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ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Andrea Canelo Matito
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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 
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En les dates i amb el número de registre d'entrada al registre de factures que s'indiquen en la relació 
annexa a aquest acord, les persones físiques i/o jurídiques que igualment es citen en la relació annexa 
a aquest acord han presentat les factures amb els números i pels conceptes que figuren a la relació 
annexa a aquest acord.    

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

Consten a l'expedient administratiu els informes emesos pels diferents responsables dels serveis 
municipals en els que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha estat reconeguda 
en l’exercici en què s’ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha seguit el procediment 
legalment establert i en els que queda acreditat que l'objecte de la factura ha estat efectivament 
realitzat a plena satisfacció del servei municipal . 

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

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
els documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

Vist l'informe conjunt d'Intervenció i Secretaria de data 30 d'abril de 2014.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s 'indiquen a la relació annexa 
a aquest acord (núm. 3/2014) per un import total de 9999....493493493493....21212121    €€€€.

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 3/2014) amb càrrec a les partides del Pressupost  2014 de l'Ajuntament de Granollers que 
igualment s'indiquen a la relació annexa. 



TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que 
consta a la relació annexa a aquest acord (núm. 3/2014). Notificar a les persones interessades 
aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ATORGAR I DISPOSARPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR I DISPOSARPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR I DISPOSARPROPOSTA RELATIVA A ATORGAR I DISPOSAR,,,,    LES SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ ILES SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ ILES SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ ILES SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ I    
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU

En data 15151515    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2013201320132013 la Junta de Govern LocaJunta de Govern LocaJunta de Govern LocaJunta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria de 
subvencions a la producció i comercialització de  Productes de PalouProductes de PalouProductes de PalouProductes de Palou , amb una dotació pressupostària 
de 20.000,00 euros previstos a la partida H160 24152 47900 “Subvenció Explotacions Agrícoles Pla 
de Xoc 2013” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2013.

El període de sol·licitud de les subvencions es va iniciar el dia 12 de novembre de 2013 (l’endemà de 
l’anunci al BOP) i va finalitzar el 12 de febrer de 2014 (3 mesos després).

En aquest període s’han rebut un total de 5 sol·licituds de subvenció d'acord amb el següent detall:

Beneficiari NIF Tipus 
d'activitat

Actuacions objecte de 
l'ajut

Data de 
sol·licitud

Nº de 
registre

Pressupos
t despesa 

(€)

Import 
sol·licitat 

(€)

Adquisició d'una 
màquina per imprimir 
etiquetes

Tancat d'un tros de finca 
per poder produir ous de 
gallines a l'aire lliure 
(categoria número 1)

Agropecuària 
Can Mariné SL

B61147807 Granja 
d'ous

Taxa de la llicència 
municipal

03/02/14 1867 13.987,50 5.000,00

Adquisició motor bomba 
per al reg d'hortalisses

Pere Fíguls 
Tuset

52156513B Producció 
hortícola

Impressió d'etiquetes per 
a la comercialització de 
productes

05/02/14 2017 13.650,00 5.000,00

Adequació de les 
instal·lacions per a la 
venda de llet crua 
d'acord amb els 
requeriments de salut 
pública

Adquisició d'envasos per 
a la comercialització de 
llet

Despeses d'etiquetatge

Isidre Ventosa 
Asturgó

52142271Y Granja de 
llet

Despeses de tramitació 
dels registres sanitari i 
d'indústries alimentàries

11/02/14 2474 3.038,55 1.519,27

Despeses dels tràmits 
inici d'activitat

Lourdes 
Busquets 
Cladellas

35100590Z Granja de 
Pollastres

Obres i instal·lacions per 
a millorar el procés 
productiu (segmentació 
de pollastres, 
delimitació zona d'aire 
lliure i il·luminació)

07/02/14 2199 5.532,34 2.766,17

Formació en horticultura 
ecològica

Adquisició de maquinària 
per treballar la terra

Adquisició i instal·lació 
de material de reg

SAT agrícola 
de Granollers

F60693397 Producció 
hortícola

Despeses d'etiquetatge, 
packaging i difusió

10/02/14 2311 8.343,24 4.171,62



TOTAL (€) 44.551,6

3

18.457,06

Atès que l’import sol·licitat per cadascun dels sol·licitants    s’ajusta al que estableixen les basess’ajusta al que estableixen les basess’ajusta al que estableixen les basess’ajusta al que estableixen les bases, que 
és, que l’import de la subvenció no superarà ell’import de la subvenció no superarà ell’import de la subvenció no superarà ell’import de la subvenció no superarà el    50505050%%%%    del cost de l’actuació sol·licitadadel cost de l’actuació sol·licitadadel cost de l’actuació sol·licitadadel cost de l’actuació sol·licitada, amb un 
màxim demàxim demàxim demàxim de     5555....000000000000,,,,00000000    euroseuroseuroseuros per    beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari ....

