’implementació de les mesures proposades al PTVC 2008-2012: cal detallar 

aquelles mesures que no es van implementar, presentant-ne la justificació.
Definició de les actuacions a implementar, en el grau adient segons la tipologia. És necessari 

incloure aquí les actuacions del PTVC 2008-2012 no implementades.
Priorització de les actuacions a implementar , detallant l’horitzó temporal.
Justificació de la selecció d’actuacions .

Comentaris i suggeriments específics
En base a l’anàlisi del document del PTVC 2013-2020, es considera adequat afegir als de caràcter 
general comentaris i suggeriments específics sobre:

1. Actuacions de millora de l’oferta de serveis de transport públic
2. Mesures de millora en la gestió
3. Finançament de les actuacions
4. Seguiment del pla

A continuació es detallen els comentaris i suggeriments per a cadascun d’aquests quatre punts .

1. Comentaris sobre les actuacions de millora de l’oferta de serveis de transport públic
L’Ajuntament de Granollers comparteix el concepte unitari de xarxa de transport que defineix el PTVC 
2013-2020. És per això que insistim en la necessitat que el PTVC incorpori de manera transversal tots 
els models de transport, creant integració i complementarietat allà on sigui possible . 

Així mateix, l’Ajuntament de Granollers comparteix també que l’eix de planificació de la xarxa de 
transport ha de ser en cada àmbit territorial, i en concret a la Regió Metropolitana de Barcelona, el 
servei de transport ferroviari, constituint-se en la columna vertebral de la mobilitat tant obligada com 
de lleure. Els serveis de transport públic per carretera, el vehicle privat i els modes no motoritzats han 
de dissenyar-se de manera que es faciliti l’accés al transport ferroviari , amb mesures que:

• Maximitzin l’accessibilitat ferroviària des de tot el territori i l’atractivitat de l’usuari per part del 
ferrocarril
• Minimitzant els temps de recorregut porta a porta, incloent els temps d’accés i de sortida de les 
estacions ferroviàries (fàcils accessos; sense barreres arquitectòniques; bons serveis d’aportació, 
bona localització de les estacions; disponibilitat d’aparcament dissuasius, etc.), els temps de 
transbordament (coordinació entre serveis ferroviaris i entre serveis ferroviaris i d’autobús), els temps 
d’espera (millora de freqüències), els temps de recorreguts (millora de recorreguts; millora de la 
velocitat comercial dels serveis públics ). 

En aquest context, les actuacions de millora de l’oferta de serveis de transport públic han de ser 
definides en base a les necessitats generals de mobilitat de la població, determinades a partir 
d’estudis de demanda exhaustius en base a tots els modes de transport. Així, el conjunt de millores de 
l’oferta de transport públic tant per ferrocarril com per carretera han d’ajustar-se a les infraestructures 
disponibles actualment, i només la demanda de més serveis i la congestió de les actuals 
infraestructures han de ser els elements que dictin les necessitats infraestructurals futures .
 
D’aquesta manera, des de l’Ajuntament de Granollers no compartim que el conjunt de millores de 



l’oferta de serveis de transport públic tant per ferrocarril com per carretera s’hagin d’ajustar a les 
infraestructures previstes durant el període del PTVC, si per això s’entén que els serveis estan 
condicionats per les infraestructures i no al revés. En definitiva, els plans definitoris de les 
infraestructures del transport, com és el cas del Pla Director d’Infraestructures o del Pla Director de 
Mobilitat a la RMB, han de basar-se en els serveis definits pel PTVC i no a l’inrevés .

En base a les consideracions introductòries realitzades fins ara, a continuació es presenten els 
comentaris i suggeriments específics dels diferents serveis de transport públics definits al PTVC 
2013-2020.

Serveis ferroviaris
L’horitzó temporal del PTVC, juntament amb l’actual situació de disponibilitat de finançament per a 
infraestructures del transport, no permet incorporar un escenari d’importants variacions 
infraestructurals en l’àmbit ferroviari. No obstant, el PTVC ha de tenir la vocació de configurar els 
futurs serveis ferroviaris, adaptant-los a la disponibilitat infrastructural actual i destacant les necessites 
d’oferta infrastructural futura.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Granollers creiem que el document no defineix amb suficient 
precisió els diferents serveis ferroviaris, sobretot a la Regió Metropolitana de Barcelona i, per tant, 
creiem necessari fer els següents comentaris per als serveis de rodalia, serveis regionals, serveis 
regionals d’alta velocitat i altres aspectes relacionats amb els serveis ferroviaris .

Serveis de rodalia a la Regió Metropolitana de Barcelona
Entenem el marc territorial d’actuació del PTVC compren tot el territori de Catalunya i, per tant, que el 
pla no entri al detall de les necessitats locals de les diferents regions catalanes. No obstant, tal i com 
fa notar el propi PTVC, la Llei 4/2006, ferroviària, de 31 de març preveu que els serveis de transport 
ferroviari de Catalunya han de ser establerts pel Pla de Transport de Viatgers de Catalunya. 

Per tant, el PTVC ha de definit les mesures a implementar per als serveis de rodalia de la RMB, per 
ser aquests serveis ferroviaris de Catalunya, i en tot cas deixar només els detalls d’aquestes mesures 
al Pla Director de Mobilitat de la RMB. En conseqüència, és necessari que el PTVC estableixi de 
manera exhaustiva les mesures a implementar en concepte de serveis ferroviaris de rodalia a la RMB 
(línies previstes, freqüències, connexions, punt d’intercanvi entre línies, etc.).

En relació a aquests serveis, cal esmentar que la seva definició no ha d’anar condicionada a les 
infraestructures previstes al pdI, i en tot cas només pot ser condicionada a les infraestructures 
existents actualment. D’aquesta manera, els serveis ferroviaris a prestar han de ser definits en funció 
de l’anàlisi de la demanda prevista de viatgers i dels objectius a assolir pel sistema global de transport 
públic a la RMB. El resultat d’aquesta anàlisi ha de ser la que determini les infraestructures 
ferroviàries necessàries, que han de ser definides amb major precisió pel Pla Director 
d’Infraestructures.

Per a la definició dels serveis de rodalies a la RMB, una classificació de partida per al PTVC podria 
ser la següent:

• Serveis amb aturades a totes les estacions, amb freqüència diferenciada entre hora punta i hora 
vall i adaptada a la demanda de cada tram a cada línia. 

• Serveis semidirectes a totes les línies, en la mesura que es puguin implementar a la 
infraestructura actual, que permetin enllaçar les estacions de major demanda de la xarxa. En aquells 
casos en què la demanda justificaria la implementació d’aquest tipus de servei i la capacitat 
infraestructural no fos suficient, el PTVC ha de realitzar recomanacions a altres plans (PdI o Pla de 
Rodalies de Barcelona) per tal que incorporin les propostes infraestructurals necessàries per oferir el 
nivell d’oferta de servei que la demanda requereix. 

En aquest sentit, els serveis semidirectes entre Ripoll i Barcelona esmentats pel PTVC són bons 
exemples d’aquest tipus de serveis que poden servir de base a seguir i estudiar per a traslladar-los a 
altres línies.  

Per a la definició adequada d’aquests serveis, doncs, cal dur a terme un estudi en detall de la 
demanda existent i de la demanda potencial a curt, mitjà i llarg termini de les diferents línies de 



rodalies, per tal d’establir quins trams de la xarxa estan més saturats i on s’ha d’incrementar la oferta 
de trens.  

Pel que fa a la reconfiguració dels serveis de rodalies sobre la xarxa ferroviària existent que permetin 
un millor ajust entre l’oferta i la demanda, el PTVC ha d’incloure:

• Justificació de l’interès i explicitació de les possibles implicacions fruit de la  reorganització del 
“8” de Barcelona en adoptar la configuració en dues línies costa-costa i interior-interior.

• Anàlisi de capacitat de la xarxa, amb la construcció iterativa d’un horari viable i eficient per a tota 
la xarxa, que serveixi adequadament la demanda prevista i s’adapti als colls d’ampolla que puguin 
sorgir amb la nova configuració. Només així es podrà comparar el nou plantejament de línies amb la 
configuració actual.

• Detallar i justificar la reorganització dels serveis ferroviaris de rodalies pel Vallès, incloent 
rodalies i FGC.

Finalment, destacar que la planificació de serveis ferroviaris de rodalies a la RMB té una tendència 
excessiva cap a la radialitat respecte Barcelona. Tot i les millores realitzades en els últims anys per 
trencar aquesta radialitat, el PTVC 2013-2020 ha d’incorporar noves propostes per a la millora de les 
connexions ferroviàries dins de l’àmbit de la segona corona metropolitana , allà on es justifiquin.

Serveis regionals
Els serveis regionals de Catalunya han de ser complementaris als serveis de rodalies de la RMB. En 
aquest sentit, el PTVC ha de definir els serveis regionals necessaris a Catalunya (línies, freqüències, 
velocitats comercials, parades, etc.) i la relació d’aquests amb els serveis de rodalia de la RMB. Un 
plantejament de complementarietat passa per què els serveis regionals es combinin amb els serveis 
semidirectes de rodalies a les principals línies de la xarxa ferroviària de la RMB, amb l’objectiu 
d’aprofitar la capacitat de la xarxa, estalviar recursos i maximitzar la cobertura de bons serveis a les 
poblacions de la RMB.

La xarxa ferroviària on transcorren els serveis ferroviaris regionals de Catalunya pateix evidents 
mancances infraestructurals i de manteniment, que han de ser adreçades adequadament als plans 
d’infraestructures adients. En aquest sentit, el PTVC ha de definir els serveis regionals necessaris, 
tant a la RMB com a la resta de Catalunya, i plantejar les necessitats infraestructurals derivades 
d’aquests serveis. Per tant, en el mateix sentit que per als serveis de rodalies de la RMB, calen 
estudis de demanda futura i de capacitat de la xarxa que permetin establir els serveis regionals 
adients, incloent-hi, tant com sigui possible, parades a les principals poblacions de la RMB com és 
Granollers.

Així doncs, el PTVC ha de plantejar millores en la prestació de serveis regionals, però aquestes no ha 
d’anar en detriment dels serveis de rodalia prestats actualment a la RMB ni de les possibles 
aspiracions futures. Si més no, les millores dels regionals han d’anar acompanyades de les actuacions 
adequades per minimitzar l’afectació als serveis de rodalies . 

Serveis regionals d’alta velocitat 
El serveis regionals d’alta velocitat plantejats pel PTVC obren la porta a un salt qualitatiu significatiu 
per al conjunt de Catalunya. 

No obstant, és necessari que el PTVC faci una anàlisi més exhaustiva de la viabilitat de la implantació 
d’aquests serveis regionals d’alta velocitat, tant des del punt de vista de la demanda com de les 
possibilitats d’implantació dels serveis i de l’ús de la xarxa ferroviària d’alta velocitat existent a 
Catalunya.

Tenint en compte això, cal dir que el PTVC ha d’explorar també la possibilitat d’ampliar el model de 
l’estació que es planteja per a Vilafranca a altres localitzacions de la RMB, com pot ser al Vallès, 
permetent estendre els serveis regionals d’alta velocitat a altres ciutats . 

Altres aspectes relacionats amb els serveis ferroviaris
A banda dels serveis comentats als apartats anteriors, l’escenari de referència plantejat en el PTVC no 
fa esment d’altres actuacions a llarg termini que, si bé no han de ser detallades en aquest pla, si que 



poden ser tingudes en compte a l’hora de planificar els serveis de transport. En aquest sentit, els 
serveis associats als grans projectes infraestructurals de futur en l’àmbit ferroviari a la RMB, i en 
particular a la segona corona metropolitana han estat exclosos en el conjunt del PTVC. Aquests 
serveis, ja siguin alternatius mentre els projectes infraestructurals es desenvolupin o els que utilitzaran 
aquests infraestructures, han de ser inclosos; si més no, a nivell de previsió de l’impacte que puguin 
tenir i, molt especialment, dels futurs intercanviadors.

En aquest context, cal fer esment de la Línia Orbital Ferroviària (LOF), que està inclosa entre les 
actuacions de la xarxa ferroviària estatal del Pla Director d’Infraestructures 2011-2020. Si bé el 
Ministeri de Foment està realitzant tot just l’estudi informatiu de la línia i que l’horitzó temporal de la 
totalitat d’aquesta actuació queda fora de l’àmbit del PTVC, cal ressaltar que el pdI 2011-2020 preveu 
per a l’any 2020 la construcció d’un by-pass a Barberà del Vallès que permetrà la connexió ferroviària 
directa del Vallès Occidental i Oriental. Per tant, el PTVC 2013-2020 ha d’incloure consideracions 
respecte a futurs serveis a prestar en aquesta connexió, així com també el plantejament de futures 
estacions intermodals, per tal de ser coherent amb els documents de planificació corresponents.

Així mateix, és necessari considerar també el futur traçat de la línia d’alta velocitat pel Vallès, així com 
els serveis d’aportació que caldria estructurar al voltant de la futura estació .

Tampoc no es proposa cap mena d’actuació en relació a possibles serveis especials pel cas de 
celebració d’esdeveniments multitudinaris en emplaçaments amb connexió ferroviària com, com pot 
ser el cas d’un gran premi automobilístic al Circuit de Catalunya .

Serveis de transport per carretera
En relació al Pla de serveis de transport per carretera, i en la línia dels aspectes expressats 
precedentment, des de l’Ajuntament de Granollers es considera que no es realitza una concreció 
homogènia per a tots els aspectes que ha de cobrir el pla. En aquest sentit, els aspectes que es 
creuen coberts amb suficient concreció, i dels quals l’Ajuntament de Granollers només realitza alguns 
comentaris són:

• Xarxa de serveis amb altes prestacions exprés.cat: cal fer notar que els treballs per a la 
implementació de les actuacions previstes per a la xarxa exprés.cat s’han de dur a terme també en 
col·laboració amb el operadors del serveis, i no només amb els Ajuntaments afectats. Aprofitem també 
per destacar l’ interès d’aquest Ajuntament per tal que la implementació de la línia de servei exprés.cat 
entre Mataró – Granollers – Sabadell sigui possible en el decurs d’aquest mateix exercici  2014.

• Serveis de vertebració: es necessari posar en context el serveis de vertebració ja implementats i, 
per tant, cal incloure una llista dels mateixos amb la seva caracterització i realitzar una anàlisi del grau 
actual d’implementació d’aquests serveis. Així mateix, cal definir la política de priorització per a la 
implementació dels serveis de vertebració pendents, ajustada a les necessitats de la demanda i a la 
disponibilitat pressupostària. 

• Serveis comarcals i locals: de la mateixa manera que amb els serveis de vertebració, cal el 
context actual dels serveis comarcals i locals ja implantats i el disseny de la priorització de la 
implementació dels que resten pendents.

• Quant als serveis a la demanda, el PTVC ha de realitzar igualment una diagnosi de l’estat actual 
i dissenyar la política de priorització dels serveis a implementar . 

• Serveis suburbans: el PTVC cobreix de manera adequada aquests serveis, si bé caldria posar en 
valor el context actual, detallant el grau d’implantació de les mesures ja executades.

• Serveis singulars:  cal una definició més acurada i exhaustiva dels serveis singulars que es 
plantegen al PTVC. En aquest sentit destacar que no es fa referència a alguns pols importants dintre 
de la segona corona existents actualment, com és el cas del Circuit de Catalunya. Si bé la LOF té la 
vocació de cobrir la demanda en un futur, un servei per carretera substituïu del transport ferroviari pot 
donar una ràpida resposta a la demanda gràcies a la seva flexibilitat .
Pel que fa a la Universitat Autònoma de Barcelona, tot i que el PTVC fa esment de la creació del Hub 
de Bellaterra, es necessari la concreció d’aquesta actuació, incloent els criteris de disseny i les línies a 
implementar.



En relació als serveis nocturns, l’Ajuntament de Granollers considera que és necessari que el PTVC 
expliciti la necessitat d’acostament de les línies existents als centres de les ciutats per on passa com a 
requisit previ del possible usuari per a la seva utilització. En aquest sentit, seria d’utilitat que el PTVC 
analitzés els punts del territori amb major demanda nocturna de transport públic, per tal de dissenyar 
acuradament futurs serveis i d’adaptar els que actualment es presten.

Donada la manca de cobertura actualment existent en els serveis de transport públic que acosten els 
treballadors fins a les seves empreses als Polígons industrials caldria impulsar mecanismes 
complementaris (e-bikes, aparcaments segurs en destí per a bicicletes...) que permetessin fer aquest 
darrer km fins al lloc de treball des de les estacions de bus i tren . 

A banda de la definició dels serveis, també esmentar que, per tal de concretar els incentius dels 
operadors, es troba necessari que s’estableixi un criteri, una fórmula unificada, que permeti incentivar 
als operadors en el cas de gestió interessada.

Coordinació autobús-ferrocarril
La complementarietat a la xarxa de transport de viatgers només es pot dur a terme si s’incorporen 
mesures de coordinació entre diferents modes de transport. En l’àmbit del transport públic, la 
coordinació entre modes de transport és essencial per donar millor efectivitat al sistema i, per tant, 
atraure un major nombre d’usuaris del transport privat al transport públic . 

No obstant, des de l’Ajuntament de Granollers volem fer notar que aquesta coordinació no només s’ha 
de centrar entre l’autobús i el ferrocarril, sinó també entre les diferents línies de ferrocarril presents al 
territori i entre altres modes de transport públic. En aquest sentit, al document es troba a faltar la 
definició de la coordinació entre:

• Ferrocarril – ferrocarril: a la RMB, entre els serveis d’FGC i els serveis de rodalies i entre els 
serveis regionals i els serveis de rodalies, o inclús entre estacions de diferents línies com pot ser 
Granollers per la R2 Nord i la R3.

• Ferrocarril, autobús – taxi: especialment a les principals estacions de ferrocarrils i d’autobusos de 
la RMB

• Ferrocarril, autobús – bicicleta pública o privada: especialment a les principals estacions de 
ferrocarril i d’autobusos de la RMB

Pel que fa a la coordinació ferrocarril – autobús definida al document del PTVC, es troba a faltar 
concreció en les mesures a dur a terme, amb descripcions de localitzacions potencials on millorar 
aquesta coordinació. 

Es planteja, doncs, l’elaboració d’un pla de coordinació de serveis de transport públic , complementada 
amb un pla de desenvolupament d’aparcaments dissuasius per al vehicle privat, per tal d’impulsar 
l’atractivitat del transport públic i augmentar el traspàs de viatgers des del vehicle privat . 

2. Comentaris sobre mesures de millora en la gestió
La configuració d’un sistema de transport eficaç i efectiu només s’assoleix si s’implementen mesures 
adequades de gestió dels diferents modes de transport. En aquest context, des de l’Ajuntament de 
Granollers creiem que les mesures plantejades al PTVC són absolutament necessàries i, per tant, 
realitzem comentaris als següents aspectes:
• Millora en el sistema tarifari integrat a la RMB
• Accés a la informació
• Millora de la velocitat comercial
• Millores a les estacions i parades
• Millora en l’accessibilitat

Pel que fa al sistema tarifari integrat, la T-Mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona ha de ser la 
oportunitat per a la millora i modernització integral del Sistema Tarifari Integrat implementat a la RMB 
fa més d’una dècada. Des de l’Ajuntament de Granollers creiem que la T-Mobilitat suposarà un salt 
qualitatiu molt rellevant per a la mobilitat a Catalunya. És per això que la implantació del nou sistema 
de validació ha d’anar acompanyat d’una revisió de la zonificació de la RMB. Per tant, el PTVC ha 



d’incloure la previsió del procés de revisió i renovació de les zones tarifàries a la RMB . 

Des d’un punt de vista tècnic, volem destacar que el sistema de validació proveirà la matriu 
origen-destinació, que serà de gran utilitat per disposar d’informació actualitzada de la mobilitat real , la 
qual cosa permetrà una millor planificació dels serveis de transport públic a la RMB. En aquest sentit, 
el PTVC hauria de preveure el mecanisme per facilitar aquesta informació als agents planificadors 
interessats, que podria ser a través del portal Dades Obertes Gencat de la Generalitat de Catalunya, 
on estan publicades les dades de caràcter públic, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la 
informació procedent de l’administració, amb les limitacions de privacitat, seguretat i propietat que 
apliquin.

Així doncs, l’Ajuntament de Granollers proposa facilitar aquestes dades en el marc d'open-data en el 
qual aquestes podrien ser posades a disposició del públic en general per tal d'obtenir tota la 
potencialitat que aquest procediment permet de cara a obtenir diferents aplicacions que facilitin la 
implicació dels usuaris actuals o futurs. De fet ja existeixen exemples, com pot ser la EMT de Madrid 
que han posat aquesta filosofia en marxa.

Pel que fa a la provisió d’informació de qualitat a l’usuari, destacar que aquesta és una mesura cabdal 
per a millora de l’eficiència del transport públic. En aquest sentit el PTVC podria incloure la descripció 
del pla d’implantació de sistemes de provisió d’informació a l’usuari, a més del router MOU-TE i de la 
Plataforma d’Informació del Transport de Catalunya, incloent addicionalment els plans d’implantació 
de la infraestructura per a la provisió d’informació als autobusos, trens, estacions i parades, entre 
d’altres.

Per a la millora en la velocitat comercial i en l’atenció als usuaris, es necessari que el PTVC defineixi 
de manera més concreta les actuacions a dur a terme per a incrementar la velocitat comercials dels 
serveis de transport públic, especialment els de carretera. En aquest sentit, el PTVC ha d’incloure una 
anàlisi de la congestió, i més concretament a les carreteres de la RMB. Aquesta anàlisi ha de 
permetre la justificació de les mesures plantejades pel pla, que a més de les tipologies detallades 
també poden incloure altres actuacions menors, com són correccions de traçat de carreteres, de 
carrers o de cruïlles. 

Pel que fa a les millores a les estacions i parades es considera que el PTVC fa una descripció 
exhaustiva de les necessitat existent. Tanmateix, el pla de millores a les estacions i parades ha 
d’incloure també la intermodalitat com a element essencial del sistema de transport. En aquest sentit, 
creiem que cal una definició més complerta dels serveis que han d’haver-hi a les estacions, impulsant 
mesures que permetin una major integració del transport de viatgers per carretera amb la resta de 
modes de transport públics i privats.

Pel que fa a les millores en l’accessibilitat, destacar que a més de l’accessibilitat física al transport 
públic, el PTVC també ha d’incorporar mesures d’orientació per a tots els usuaris del transport públic 
(no només els de mobilitat reduïda), amb la definició de criteris per a una adequada senyalització 
urbana que permeti accedir al transport públic des de qualsevol punt de la geografia, facilitant a 
l’usuari la informació de la ruta més fàcil i segura cap a l’estació de ferrocarril o tramvia, estació o 
parada d’autobusos, parada de taxa o estació de bicicletes més propera.