Atès que en data 7777    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2014201420142014, es va aprovar la modificació del Pressupost de l'Ajuntament 2014, 
per la incorporació de romanents.

Atès que la dotació pressupostària a la partida HHHH160160160160....24152241522415224152....47900479004790047900    “Subvenció Explotacions“Subvenció Explotacions“Subvenció Explotacions“Subvenció Explotacions    
Agrícoles Pla de XocAgrícoles Pla de XocAgrícoles Pla de XocAgrícoles Pla de Xoc    2013201320132013”””” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014, és 
suficient per a satisfer l’import total de les sol·licituds rebudes .

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

Atès que la comissió avaluadora ha donat el vistiplau a l’atorgament de les subvencions de totes les 
sol·licituds rebudes.

Vist informe favorable, de data 28 d'abril de 2014, del tècnic de Dinamització Agrària del servei de 
Promoció Econòmica, Sr. Vicenç Planas Herrero.

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 ::::    

PPPPrimerrimerrimerrimer.-.-.-.- Atorgar i disposar, una subvenció per a la producció i comercialització de Productes desubvenció per a la producció i comercialització de Productes desubvenció per a la producció i comercialització de Productes desubvenció per a la producció i comercialització de Productes de    
PalouPalouPalouPalou, amb càrrec a la partida HHHH160 24152 47900160 24152 47900160 24152 47900160 24152 47900    “Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc“Subvenció Explotacions Agrícoles Pla de Xoc    
2013201320132013”””” del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014, d’acord amb el següent detall:

Beneficiari NIF Tipus 
d'activitat

Actuacions objecte de l'ajut Import 
atorgat (€)

Adquisició d'una màquina per imprimir etiquetes

Tancat d'un tros de finca per poder produir ous 
de gallines a l'aire lliure (categoria número 1)

Agropecuària 
Can Mariné SL

B61147807 Granja 
d'ous

Taxa de la llicència municipal

5.000,00

Adquisició motor bomba per al reg d'hortalissesPere Fíguls 
Tuset

52156513B Producció 
hortícola Impressió d'etiquetes per a la comercialització de 

productes

5.000,00

Adequació de les instal·lacions per a la venda de 
llet crua d'acord amb els requeriments de salut 

pública

Adquisició d'envasos per a la comercialització de 
llet

Despeses d'etiquetatge

Isidre Ventosa 
Asturgó

52142271Y Granja de 
llet

Despeses de tramitació dels registres sanitari i 
d'indústries alimentàries

1.519,27

Despeses dels tràmits inici d'activitatLourdes 
Busquets 

Cladellas

35100590Z Granja de 
Pollastres Obres i instal·lacions per a millorar el procés 

productiu (segmentació de pollastres, delimitació 

zona d'aire lliure i il·luminació)

2.766,17

Formació en horticultura ecològica

Adquisició de maquinària per treballar la terra

Adquisició i instal·lació de material de reg

SAT agrícola 
de Granollers

F60693397 Producció 
hortícola

Despeses d'etiquetatge, packaging i difusió

4.171,62

TOTAL (€) 18.457,06

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Determinar que cadascun dels beneficiaris d’aquesta subvenció, haurà de presentar la 
documentació justificativa de les despeses de les actuacions realitzades, en el termini màxim determini màxim determini màxim determini màxim de    
dotze mesos des de la data ddotze mesos des de la data ddotze mesos des de la data ddotze mesos des de la data d''''atorgamentatorgamentatorgamentatorgament , i restarà obligat a signar, abans d'ordenar-se el pagament, 



un escrit d'acceptació de la subvenció d'acord amb el model que li serà facilitat.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-     Notificar l'acord al departament d'intervenció i a cadascun dels beneficiaris de les 
subvencions.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PROGRAMACIÓ D''''ACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALSACTIVITATS SOCIOCULTURALS    
DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE JUNY A JULIOL DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE JUNY A JULIOL DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE JUNY A JULIOL DEDE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS PER AL PERÍODE JUNY A JULIOL DE     2014201420142014

Els centres cívics són equipaments públics de titularitat municipal, amb un cert nivell d’integració i 
polivalència, que actuen en l’àmbit de la proximitat per a la prestació de serveis personals de qualitat .