3. Comentaris sobre el finançament de les actuacions
L’Ajuntament de Granollers considera que el document presenta importants carències des del punt de 
vista de la priorització de les actuacions proposades i de la seva assignació pressupostària . En aquest 
sentit, és necessari establir línies de subvenció per al finançament de les activitats proposades, tot 
separant el finançament per als diferents conceptes detallats al pla , incloent:

• Les actuacions de millora del servei de transport públic per a cadascun dels modes (ferrocarril – 
rodalies, regionals i regionals d’alta velocitat –  i transport per carretera), a més de les mesures de 
coordinació entre modes de transport.
• Les actuacions de millora en la gestió, detallant els conceptes per a la millora dels sistemes 
tarifaris, de l’accés a la informació, de la velocitat comercial, de les estacions i parades i de 
l’accessibilitat.

Així mateix, el detall del finançament s’ha de dur a terme per àrea geogràfica. 



4. Comentaris sobre el seguiment del pla
En general, els indicadors de seguiment del PTVC que es tindran en compte semblen ser els 
adequats. Si més no, destacar que:

• Els indicadors ‘evolució del percentatge de viatges realitzats en àmbits integrats’ ‘evolució dels 
municipis que disposen de sistemes tarifaris integrats’ i ‘Evolució de la població que disposa de 
sistemes tarifaris integrats’, ja no tindran sentit un cop el sistema integrat estigui estès a tot Catalunya 
i, per tant, el PTVC ha de fer esment d’aquest fet.

• Addicionalment a l’indicador esmentat pel PTVC que mesura la oferta de transport públic, tant 
per carretera com per ferrocarril, destacar que un altre índex àmpliament utilitzat a altres països 
europeus és l’evolució del nombre de places ofertades en hora punta per accedir a una població. A 
mode d’exemple, es pot dur a terme la mesura de l’evolució del nombre de places ofertades per 
accedir a cada capital de comarca (o població de primer ordre) amb transport públic per carretera, tant 
en hora punta com en hora vall. El nombre de places ofertades per habitant pot permetre la 
comparativa entre l’oferta de transport públic per carretera entre poblacions.

• L’indicador sobre l’evolució de les aportacions econòmiques al sosteniment de la xarxa de 
transport públic també pot incloure altres administracions a més de la Generalitat, com poden ser 
l’Estat, els ajuntaments o també les aportacions per al transport públic urbà de la segona corona 
metropolitana a través del Contracte Programa entre l’ATM i l’AMTU.

Finalment, pel que fa als indicadors per avaluar el compliment dels objectius de millora de 
sostenibilitat ambiental, el PTVC ha d’incloure també indicadors relatius a altres components 
contaminants a part del CO2, com són el PM10 i el NOx.

APROVAT PER UNANIMITAT
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1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data  18 de juny de 2013, es va iniciar l'expedient 
licitatori, declarant la seva plurianualitat , autoritzant la despesa i aprovant els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars del contracte de serveis per a la 
redacció del Projecte per a la reforma urbanística i de nova centralitat de l'àmbit constituït per les 
places de Pau Casals i Josep Barangé de Granollers a adjudicar mitjançant procediment negociat 
sense publicitat per un import  de 17.000,00 euros més 3.570,00 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 20.750,00 euros, dels qual s'havien de deduir els 3.000,00 euros abonats en 
concepte de gratificació del concurs d'idees precedent.

2.- Amb data 2 de juliol de 2013  es van convidar a les tres empreses finalistes de l'anterior concurs 
d'idees, per a la contractació de serveis per a la redacció del projecte per a la reforma urbanística i de 
nova centralitat de l'àmbit constituït per les places de Pau Casals i Josep Barangé, a adjudicar 
mitjançant procediment negociat sense publicitat:

UTE FF & FF Oficina Arquitectura+Jornet-Llop Pastor CIF:  pendent de constituir�

Taller d'Arquitectura i Territori, SLP CIF: B61831368�

BAMMP Arquitectes i Associats, SLP CIF: B62572979�

3.- Al termini límit establert per a la presentació d'ofertes, 15 d'octubre de 2013 a les 15:00 hores, cap 



de les tres empreses ha presentat oferta i totes tres han presentat un escrit  al registre d'entrada 
alegant la seva disconformitat a les condicions econòmiques establertes en el plec de clàusules 
administratives particulars que regulen aquest contracte:

Empresa Data de registre Núm. registre 
d'entrada

UTE FF & FF Oficina Arquitectura+Jornet-Llop Pastor 15.10.2013 19048
Taller d'Arquitectura i Territori, SLP 15.10.2013 19054
BAMMP Arquitectes i Associats, SLP 15.10.2013 19056

4.- Vist l'informe emès pel cap de l'Àrea de Territori i Ciutat de data 21 de febrer de 2014 , que consta 
a l'expedient, es proposa:

- Declarar desert el procediment de contractació del contracte de serveis per a la redacció del Projecte 
per a la reforma urbanística i de nova centralitat de l'àmbit constituït per les places de Pau Casals i 
Josep Barangé de Granollers per import de  17.000,00 euros més 3.570,00 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 20.750,00 euros, dels quals s'havien de deduir els 3.000,00 euros abonats 
en concepte de gratificació del concurs d'idees precedent iniciat mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària , per manca d'ofertes.

- Donar per finalitzat l'expedient  núm. 17/13

- Iniciar un nou procediment de contractació del contracte de serveis per a la redacció  de la 
modificació puntual del POUM per a fer possible la reforma urbanística i de nova centralitat de l'àmbit 
a l'entorn de la plaça de Josep Barangé de Granollers, mitjançant  la delimitació d'un sector o d'un 
PAU d'àmbit discontinu per import  de 60.000,00 euros més IVA, dels quals es deduiran els 3.000,00 
euros abonats en concepte de gratificació del concurs d'idees precedent (Exp. 21/11) 

- Autoritzar la nova despesa del contracte de serveis per a la redacció de la modificació puntual del 
POUM per a fer possible la reforma urbanística i de nova centralitat de l'àmbit a l'entorn de la plaça de 
Josep Barangé de Granollers, mitjançant  la delimitació d'un sector o d'un PAU d'àmbit discontinu  per 
un import de 60.000,00 euros més 12.600,00 euros d'IVA(21%) i redactar i aprovar els nous plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir el nou 
contracte plurianual amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.60906 dels exercicis 2014 i 
2015.

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

Atès que la responsable del contracte serà la senyora Maria Gispert, d'acord amb l'article 52 del 
TRLCSP.

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 115, 116 i 117 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic .

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

Article 151.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la declaració de �

procediment desert per manca d'ofertes.
Article 10 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la consideració dels �

contractes de serveis.
Articles 22 i 109 del 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 Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació del �

responsable del contracte.
Article 110 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a l'aprovació de �

l'expedient de contractació.



Articles 170 i 174 d) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la �

tramitació del contracte de serveis mitjançant procediment negociat sense publicitat .
Article 178.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa 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.-.-.-.-    Declarar desert el procediment de contractació del contracte de serveis per a la redacció 
del Projecte per a la reforma urbanística i de nova centralitat de l 'àmbit constituït per les places de Pau 
Casals i Josep Barangé de Granollers per import de  17.000,00 euros més 3.570,00 euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total de 20.750,00 euros, dels quals s'havien de deduir els 3.000,00 euros 
abonats en concepte de gratificació del concurs d'idees precedent iniciat mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, per manca d'ofertes i donar per finalitzat l'expedient 
núm.  17/13.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar l'inici d'un nou procediment negociat sense publicitat per a la redacció de la 
modificació puntual del POUM per a fer possible la reforma urbanística i de nova centralitat de l'àmbit 
a l'entorn de la plaça de Josep Barangé de Granollers, mitjançant  la delimitació d'un sector o d'un 
PAU d'àmbit discontinu per import de 60.000,00 euros més 12.600,00 euros d'IVA (21%), el que fa un 
total de       72.600,00 euros, dels qual s'hauran de deduir els 3.000,00 euros abonats en concepte de 
gratificació del concurs d'idees precedent amb càrrec a la partida pressupostària H330.15100.60906 
dels exercicis 2014 i 2015, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-  Declarar la plurianualitat del contracte de serveis  per a la redacció de la modificació 
puntual del POUM per a fer possible la reforma urbanística i de nova centralitat de l'àmbit a l'entorn de 
la plaça de Josep Barangé de Granollers,mitjançant  la delimitació d'un sector o d'un PAU d'àmbit 
discontinu, mitjançant procediment negociat sense publicitat que s'executarà durant  els exercicis 
2014 i 2015,  d'acord amb la següent distribució econòmica:

2014201420142014 2015201520152015Partida pressupostària
Import € IVA 21% Import € IVA 21%

H330.15100.60906 26.400,00 5.544,00 33.600,00 7.056,00
TOTAL ANY 31.944,00 40.656,00
TOTAL CONTRACTE IVA INCLOS                                   72.600,00 EUROS

QUARTQUARTQUARTQUART.----     Aprovar els nous 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 i  tramitació ordinària .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....- Designar com a responsable del contracte a  la senyora Maria Gispert, d'acord amb l'article 
52 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....- 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 III .4 del Plec de clàusules administratives particulars .

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.- Convidar i trametre els nous plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions 
tècniques particulars  a les tres empreses anomenades com a finalistes del concurs d 'idees precedent, 
a continuació indicades:

Licitador CIF
UTE FF & FF Oficina Arquitectura +Jornet-Llop Pastor a constituir
Taller d'arquitectura i Territori, SLP B61831368
BAMMP Arquitectes i Associats, SLP B62572979

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.-.-.-.-    Notificar al departament de comptabilitat de l 'Àrea de Govern i Economia per tal que anul·li els 
documents comptables A201300040203 per import de 12.100,00 euros i AFUT201300040204 per 
import de 8.470,00 euros i confeccioni els nous documents comptables A i AFUT per l 'import indicat en 
el tercer punt d'aquest acord.



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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I    
IMPLANTACIÓ DE LA TECNOLOGIA RFID DE LA BIBLIOTECA CAN PEDRALS DEIMPLANTACIÓ DE LA TECNOLOGIA RFID DE LA BIBLIOTECA CAN PEDRALS DEIMPLANTACIÓ DE LA TECNOLOGIA RFID DE LA BIBLIOTECA CAN PEDRALS DEIMPLANTACIÓ DE LA TECNOLOGIA RFID DE LA BIBLIOTECA CAN PEDRALS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ    
ORDINARIAORDINARIAORDINARIAORDINARIA ....

Mitjançant resolució del regidor delegat núm.2598/2013 de data 24 de desembre de 2013, es  va 
iniciar l'expedient licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària,  es 
va autoritzar la despesa i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del subministrament i instal·lació de la 
tecnologia amb identificador per radiofreqüència RFID a la biblioteca Can Pedrals de Granollers per 
un import màxim  de licitació de 33.297,16 euros més 6.992,40 euros en concepte d'IVA, fent un total 
de 40.289,56 amb càrrec a la partida pressupostària H432.33210.63302, i una durada del contracte de 
8 setmanes.

Amb data 10 de gener de 2014 s'han convidat a les empreses següents: 3M ESPAÑA SA, AIDA 
CENTRE S.L , IDENTIFICATION CARE S.L. L'empresa AIDA CENTRE S.L ha declinat la invitació.

L'empresa 3M ESPAÑA SA i IDENTIFICATION CARE S.L, han presentat ofertes i desprès de la 
corresponent obertura pública del sobre núm. 2 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica),el Cap d'àrea de Territori i Ciutat i el Cap del Servei d'Obres i Projectes  d'aquest 
Ajuntament  han emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta economicament més 
avantatjosa la presentada per l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L per un import de 27.560,00 
euros més 5.787,60 en concepte d'IVA, fent un total de 33.347,60 euros i un termini d'execució d'una 
setmana , d'acord amb la següent puntuació:

AAAA.-.-.-.-    Valoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnicaValoració de la proposta tècnica     ((((35353535    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ))))

AAAA....1111    Proposta instal·lacióProposta instal·lacióProposta instal·lacióProposta instal·lació ,,,,    pla de treballpla de treballpla de treballpla de treball ,,,,    organització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguimentorganització de l’obra i el seu seguiment ::::

1.- IDENTIFICATION CARE, S.L.:  Definició completa sistema amb detalls: Autoservei- 
característiques ordinador, transportable, PIN i  Interfice liber8 (segons plec). Arc de seguretat- 
movible i possibilitat d’integrar alarma a sistema antiintrusió biblioteca. Estació de treball- programari 
Circulation Tool i Conversion Tool (segons plec). Etiquetes llibres i revistes- mida 50x53 mm. Pla de 
treball adequat. Organització instal·lació: 1/Reunions prèvies i estratègia d’implantació 2/Definició- 
Instal·lar i configurar 3/Disseny funcional i tècnic amb el client 4/ Implementació- Instal·lacions i 
comprovacions 5/ Tancament- Lliurament 6/Operació i producció- Inici, funcionament i formació. 
Contingut formació, 8h treballadors i 8h tècnics. Seguiment: Adequat.

 2.- 3M ESPAÑA, S.A.:  Definició completa sistema amb detalls, amb canvi d’autoservei de quiosc per 
autoservei de sobretaula. Autoservei- genera estadístiques, mode operació offline stare and Forward 
(segons plec) i connexió amb xarxes TCP/IP i tecnologia inalàmbrica. Arc de seguretat- possibilitat 
d’integrar alarma a sistema antiintrusió biblioteca i comptador de persones amb accés via web. 
Estació de treball- lectura múltiple d’etiquetes. Etiquetes- procés inicialització/gravació menor 1 segon 
i garantia no inferior a 15 anys. Pla de treball adequat. Organització instal·lació: Contingut formació, 8h 
treballadors i 8h tècnics. Curs anual actualització formació segons garantia. Seguiment: Adequat.

AAAA....2222    Proposta tècnica de milloresProposta tècnica de milloresProposta tècnica de milloresProposta tècnica de millores ::::

AAAA....2222....a Mesures implantacióa Mesures implantacióa Mesures implantacióa Mesures implantació ::::
1.- IDENTIFICATION CARE, S.L.:  Préstec de 2 ut. mòbils per conversió que consten cadascuna de: 
carro, ordinador portàtil, estació de treball i lector de codi de barres. Autoserveis parametritzats 
segons Gerència de Diputació, operatius des del primer moment.  Formació personal per conversió.



2.- 3M ESPAÑA, S.A.: Préstec de 1 ut. de conversió. Paràmetres informàtics de connexió ja usats en 
altres biblioteques, agilitat posta en marxa. Formació personal per conversió.

AAAA....2222....b Dotació d’equipamentb Dotació d’equipamentb Dotació d’equipamentb Dotació d’equipament ::::
1.- IDENTIFICATION CARE, S.L.:  1 ut. dispositiu que facilita col·locació d’etiquetes a material 
audiovisual, 78.000 ut d’identificadors visuals grocs per material convertit i videotutorial explicant el 
funcionament de l’autoservei per difondre via web.
2.- 3M ESPAÑA, S.A.: 2 ut. estacions de treball 815, amb connexió USB, 200 ut. marcadors de CD’s / 
DVD’s d’alt rendiment, 2.500 ut. etiquetes RFID per llibres i 500 ut. etiquetes de CD’s / DVD’s tipus 
CD8.

AAAA....2222....c Millores Tecnològiquesc Millores Tecnològiquesc Millores Tecnològiquesc Millores Tecnològiques ::::
1.- IDENTIFICATION CARE, S.L.:  Ofereix model d’autoservei smart serve Build-In  adaptable al 
mobiliari de la Biblioteca, Xip SLIx distància de lectura 1.20 m de autoservei i arc, sistema d’estalvi 
energètic arcs- mode stand by, personalització interface autoservei amb imatge corporativa i Interfice 
Biblio Pad Runner per estacions de treball.
2.- 3M ESPAÑA, S.A.: Arc de seguretat transparent amb il·luminació variable i instal·lació de software 
3M Data Maneger per llegir i gravar etiquetes d’altres biblioteques amb diferent model de dades.

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA AAAA1111 AAAA2222aaaa AAAA2222bbbb AAAA2222cccc TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 IDENTIFICATION CARE S.L. 6,00 8,00 3,00 4,00 21,00
2 3M ESPAÑA, S.A. 4,00 5,00 6,00 3,00 18,00

BBBB....1111.-.-.-.-    Valoració del preu de licitacióValoració del preu de licitacióValoració del preu de licitacióValoració del preu de licitació     ((((50505050    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ))))

BBBB1111 PREU DE LICITACIÓPREU DE LICITACIÓPREU DE LICITACIÓPREU DE LICITACIÓ Pressupost 33.297,16 Sense IVA

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    %%%%    baixabaixabaixabaixa TOTALTOTALTOTALTOTAL    
PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS        50505050    pppp    

màximmàximmàximmàxim

1 IDENTIFICATION CARE S.L. 27.560,00 17,23 47,17

2 3M ESPAÑA, S.A. 25.997,50 21,92 50,00

BBBB....2222.-.-.-.-    Valoració termini de lliuramentValoració termini de lliuramentValoració termini de lliuramentValoració termini de lliurament     ((((5555    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ):):):):

BBBB2222 TERMINI LLIURAMENTTERMINI LLIURAMENTTERMINI LLIURAMENTTERMINI LLIURAMENT Termini 8 setmanes

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA
TerminiTerminiTerminiTermini     

setmanessetmanessetmanessetmanes

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS        5555    pppp    

màximmàximmàximmàxim

1 IDENTIFICATION CARE S.L. 1,00 5,00

2 3M ESPAÑA, S.A. 3,00 1,67

BBBB....3333.-.-.-.-    Valoració termini garantia equipamentValoració termini garantia equipamentValoració termini garantia equipamentValoració termini garantia equipament     ((((10101010    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ):):):):

BBBB3333 TERMINI GARANTIA EQUIPAMENTTERMINI GARANTIA EQUIPAMENTTERMINI GARANTIA EQUIPAMENTTERMINI GARANTIA EQUIPAMENT
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA Termini anysTermini anysTermini anysTermini anys TOTALTOTALTOTALTOTAL    

PUNTSPUNTSPUNTSPUNTS        10101010    pppp    
màximmàximmàximmàxim

1 IDENTIFICATION CARE S.L. 5,00 10,00

2 3M ESPAÑA, S.A. 5,00 10,00

- IDENTIFICATION CARE SL informa que durant el període de garantia realitzarà tasques de 
manteniment amb un mínim de 2 visites anuals per persona responsable amb telèfon i mail , laborables 
de 10 a 18 h. Resposta incidència crítica entre 6-8h; no crítica 8h. Resolucions via remota,  si es 
requereix assistència al lloc: 8h.

- 3M ESPAÑA S.A. informa que durant el període de 2 anys realitzarà tasques de manteniment amb un 



mínim de 2 visites anuals, telèfon, mail i fax. Si es requereix assistència al lloc : 8h.
Valoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empreses ::::

Amb el conjunt de dades s’obté sobre un total possible de 100 punts com màxim:

TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS

     EMPRESESEMPRESESEMPRESESEMPRESES AAAA BBBB
TOTALTOTALTOTALTOTAL    100100100100    

pppp
1 IDENTIFICATION CARE S.L. 21,00 62,17 83,17
2 3M ESPAÑA, S.A. 18,00 61,67 79,67

En data 13 de febrer de 2014  s'ha requerit a l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L  amb CIF 
B-65244956 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 19 de febrer de 2014 l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L  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 les  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de 
la tecnologia amb identificador per radiofreqüència RFID a la biblioteca Can Pedrals de Granollers  a 
l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L per un import de 27.560,00 euros més 5.787,60 en concepte 
d'IVA, fent un total de 33.347,60 euros i un termini d'execució d'una setmana.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L amb CIF B-65244956  el  contracte de 
subministrament de i instal·lació de la tecnologia amb identificador per radiofreqüència RFID a la 
biblioteca Can Pedrals de Granollers, per un import de 27.560,00 euros més 5.787,60 en concepte 
d'IVA, fent un total de 33.347,60 euros i un termini de subministrament d'una setmana , i amb 
subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la 
documentació aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

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

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

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de 
l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP i publicar la formalització del 
contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació i al BOPB, d'acord el 
que estableix l'article 154.2 del TRLCSP

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    . Notificar a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que s'alliberi el crèdit no 



disposat del document comptable A per import de 6.941,96 euros, i es confeccionin el document 
comptable D per import de  33.347,60 a càrrec de la partida pressupostària H432.33210.63302.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 13 de maig de 2014 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES RELATIVES AL PROJECTEOBRES RELATIVES AL PROJECTEOBRES RELATIVES AL PROJECTEOBRES RELATIVES AL PROJECTE        
DDDD''''URBANITZACIÓ DEL CARRER LLUÍS COMPANYSURBANITZACIÓ DEL CARRER LLUÍS COMPANYSURBANITZACIÓ DEL CARRER LLUÍS COMPANYSURBANITZACIÓ DEL CARRER LLUÍS COMPANYS,,,,    ENTRE LA RONDA SUD I LENTRE LA RONDA SUD I LENTRE LA RONDA SUD I LENTRE LA RONDA SUD I L''''AVINGUDAAVINGUDAAVINGUDAAVINGUDA    
EUROPA DE GRANOLLERSEUROPA DE GRANOLLERSEUROPA DE GRANOLLERSEUROPA DE GRANOLLERS,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

La Junta de Govern Local del 12 de novembre de 2013 va acordar iniciar expedient licitatori , autoritzar 
la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a 
la contractació de les obres del projecte d'urbanització del carrer Lluís Companys, entre la Ronda Sud 
i l'avinguda Europa (ref. 36/13 [379-ur-11]) a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària.

Les empreses que han presentat oferta són les següents:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTREDATA REGISTRE
NúmNúmNúmNúm....    REGREGREGREG....

D’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADAD’ENTRADA

1 ARC CONCESSIONÀRIA D'OBRES I SERVEIS 20/12/13 23376

2 SERXAR SAU 20/12/13 23384

3 OBRES I SERVEIS ROIG 23/12/13 23415

4 BARNASFALT 23/12/13 23494

5
PAVIMENTACIONES, REBAJES Y 
CONSTRUCCIONES, S.A.

24/12/13 23551

6 CONSTRUCCIONES ALFONSO RUIZ, S.A.U. 24/12/13 23559

7 BIGAS GRUP, S.L.U. 30/12/13 23613

8 M i J GRUAS, S.A. 30/12/13 23615

9 UTE - EUROPEA 2001,SL-DITECO SL 30/12/13 23630

10 CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A. 30/12/13 23640

11 CONSTRUCCIONS SOLIUS S.A. 31/12/13 23714

12 PORT NARBONNE, SL 31/12/13 23736

13 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL 02/01/14 6

14 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA 02/01/14 12

15 COYNSA 2000, SL 02/01/14 18

16 GARRIGA OBRES I SERVEIS, SL 02/01/14 55

17 DYCORA OBRAS Y SERVICIOS, SL 02/01/14 63

18 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 02/01/14 65

19 CIVIL STONE, SL 02/01/14 68

20 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 02/01/14 73

21 EXCAVACIONS I OBRES PUBLIQUES REQUENA SA 02/01/14 74



22 CONSTRUCCIONES FERTRES SL 03/01/14 - Correus 114

23 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 03/01/14 - Correus 122

24 TEYCO, SL 03/01/14 - Correus 125

25 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU 03/01/14 - Correus 131

26 LAIA MARPAS CONSTRUCCIONS SL 03/01/14 - Correus 134

27 SALVADOR SERRA,SA 07/01/14 - Correus 149

28 DIPCO OLESA EC, SL 07/01/14 - Correus

Totes les pliques presentades han estat admeses, amb excepció de la plica número 19 de l'empresa 
CIVIL STONE, SL que no s'admet a tràmit per no acreditar estar en possessió de les condicions 
mínimes de solvència econòmica d'acord amb l'establert a la clàusula 8, apartat f.1 del Plec de 
clàusules administratives particulars i l'article 62 i 75 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

Així mateix i d'acord amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars que regeix 
aquesta contractació, es fa constar que han concorregut individualment dues empreses amb 
pertinença  al mateix grup, les quals són TEYCO, SL i CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU.

Reunida la mesa de contractació per l'obertura del sobre 2, no admet a tràmit la plica número 15 de 
l'empresa  COYNSA 2000, SL  per no haver ajustat la seva oferta a les exigències i requisits establerts 
en clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació i a 
l'article 145 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Desprès de les corresponentes obertures públiques dels sobres núm. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres núm. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), la Mesa de Contractació acorda acceptar l'informe tècnic emès  pel cap de l'Àrea de 
Territori i ciutat, i el cap del Servei d'Obres i Projectes  de data 4 de febrer de 2014,en el qual es 
proposa l'adjudicació a l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL per un import de 193.766,08 
euros més 40.690,88 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 234.456,95 euros, el que 
representa una baixa del 23,98% respecte al pressupost de licitació,  amb un termini d'execució de 2 
mesos, comptat a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig,  d'acord amb l'informe 
adjunt i publicat al perfil del contractant el  19 de febrer de 2014.

El 21 de febrer de 2014, s'ha requerit a l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL amb 
CIF.B62752316 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.

El 27 de febrer de 2014 l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL ha presentat la documentació 
requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte, d'acord amb el Plec de clàusules 
administratives particulars, i la cap del Servei de Contractació i Compres l 'acceptat.

La clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars, estableix que l'adjudicatari haurà 
d'assumir les despeses derivades de la publicitat de la licitació, de conformitat amb allò que prescriu 
l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

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

- Assumpte: "Licitació del contracte d'obres d'urbanització del carrer Lluís Companys, entre Ronda 
Sud i avinguda Europa, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària "

- Inserció al BOPB (Diari Oficial) de data 26 de novembre de 2014.

- Liquidació: Núm. 201302006186L de data 26.11.2013 per import de 165,45 euros.

D'acord amb els fets exposat, la Mesa de Contractació proposa a la Junta de Govern Local 
l'adjudicació del contracte d'obres per l'execució del projecte d'urbanització del carrer Lluís Companys, 
entre la Ronda Sud i l'avinguda Europa de Granollers a l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL 
amb CIF.B62752316, per un import de 193.766,08 euros més 40.690,88 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 234.456,95 euros, el que representa una baixa del 23,98% respecte al 



pressupost de licitació,  amb un termini d'execució de 2 mesos

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

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

- Article  154 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 publicitat  de la formalització del contracte

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

- Punt 4 de la Resolució d'Alcaldia núm. 673/11, de 11 de juny, quan a la competència de la Junta 
de Govern Local en la contractació d'obres quan el seu import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... No admetre la proposta presentada per l'empresa CIVIL STONE, SL en el procediment 
licitatori endegat per l'adjudicació del contracte d'obres  per l'execució del projecte d'urbanització del 
carrer Lluís Companys, entre la Ronda Sud i l'avinguda Europa de Granollers per no acreditar estar en 
possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica d'acord amb l'establert a la clàusula 8, 
apartat f.1 del Plec de clàusules administratives particulars i l'article 62 i 75 del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... No admetre la proposta presentada per l'empresa  COYNSA 2000, SL en el procediment 
licitatori endegat per l'adjudicació del contracte d'obres  per l'execució del projecte d'urbanització del 
carrer Lluís Companys, entre la Ronda Sud i l'avinguda Europa de Granollers per no haver ajustat la 
seva oferta a les exigències i requisits establerts en clàusula 8 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix aquesta contractació i a l'article 145 del Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Adjudicar a l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL amb CIF.B62752316 el contracte 
d'obres per l'execució del projecte d'urbanització del carrer Lluís Companys, entre la Ronda Sud i 
l'avinguda Europa de Granollers  per un import de 193.766,08 euros més 40.690,88 euros en concepte 
d'IVA (21%), el que fa un total de 234.456,95 euros, el que representa una baixa del 23,98% respecte 
al pressupost de licitació,  amb un termini d'execució de 2 mesos, i amb subjecció als plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació 
aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats i amb càrrec al codi d'aplicació 
pressupostari H330.15100 60905.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Liquidar a l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL amb CIF.B62752316 la quantitat de 
165,45 euros, en concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el 
contracte d'obres  relatives al projecte d'urbanització del carrer Lluís Companys, entre la Ronda Sud i 
l'avinguda Europa de Granollers

Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574, indicant el número d'expedient (41/13) al que pertanyen, i enviant una 
comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat). També es podran abonar 
en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de Tresoreria de l'Ajuntament de 
Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a.planta de Granollers, dins de l'horari de dilluns a 
divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....     Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils 
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació, previ pagament de la corresponent taxa 
86,70 € de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula 21.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura del contracte i dels 



documents necessaris per a l'execució d'aquest acord..

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

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

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.... Notificar aquest acord al servei de Comptabilitat i confeccionar el document comptable 
corresponent a nom de l'empresa adjudicatària per l'import indicat en el punt primer i alliberar del 
document comptable d'autorització de la despesa A núm. 201400014436 l'import de 73.957,87 euros.

DESÈDESÈDESÈDESÈ.... Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 4 de maig de 2014 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRIMERA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRIMERA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRIMERA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRIMERA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE    
LLLL''''ACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FEDERACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FEDERACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FEDERACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FEDER    2007200720072007----2013201320132013,,,,    EIXEIXEIXEIX    4444,,,,    PER A LPER A LPER A LPER A L''''EXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DELEXECUCIÓ DEL    
PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE    """"AMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE L''''ÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DE SERVEIS DELÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DE SERVEIS DELÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DE SERVEIS DELÀMBIT PER A VIANANTS I RENOVACIÓ DE SERVEIS DEL    
CARRER GIRONACARRER GIRONACARRER GIRONACARRER GIRONA ,,,,    ENTRE CARRER ENGINYER I MINETESENTRE CARRER ENGINYER I MINETESENTRE CARRER ENGINYER I MINETESENTRE CARRER ENGINYER I MINETES " (" (" (" (CERTIFICACIONSCERTIFICACIONSCERTIFICACIONSCERTIFICACIONS     1111----2222    AAAA    6666----2222))))

1r En data 20 de juny de 2012 es va publicar al DOGC la Resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny, 
sobre la selecció d'operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 
2007-2013, eixos 2 i 4 (DOGC núm. 6153).

La Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya va notificar que el projecte anomenat "Ampliació de l'àmbit per a 
vianants i renovació de serveis del carrer Girona , entre carrer Enginyer i Minetes", ha estat seleccionat 
amb una subvenció de 493.761,12 euros per part de FEDER, període 2007-2013, inclosa dins l'eix 4 
(desenvolupament local i urbà), amb una taxa de cofinançament del 50%, sobre una depesa elegible 
de 987.522,24 euros.

2n L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 
2012, va acceptar la referida subvenció de FEDER, per un import de 493.761,12 euros , sobre una 
despesa elegible de 987.522,24 euros.  

3r Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2012, es va aprovar inicialment 
el Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Girona    
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 08/12), amb un pressupost estimat d'1.977.101,75 euros més la quantitat de 
415.191,37 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 2.392.293,12 euros, redactat pels 
tècnics municipals d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers, el qual s'executarà en una fase 
d'acord amb els desglossament per trams següents:

Tram ATram ATram ATram A: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers d'Agustí Vinyamata i de l'Enginyer, 
amb un cost estimat de 583.220,17 euros més 122.476,24 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 705.696,41 euros.

Tram BTram BTram BTram B: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers de l 'Enginyer i de les Minetes, amb un 
cost estimat de 870.939,99 euros més 182.897,40 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa 
un total de 1.053.837,39 euros.
Aquest tram està cofinançat pel FEDERFEDERFEDERFEDER per al període 2007-2013, inclòs dins l'eix 4 
(desenvolupament local i urbà), per un import de 493493493493....761761761761,,,,12121212    euroseuroseuroseuros, sobre una despesa 



elegible de 987.522,24 euros. 
Tram CTram CTram CTram C: execució de l'obra del carrer Girona entre els carrers de les Minetes i de Francesc Ribas, 

amb un cost estimat de 522.941,59 euros més 109.817,73 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 632.759,32 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en matèria d'infraestructura viària de 
titularitat municipal, d'acord amb l'article 25.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de règim 
local.

4t En data 12 de març de 2013, la Junta de Govern Local va adjudicar a l'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA, el contracte d'obres per a l'execució de les obres de l'esmentat projecte executiu, 
per un import de 1.393.224,88 euros més 292.577,22 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total 
de 1.685.802,10 euros, el que representa una baixa del  29,53% respecte al pressupost de licitació, i 
amb un termini d'execució de 9 mesos, comptats a partir de la data de comprovació del replanteig, 
mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

El preu de la contracta desglossat per trams de les obres del carrer Girona és el següent :

Trams de lTrams de lTrams de lTrams de l ''''obra cobra cobra cobra c////    GironaGironaGironaGirona Base ImposableBase ImposableBase ImposableBase Imposable
IVAIVAIVAIVA    

((((21212121%)%)%)%)
TOTALTOTALTOTALTOTAL

TRAM ATRAM ATRAM ATRAM A
(entre c/ Agustí Vinyamata i Enginyer)

410.983,33 € 86.306,31 € 497497497497....290290290290,,,,44444444    €€€€

TRAM BTRAM BTRAM BTRAM B
(entre c/ Enginyer i Minetes)

613.734,36 € 128.884,22 € 742742742742....618618618618,,,,57575757    €€€€

TRAM CTRAM CTRAM CTRAM C
(entre c/ Enginyer i Francesc Ribas)

368.506,70 € 77.386,41 € 445445445445....893893893893,,,,11111111    €€€€

En data 2 d'abril de 2013 es va signar l'acta de comprovació del replanteig i autorització d'inici de 
l'obra.

5è Que l'execució de les obres del Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants iàmbit per a vianants iàmbit per a vianants iàmbit per a vianants i    
renovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Gironarenovació dels serveis del carrer Girona    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers (obra 08/12) està cofinançat per la Diputació 
de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" (codi XGL 13/X/96321).

Que l'execució de les obres del tram B, comprès entre els carrers d l'Enginyer i de les Minetes de 
l'esmentat Projecte executiu està cofinançat pel FEDER, per al període 2007-2013, inclòs dins l'eix 4 
(desenvolupament local i urbà).

6è Que d'acord amb el que estableix l'apartat 16.1 de l'Annex de les Bases reguladores per 
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 
2007-2013, eixos 2 i 4, especifica que a mesura que s'executin les operacions, els ens beneficiaris 
certificaran de manera semestral a través d'EACAT (www.eacat.cat) els pagaments efectivament 
realitzats a proveïdors i informaran sobre el conjunt d 'indicadors requerits.

7è Que segons consta a la Tresoreria municipal, entre els dies 1 de juliol i 31 de desembre de 2013, 
es va realitzar el pagament a l'adjudicatari de les obres l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, de 
les obligacions reconegudes corresponents a les factures de les certificacions d 'obres (núm. 1-2 a 6-2) 
emeses per l'execució de les obres del tram B, comprès entre els carrers de l'Enginyer i de les 
Minetes del projecte executiu cofinançat pel FEDER, per un import total executat de 503503503503....644644644644,,,,87878787    euroseuroseuroseuros 
(inclòs el 21% d'IVA).

8è El 26 de febrer de 2014, mitjançant l'aplicació informàtica Sistema Integral de Gestió dels Fons 
Estructurals de Catalunya - SIFECAT-, es va trametre la primera justificació econòmica referida a 30 
de desembre de 2013, corresponent a les despeses de les certificacions d'obres 1-2 a 6-2,  
executades del projecte executiu corresponent al tram B, entre els carrers de l'Enginyer i de les 
Minetes,  cofinançat pel FEDER, per un import total justificat de 503.644,87 euros, i adjuntant la 
documentació requerida (factures justificatives de les despeses; les notificacions a l 'adjudicatari de les 
transferències emeses, i les justificacions de l 'entitat bancària del pagament efectuat).

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



De conformitat amb el que estableix l'article 16 de les Bases reguladores per seleccionar operacions 
dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya, per al període 2007-2013, eixos 
2 i 4, aprovades per l'Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, publicades al DOGC núm. 6057, de 1 de 
febrer de 2012, pel que fa al termini i forma de justificació de les operacions cofinançades . 

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 :::: Aprovar la primera justificació econòmica de la subvenció atorgada pel FEDER 
2007-2013, eix 4, referida a 31 de desembre de 2013, corresponen als pagaments efectivament 
realitzats a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, adjudicatària de les obres d'execució del 
Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''Ampliació de lAmpliació de lAmpliació de lAmpliació de l''''àmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Gironaàmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer Girona    dededede    
GranollersGranollersGranollersGranollers , per les certificacions d'obres núm. 1-2 a 6-2  emeses per l'execució de les obres del tram 
B, comprès entre els carrers de l'Enginyer i de les Minetes de l'esmentat projecte, per un import total 
executat de 503503503503....644644644644,,,,87878787    euroseuroseuroseuros (inclòs el 21% d'IVA), i que van ser justificades mitjançant la plataforma 
informàtica SIFECAT el darrer dia 26 de febrer de 2014, amb la càrrega de la documentació 
justificativa requerida (factures justificatives de les despeses; les notificacions a l'adjudicatari de les 
transferències emeses, i les justificacions de l 'entitat bancària del pagament efectuat).

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord a la Comptabilitat municipal . 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA IDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA IDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA IDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA I    
CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDSCONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDSCONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDSCONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS,,,,LLACS I FONTS ORNAMENTALS I ÀREES DE JOCS DELLLACS I FONTS ORNAMENTALS I ÀREES DE JOCS DELLLACS I FONTS ORNAMENTALS I ÀREES DE JOCS DELLLACS I FONTS ORNAMENTALS I ÀREES DE JOCS DEL    
TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSTERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSTERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSTERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS

  Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 9 
d'octubre de 2012, es va adjudicar a l'empresa TALHER S.A amb CIF A-08602815 el contracte de 
serveis per la neteja i conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de jocs del 
terme municipal de Granollers per a 24 mesos, amb efectes des de l'1 de novembre de 2012 fins al 31 
d'octubre de 2.014 per l'import de 834.447,20 euros més 120.160,38 euros en concepte d'IVA, el que 
fa un total de 954.607,58 euros, per un termini d'execució és de l'1 de novembre de 2012 fins al 31 
d'octubre de 2014 i amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més de pròrroga.

D'acord amb l'informe del Cap del servei de Medi Ambient i Espais Verds, es necessari modificar el 
contracte, atès que:

- En el decurs de la contracta ha esdevingut la necessitat de conservar la nova zona enjardinada i les 
rotondes, originades arran les obres d'urbanització de l'accés a la ciutat davant l'Hospital General de 
Granollers, que cal incorporar al servei.
L'increment d'unitats a conservar és de 1.556m2 de planta arbustiva i 791m2 de paviment tou.

L'import total  fins el 31 d'octubre de 2014. és de 5.820,90€ amb 838,20 € d'IVA, que sumen un total de 
6666....659659659659,,,,10101010    €€€€ (IVA inclòs).

- En el decurs d'aquest hivern s'hauran plantat de l'ordre de 100 arbres d'alineació nous en carrers de 
la zona de la contracta. Arbrat no comptabilitzat en la previsió inicial, arbres que s'hauran de 
conservar tal i com prescriu el plec de condicions, en el capítol II DESCRIPCIÓ DEL SERVEI, 
subcapítol 2 Manteniment de la vegetació, apartat C Arbrat i palmeres (reposició de baixes, reg). 

Per tal de fer viable aquesta plantació, caldrà que sigui regada de forma regular durant la propera 
campanya primavera i estiu, per via del reg manual amb camió.  Reg que es podrà perllongar durant 
els propers anys fins que l'arbrat s'hagi consolidat. 

El servei de Medi Ambient i Espais Verds ha fet una càlcul de les necessitats de reg de l'arbrat i el 
temps de dedicació necessari, per tal de poder fer tot el recorregut de carrers amb el camió cisterna, 
que es tradueix en 11 jornades de reg.



El cost anual dels treballs de reg manual amb camió cisterna és de:

Cost reg d'una jornada 402,67€ x 11 jornades, sumen 4.429,37€

Total 4.429,37€ amb 930,17€ (IVA 21%) que sumen 5.359,54€5.359,54€5.359,54€5.359,54€

- A la clàusula dotzena del contracte formalitzat amb l 'empresa TALHER SA, permet  la modificació del 
contracte en els següents termes:
S' estableix una modificació màxima del  20 % sobre l'import adjudicat, es a dir 166.889,44 euros, que 
no comportarà alteracions en  la prestació del servei objecte del contracte i que es donarà en el 
següents supòsits:
Augmentar o reduir els àmbits d'actuació de les prestacions del servei de neteja i conservació de les 
places,parcs,jardins,dependències municipals i altres espais verds de titularitat municipal, així com 
llacs i fonts ornamentals i àrees i instal·lacions de jocs de la ciutat de Granollers .

L'empresa TALHER S.A , el dia 5 de febrer de 2014 , va presentar instància amb número de registre 
1990, mostrant la seva acceptació amb la modificació , d'acord amb la proposta rebuda del Servei de 
Medi Ambient i Espais Verds.

Com a conseqüència de la necessitat de modificar el contracte, d'acord amb l'informe tècnic emès per 
el Cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds i responsable del contracte de  data 17 de febrer de 
2014, es proposa modificar el contracte formalitzat en data 2 de novembre de 2012, en el sentit 
d'augmentar  un 1,23 % l'import primitiu del contracte , suposant un import d'augment de 10.250,27 
euros més 1.768,37 euros en concepte d'IVA , amb càrrec a la partida pressupostària 
H353.17110.21000, en la forma que s'indica a continuació:

- L'Annex I, Àmbit d'actuació, del Plec de Condicions Tècniques , passa a tenir el següent redactat:

   Localització      Reg Arbustiva Pav.Tous Total

15.FONT VERDA
Rotondes i parterres          c/Francesc Ribas       1.556      791 2.347  
entrada Hospital
16. VIA PÚBLICA
Escocells de l'arbrat          Carrers de l'àmbit     100     100
viari

         
S'adjunta annex I amb ampliació de l'àmbit d'actuació.

- Clàusula tercera del contracte formalitzat en data 2 de novembre de 2012, passa a tenir el següent 
redactat:

El preu del contracte es fixa en l'import total de 844.697,47 euros més 121.928,75 euros en concepte 
d'IVA , el que fa un total de 966.626,22 euros per al període executiu.

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

Article 106 del del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre del Text refós de la Llei de �

contractes del sector públic , pel que fa a les modificacions dels contractes.
Contracte formalitzat amb l'empresa TALHER SA en data 2 de novembre de 2012, pel que fa al �

límit de modificació 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 .... Modificar el contracte de serveis per la neteja i conservació dels espais verds, llacs i 
fonts ornamentals i àrees de jocs del terme municipal de Granollers formalitzat amb l'empresa   
TALHER SA, amb CIF A-08602815 , en el sentit d'augmentar  , un 1,23 % l'import primitiu del 
contracte , suposant un import d'augment de 10.250,27 euros més 1.768,37 euros en concepte d'IVA 
,fent un total de 12.018,64 euros, no superant el límit permès de modificació del 20% establert en la 
clàusula dotzena del contracte,en la forma que a continuació s' indica:



- L'Annex I, Àmbit d'actuació, del Plec de Condicions Tècniques , passa a tenir el següent redactat:

   Localització Arbustiva Pav.Tous Total

15.FONT VERDA
Rotondes i parterres          c/Francesc Ribas    1.556      791 2.347  
entrada Hospital
16. VIA PÚBLICA
Escocells de l'arbrat          Carrers de l'àmbit     100     100
viari

S'adjunta annex I amb ampliació de l'àmbit d'actuació.

- Clàusula tercera del contracte formalitzat en data 2 de novembre de 2012, passa a tenir el següent 
redactat:

El preu del contracte es fixa en l'import total de 844.697,47 euros més 121.928,75 euros en concepte 
d'IVA , el que fa un total de 966.626,22 euros per al període executiu.
 
SegonSegonSegonSegon.... Regularitzar els documents comptables de l'any 2014, complimentant  l'AD7651 per  
12.018,64 euros.

TercerTercerTercerTercer .... Formalitzar la modificació del contracte de serveis   per la neteja i conservació dels 
espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de jocs del terme municipal de Granollers en el termini 
de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar a l'empresa TALHER SA, al servei de Comptabilitat i al servei de Medi Ambient i 
Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

15151515).-).-).-).-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 BARCELONA A LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A LLA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER EL    
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EDUCATIUS DINS DEL PLA DE XARXA DE GOVERNSDESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EDUCATIUS DINS DEL PLA DE XARXA DE GOVERNSDESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EDUCATIUS DINS DEL PLA DE XARXA DE GOVERNSDESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EDUCATIUS DINS DEL PLA DE XARXA DE GOVERNS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS    2012201220122012----2015201520152015    PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2013201320132013

En data 21 de març de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
convocatòria i el Catàleg de concertació i de recursos per a l'any 2013 dins del Pla de Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015.

En data 27 de juny  de 2013  la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la Resolució 
parcial de la convocatòria d'ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2013 i del seu règim regulador, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

Els projectes presentats pel Servei d'Educació corresponien a aquesta convocatòria i la Resolució 
esmentada recull els imports aprovats i que són els següents: 

ProgramaProgramaProgramaPrograma ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
demanatdemanatdemanatdemanat

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Educació permanentEducació permanentEducació permanentEducació permanent Funcionament escoles de música 50.000,00 € 10.900,00 €



Escoles bressolEscoles bressolEscoles bressolEscoles bressol Funcionament d'escoles bressol municipals 50.000,00 € 10.900,00 €

En data 30 de juliol de 2013  la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va acordar 
acceptar aquesta subvenció.

Segons l'acord de la Diputació es recull que es justificaran les despeses abans del 30 de març de 
2014, per això informo que:

De l'actuació: Funcionament escoles de música, és justifiquen 29.177,92 euros que correspon a �

la part del sou que una mestra dedica a les classes de l'Escola de Música. Les dades han estat 
facilitades per RRHH. S'ha considerat innecessari justificar totes les despeses que genera el 
funcionament de l'Escola de Música “Josep Maria Ruera”  ja que la quantia de la subvenció ni les 
bases de la convocatòria ho requereixen.

De l'actuació Funcionament  d'Escoles bressols, es 39.753,08 euros que correspon al sou d'una �

educadora. Les dades han estat facilitades pel Servei de RRHH. S'ha considerat innecessari 
justificar totes les despeses que genera el funcionament de les tres escoles bressols municipals 
ja que la quantia de la subvenció ni les bases de la convocatòria ho requereixen .

La quantia de l'aportació efectuada per la Diputació de Barcelona dins del Pla de Concertació �

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per a l'any 2013, conjuntament amb altres fonts de 
finançament no supera el cost total de l'actuació.

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

L'Ajuntament de Granollers té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els �

documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat que s 'adjunta.

Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació.

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

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, dins del Pla 
de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per a l'any 2013, als diferents programes del 
Servei d'Educació, per un import de 21.800,00€, d'acord amb el següent;

ProgramaProgramaProgramaPrograma ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
demanatdemanatdemanatdemanat

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Educació permanentEducació permanentEducació permanentEducació permanent Funcionament escoles de música 50.000,00 
€

10.900,00 
€

Escoles bressolEscoles bressolEscoles bressolEscoles bressol Funcionament d'escoles bressol municipals 50.000,00 
€

10.900,00 
€

SEGON. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA DDICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA DDICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA DDICTAMEN RELATIU A LA PROPOSTA D''''APROVAR LES BASES QUE REGIRAN ELAPROVAR LES BASES QUE REGIRAN ELAPROVAR LES BASES QUE REGIRAN ELAPROVAR LES BASES QUE REGIRAN EL    
“CONCURS PEL DISSENY GRÀFIC D“CONCURS PEL DISSENY GRÀFIC D“CONCURS PEL DISSENY GRÀFIC D“CONCURS PEL DISSENY GRÀFIC D ''''ENTITROBAENTITROBAENTITROBAENTITROBA ''''T DE LT DE LT DE LT DE L''''ANYANYANYANY    2014201420142014

El Servei de Joventut organitza aquesta primavera, juntament amb totes les entitats i grups de joves 
de Granollers la tercera edició de la Mostra d'entitats, col·lectius i grups juvenils ENTITROBA'T. Per tal 
de fer difusió d'aquesta mostra es fa necessari la realització d'una imatge identificativa de la mostra i 



les seves corresponents aplicacions.

És voluntat del Servei de Joventut donar suport als joves dissenyadors de Granollers i comarca 
donant-los una oportunitat laboral consistent en la realització d'aquesta imatge en format de Concurs.
Després de l'èxit de la primera edició i  donada la bona acceptació i participació per part dels joves 
dissenyadors, enguany es creu convenient seguir amb l'esmentat concurs de disseny per a la Tercera 
Edició de la Mostra Entitroba't. 
 
La dotació econòmica prevista per a la realització d’aquest disseny és de 500 euros, subjectes a 
l'impost o retenció vigent segons llei, llevat d'exempció concedida per l'òrgan competent de 
l'administració tributària que queda condicionada al lliurament de les aplicacions del disseny gràfic del 
festival.

Donat que en el pressupost inicial de despeses a la partida H441 33722 48100 Premis, Beques, 
Pensions Estudi dinamització Juvenil es va aprovar per aquest concepte i hi ha saldo  disponible.

Per portar a terme aquest concurs s’han elaborat unes bases específiques que es detallen. 

Vist l'informe tècnic favorable amb la proposta d'aquestes bases pel concurs emès per la Responsable 
de Programes del servei de Joventut

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

PRIMER.- Aprovar les bases específiques per al concurs del disseny gràfic de l'ENTITROBA'T  2014, 
que es detallen amb el clausuat següent:

"BASES DEL CONCURS PER  AL DISSENY GRÀFIC 
DE LA IMATGE ENTITROBA'T 2014 

Entitroba't és  el nom que dóna forma a la mostra d'entitats, col·lectius i grups  juvenils que neix amb la 
finalitat de crear un espai de trobada de totes les entitats i grups de joves de Granollers. Aquesta acció 
se celebra en una tarda de cap de setmana del mes de maig organitzat pel Servei de Joventut 
conjuntament amb les entitats juvenils i grups de joves no associats, a fi d'oferir una proposta alternativa 
i poder mostrar les seves activitats i projectes. La mostra té lloc en un plaça de la ciutat.

- Poden optar al concurs els joves d’entre 15 i 30 anys residents a Granollers i a altres municipis del 
Vallès Oriental que no hagin guanyat altres concursos de disseny del Servei de Joventut.

- L'objecte d'aquest concurs és el disseny de la imatge de l'Entitroba't, que enguany celebra la seva 
tercera edició, i les seves aplicacions: cartell general en format DIN A3, plotter, postal promocional, 
bàner per a la web i facebook i d'altres que es creguin adients per promocionar la mostra.

- Els treballs han de desenvolupar tant la compaginació i l'estructura del contingut com el disseny, i 
hauran d'incloure el text: “Entitroba't 2014. Mostra d'entitats juvenils i grup s de joves.” 

- Les obres presentades han de ser inèdites. Caldrà lliurar els originals en suport rígid en mida DIN A3 
(en direcció vertical o horitzontal) i en format digital en un CD. L'autor/a haurà de desenvolupar el 
disseny i la compaginació del contingut amb un text prova,  aquesta informació es pot demanar al Gra o 
trobar-ho a la web, www.grajove.cat .

- Els originals en format paper es lliuraran sense signar, amb pseudònim a la part posterior, juntament 
amb el software utilitzat. S'hi adjuntarà un sobre tancat en què es repetirà el pseudònim i un full a dins 
amb el nom i els cognoms de l'autor, telèfon, l'adreça habitual, el correu electrònic i una fotocòpia del 
DNI. Totes aquestes dades són obligatòries.

- Els originals s'entregaran al Gra (plaça de l'Església, 8, Granollers) en l'horari d'atenció al públic: de 
dimarts a divendres, de 9 h a 14 h i de dilluns a divendres, de 16.30 h a 20.30 h.

- No es poden presentar més de tres treballs per persona.

- El termini de presentació serà el 21 de març a les 20.30 h.

- L'Ajuntament de Granollers i per delegació la regidoria de Joventut serà el propietari legal del disseny i 
es reserva el dret a modificar-ne algun aspecte per adequar-lo a la finalitat. La comissió organitzadora 



de l'Entitroba't també pot suggerir modificacions per adaptar la difusió a les necessitats de la mostra.

- La realització dels diferents suports de difusió del festival s'adaptarà al tancament definitiu de la 
programació per part de l'organització.

- La dotació econòmica és de 500 euros, (quantitat subjecte a l'impost o retenció vigent segons llei, 
llevat d'exempció concedida per l'òrgan competent de l'Administració Tributària).

- La recepció del premi queda condicionada al lliurament de totes les aplicacions gràfiques sol·licitades.

- El jurat està format per quatre representants de les entitats programadores de la mostra d'entitats i 
grups juvenils Entitroba't, pel regidor de Joventut, per un tècnic del Servei de Joventut i un tècnic del 
Servei d’Imatge i Comunicació de l’Ajuntament de Granollers.

- El veredicte del jurat es donarà a conèixer personalment al guanyador abans del 28 de març i a partir 
del 31 es difondrà a través del web del Gra ( www.grajove.cat ). Si no es manifesta el contrari, els 
participants quedaran recollits a la base de dades de dissenyadors joves del Servei de Joventut. 

- Els originals es podran recollir a l'Oficina Jove a partir de l'1 d'abril de 2014.

- La participació al concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases."

SEGON.- Exposar al públic les bases aprovades a la web del centre www.grajove.com i al taulell 
d'anuncis de l'edifici per acollir-se a la convocatòria

TERCER.- Imputar a la partida  H441 33722 48100, l’import de 500,00 euros (subjecte a l'impost o 
retenció vigent segons llei, llevat d'exempció concedida per l'òrgan competent de l'administració 
tributària) pel premi del concurs del disseny gràfic de l'ENTITROBA'T 2014.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRESTACIÓ    
DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES EN EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE GRANOLLERSDEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES EN EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE GRANOLLERSDEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES EN EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE GRANOLLERSDEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES EN EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS DE GRANOLLERS,,,,    
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERISMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

 La Junta de Govern Local del 28 de gener de 2014,va acordar iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la 
despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al 
contracte per la prestació del servei de control de plagues als edificis públics i equipaments 
municipals de Granollers a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat.

El dia 30 de gener de 2014 s'ha convidat a les empreses següents:

1 FONSECA SANIDAD AMBIENTAL 08403 Granollers
2 TRACTAMENTS TURA 08140 Caldes de Montbui
3 ANURA MONTSENY – CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES 08470 Sant Celoni

Les empreses FONSECA SANIDAD AMBIENTA i ANURA MONTSENY – CONTROL INTEGRAT DE 
PLAGUES han declinat la proposta a participar en el concurs per no tenir els recursos tècnics o 
humans necessaris per fer front a l'objecte del contracte. Únicament s'ha presentat l'empresa 
TRACTAMENTS TURA

Desprès de les corresponents obertures del sobre núm. 2 (relatiu als criteris que depenen de judici de 
valor i l'oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica), la cap de l'Oficina de Sanitat i 
Consum ha emès l'informe tècnic  i fa les valoracions següents:

A) Proposta tècnica valorable mitjançant judici de valor fins a  49 punts.



Les propostes de millora que es valoren són les següents:

Millora en el termini d'atenció d'avisos i urgències que s'indica en les pautes d'actuació a.
(avisos 72 hores, urgències 24 hores): fins a 10 punts
Telèfon 24 hores: fins a 10 puntsb.
Compromís de petits arranjaments que no suposin la utilització de material, eines o c.
maquinària fora de l'àmbit de treball de l'empresa contractada: fins a 10 punts
Proposta de millores que poden contribuir a un millor control de plagues : fins a 5 puntsd.
Compromís de ventilar els equipaments tractats abans del seu ús normal  fins a 10 puntse.
Altres que pugui proposar l'empresa relacionades amb l'objecte del contracte: fins a 4 f.
punts

Millora 
avaluada

Millora proposada Observacions Puntuació 
donada

a) Atenció d'avisos en 24 hores Disminueix el temps 
d'atenció de 72 a 24 hores

10

b) Telèfon 24 hores 10

c) Tapar caus després de tractament 
per evitar accidents

5

d) Emetre informes per mesures 
correctores que hagi de dur a 
terme el propi ajuntament

5

e) No consta -

Actuacions de desratització sense 
avís previ, seguiment de caus

Horari adaptat als centres No avaluable. Inclòs en 
les condicions tècniques 
(punt 8)

Assessorament tècnic en 
identificació de plagues

No avaluable. Previst en 
les condicions tècniques 
(punt 1)

f) 

Informació sobre les dades que 
inclou el full informatiu de 
tractament

No avaluable. La 
informació que ha de 
contenir el full està 
prevista a la norma. 

1

Puntuació assolida: 31

B) Proposta econòmica i tècnica valorable automàticament (fins a 51 punts)

El punt II.6 del Plec de clàusules administratives estima el valor de la contractació en 
cinquanta-dos mil dos-cents cinquanta euros (52.250 €), que inclouen el període executiu 
2014-2015 (14.250 € i 19.000 € respectivament) i les possibles pròrrogues (19.000 €).
L'empresa licitadora ha presentat la següent proposta econòmica, que representa una baixa del 
5,9 % respecte el valor de contractació estimat.

Base imposable IVA 21% Total

2014 13.410,00 € 2.816,10 € 16.226,10 €

2015 17.880,00 € 3.754,80 € 21.634,80 €

Total període executiu: 31.290,00 € 6.570,90 € 37.860,90 €

Puntuació final resultant:



EMPRESA CRITERIS AMB JUDICI 
DE VALOR

AMB FORMULA 
MATEMÀTICA

TOTAL

TRACTAMENTS TURA 31 51 82

En data 17 de febrer de 2014 s'ha requerit electrònicament a l'empresa TRACTAMENTS TURA amb 
NIF. 38416584 Y a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

El 24 de febrer de 2014, l'empresa TRACTAMENTS TURA ha presentat la documentació requerida 
amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte, d'acord amb el Plec de clàusules administratives 
particulars, i  la cap del Servei de Contractació i Compres la  ha acceptat  .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte de serveis  per a la contracte per la 
prestació del servei de control de plagues als edificis públics i equipaments municipals de Granollers, 
per al període de 1 d'abril de 2014 i fins a 31 de desembre de 2015, a l'empresa TRACTAMENTS 
TURA amb NIF. 38416584 Y  per un import de 31.290, 00€ euros ,  més 6.570,90 euros d'IVA (21%), 
el que fa un total de 37.860,90 € euros, el que representa una baixa del 5,9% respecte al preu de 
licitació.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa TRACTAMENTS TURA amb NIF. 38416584 Y el contracte per la 
prestació del servei de control de plagues als edificis públics i equipaments municipals de Granollers, 
per al període de 1 d'abril de 2014 i fins a 31 de desembre de 2015, per un import de 31.290, 00€ 
euros,  més 6.570,90 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 37.860,90 € euros, el que representa una 
baixa del 5,9% respecte al preu de licitació, amb subjecció als plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació aportada pel contractista, d'acord 
amb els fets i fonaments invocats i amb aplicació al codi pressupostari H451.31320.22799 dels 
exercicis 2014 i 2015, i amb la distribució següent: 

Base imposable IVA 21% Total

2014 13.410,00 € 2.816,10 € 16.226,10 €

2015 17.880,00 € 3.754,80 € 21.634,80 €

Total període executiu: 31.290,00 € 6.570,90 € 37.860,90 €

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 86,70 
€ de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars , clàusula X.2 g/

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

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

CINQUCINQUCINQUCINQUÈÈÈÈ....  Publicar l'acord d'adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el perfil del 



contractant de l'òrgan de contractació , d'acord al que estableix l'article 154 del TRLCSP.

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    Confeccionar els documents comptables AD i ADFUT a nom de l'empresa adjudicatària pels 
imports màxims adjudicats indicats en el primer punt d'aquest acord, amb aplicació al codi 
pressupostari H451.31320.22799, i alliberar del document comptable d'autorització de la despesa A 
núm. 13859 l'import de 1.016,40 euros.

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Notificar al servei de comptabilitat de l 'Àrea de Govern i Economia.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA PER A L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    DEL CONVENI DEDEL CONVENI DEDEL CONVENI DEDEL CONVENI DE    
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L'Ajuntament de Granollers té com una de les seves prioritats la promoció de la salut de la població, i 
realitza activitats d'educació sanitària per al foment d'estils de vida saludables a diferents col·lectius .

Dins els objectius hi figura la promoció de l'associacionisme i el voluntariat associatiu, així com la 
col·laboració amb entitats sense afany de lucre que promouen acció social i l'ajut a persones amb 
càncer, professional i voluntària, contribuint així a la millora de la qualitat de vida i del benestar dels 
ciutadans de Granollers. 

L'entitat Oncovallès ofereix un servei de prevenció i millora de la qualitat de vida de la persona amb 
malaltia oncològica i les seves famílies. Les demandes poden ser múltiples, des d'informació i 
orientació, assistència i participació de les activitats i serveis de la Fundació a peticions concretes, 
fins i tot la sol·licitud d'ajuts econòmics i recursos de la xarxa social. Té també un servei de voluntariat 
que complementa la tasca dels professionals de la salut .

Per tot l'esmentat, per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2011 es va 
aprovar la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i Oncovallès, 
Fundació Privada d'Ajuda Oncològica, amb l'objecte de dur a terme activitats de prevenció en població 
general i d'atenció a persones amb malaltia oncològica, amb una durada fins a 31 de desembre de 
2011, prorrogable  per anys naturals fins a un màxim de quatre pròrrogues expresses. 

En el marc de l'esmentat conveni es contempla com obligació per part de l 'Ajuntament, d'una banda, la 
cessió a la Fundació d'uns espais de titularitat municipal situats a l'Av. del Parc 9, sempre i quan 
aquests no es necessitin per altres temes que es considerin prioritaris i, d'altra banda, l'aportació d'un 
ajut econòmic anual per un import de 1.000,00 €, amb l'objecte de col·laborar a les despeses 
derivades de les activitats programades per l 'any en curs.

Aquesta aportació té la consideració de subvenció de caràcter directe, de conformitat a l'establert a 
l'article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, degut a que està 
prevista expressament  en les condicions del conveni , així com en el pressupost de l'Ajuntament.

Enguany, l'entitat ha manifestat expressament la seva voluntat de prorrogar la vigència del conveni 
per a l'any 2014, mitjançant escrit presentat el dia 3 de febrer de 2014 amb núm. registre 1862.

L'entitat ha justificat de forma satisfactòria la subvenció rebuda l'any 2013 en el marc del present 
conveni.

L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement sobre l'aprovació de l'esmentada pròrroga 
per a l'any 2014, així com a l'aportació de l'ajut econòmic acordat, per un import de 1.000,00 €, en 
concepte de suport a les despeses derivades de les activitats programades per a l 'any en curs.



A l'aplicació pressupostària H452.31330.48701 SUBVENCIO ONCOVALLES hi ha crèdit suficient per 
atendre aquesta despesa.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el RD 887/2006, de 21 de juliol, que 
aprova el Reglament de l'esmentada Llei general de subvencions; i l'Ordenança municipal de 
subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 28 de febrer de 2006 
-parcialment modificada per acord de Ple de data 26 d'octubre de 2010-, pel que fa al règim jurídic 
aplicable en matèria de subvencions.

Els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, de conformitat amb la disposició addicional cinquena, pel 
que fa als convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat .

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 .-.-.-.- Aprovar la pròrroga per a l'any 2014 del conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament 
de Granollers i Oncovallès, Fundació Privada d'Ajuda Oncològica, per dur a terme activitats de 
prevenció en població general i d'atenció a les persones amb malaltia oncològica.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar l'atorgament de forma directa d'una subvenció a favor de l'entitat Oncovallès, amb 
NIF J64107188, per un import de 1.000,00 €, en concepte de suport a les despeses derivades de les 
activitats programades per l'any 2014 en el marc de la pròrroga del present conveni. 

Tercer.- Disposar que, amb caràcter general, s'entendrà acceptat l'ajut econòmic per part de l'entitat 
beneficiària si en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de notificació, aquesta no manifesta 
espressament la renúncia.

Quart.-  Acordar el pagament anticipat de l'ajut econòmic abans de la corresponent justificació, amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària H452.31330.48701, sense necessitat de presentació d'aval atès 
que es tracta d'una entitat de reconeguda presència i activitat a la ciutat.
Podrà exigir-se'n el seu reintegrament en cas d'incompliment de les condicions i càrregues imposades 
en el present acord. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Establir que, d'acord amb allò que disposa l'article 17 de l'ordenança general de subvencions 
de l'Ajuntament de Granollers, l'entitat beneficiària haurà de presentar la justificació de la subvenció 
rebuda en el termini d'un mes desde la finalització de la pròrroga, no més tard del dia 1 de febrer de 
2015, d'acord amb el règim següent:

S'ha de justificar la realització del concepte subvencionat, com a mínim, fins a l'import a.
concedit.
Cal que l'entitat beneficiària presenti el model normalitzat de justificació de despeses, o bé b.
una relació de factures o altres justificants de les despeses efectuades, juntament amb els 
documents originals, o bé còpia compulsada dels mateixos.
Les factures relatives a les despeses efectuades hauran d'estar datades entre l'1 de gener de c.
2014 i el 31 de desembre de 2014, i han de referir-se a actuacions executades pel beneficiari 
dins l'exercici 2014.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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El dia 22 d'octubre l'Associació de familiars de nens i nenes amb malaltia oncològica de Catalunya 
(d'ara endavant AFANOC) va sol·licitar a l'Ajuntament de Granollers una col·laboració econòmica per 
a la organització de la campanya "Posa't la gorra" 2013.

L'AFANOC, amb les seves activitats, té per objectiu sensibilitzar la societat de l'existència del càncer 
infantil per tal de normalitzar la malaltia . 

Un cop valorada satisfactòriament la sol·licitud esmentada, per acord de la Junta de Govern Local de 
data 10 de desembre de 2013 es va aprovar l'atorgament d'una aportació econòmica amb caràcter 
excepcional a favor de l'entitat sol·licitant, per un import 500,00 €, subjecte el seu pagament a la 
presentació de la justificació de l'actuació objecte de suport mitjançant la presentació d'una memòria 
de l'activitat.

En aquest sentit, l'AFANOC ens va enviar 100 gorres per correspondre l'import de l'aportació, que van 
ser repartides a infants de Granollers per poder anar a la festa solidària anual de forma gratuïta . 

El 14 de desembre de 2013 l'AFANOC va organitzar la 13a edició de la diada solidària "Posa't la 
gorra", que va tenir lloc, un any més, al zoo de Barcelona, i que va coincidir amb els 25è aniversari de 
l'entitat.

El dia 20 de desembre de 2013, l'AFANOC ha presentat en temps i forma a l'Ajuntament de Granollers 
la documentació corresponent a la justificació de l'ajut rebut, de conformitat a allò establert a l'acord 
de concessió (registre d'entrada núm. 23403).

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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 .-.-.-.- Aprovar la justificació de l'aportació econòmica concedida de forma directa i amb caràcter 
excepcional a l'Associació de familiars de nens i nenes amb malaltia oncològica de Catalunya, amb 
l'objecte de col·laborar i donat suport a la campanya "Posa't la gorra" 2013, d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Efectuar el pagament de l'aportació econòmica concedida (ADO 201300078339).

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 UNANIMITAT
 

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

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i vint-i-cinc 
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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