Entre les seves funcions cal destacar les línies programàtiques en l’àmbit de l’educació permanent i de 
la dinamització comunitària, les quals pretenen estimular el desig de les persones per l’aprenentatge 
no formal i informal i també promoure iniciatives que donin resposta als interessos particulars de les 
persones, tot afavorint la seva participació activa.

Per tal d'afavorir el correcte desenvolupament de les activitats i serveis que han d'oferir els centres 
cívics de la ciutat, l'Ajuntament té establert amb l'empresa Doble Via contracte vigent on s'estableix en 
la clàusula desena que el contractista adjudicatari s'obliga a complir, entre d'altres, les obligacions 
descrites al Plec de prescripcions tècniques particulars, on a la clàusula 4.2 estableix l'obligació de "
Proposar, executar i avaluar la programació d'activitats, els projectes i els que es desenvolupen i 
ofereixen els centre cívics, ja siguin de caràcter estable o extraordinari, l'aprovació de les quals 
correrà a càrrec de l'Ajuntament de Granollers".

L’equip tècnic de centres cívics, compost per personal de l'empresa Doble Via SCCL, ha redactat una 
programació d’activitats socioculturals a desenvolupar des de la xarxa de centres cívics de Granollers, 
pel període  juny a juliol de 2014, la qual ha estat dissenyada tenint en compte els dos eixos 
programàtics propis dels centres cívics: el programa de formació i el programa de difusió i 
dinamització comunitària.

La programació d’activitats dissenyada pel període esmentat està marcada pels criteris d’oferir un oci 
actiu i formatiu a la ciutadania de Granollers i de crear espais de diàleg i de relació entre les persones. 
Vol ser una oferta de qualitat i diversa que doni la possibilitat a cada persona de trobar en els centres 
cívics de la ciutat allò que més s’adeqüi als seus interessos de formació i de relació .

Atès l'informe del Coordinador Tècnic de Centres Cívics, de data 8 d'abril de 2014, favorable a 
l'aprovació de l'esmentada programació.

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 programació proposada per Doble Via SCCL, relativa a activitats socioculturals de 
la Xarxa de Centres Cívics per al període juny a juliol de 2014, en el marc del contracte de serveis 
amb número de registre 195, exp. 15/12, per a la gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la 
Xarxa de Centres Cívics municipals de Granollers. L'esmentada programació es reprodueix a 
continuació:

PRESENTACIÓ
El present document recull les diverses propostes que el Servei de Participació, des de la Xarxa de Centres 



Cívics de Granollers, proposa per a l’Estiu 2014.

La programació d’Estiu de la Xarxa de Centres Cívics es basa en :

- Programa de formació

El programa de formació segueix amb la línia programàtica del curs basat en les 4 àrees temàtiques (salut i 
creixement personal, terra i fogons, expressió i creativitat, tecnologia i recursos ). En aquest cas s’ofereixen 
cursos de 4 sessions i alguns cursos exprés que tan bons resultats ens venen donant. Com és habitual, les 
propostes que es presenten intenta complementar ‘oferta formativa que proposen les entitats de cada centre , tot i 
que a la programació d’estiu no és tan amplia. Sobretot es reforcen les línies programàtiques de Terra i fogons i 
Tecnologia i recursos. Així trobem propostes innovadores com Composició electroacústica, Tècniques 
d’improvisació amb la guitarra o el de Relats de viatge amb la intenció d’arribar a nous públics. Però també hi ha 
cursos per al públic més fidel com Barbacoes d’Estiu, 1001 gaspatxos, Joieria amb cuir o Ioga i meditació a la 
natura.

- Programa de dinamització

El programa de dinamització es fonamenta amb aquelles activitats que ens permeten treballar de forma 
coordinada amb el territori més proper on estan ubicats els centres cívics, així com amb les seves entitats més 
actives. Enguany hi ha dues propostes diferenciades :

Per un costat es presenta el bloc de cuina del projecte Passa’m la recepta. Aquesta presentació anirà 
acompanyada d’una festa per celebrar que el Passa’m la recepta entra a les Xarxes .
Per altra banda les propostes de dinamització per Can Bassa , Can Gili, Jaume Oller i Nord
s’engloben dins del projecte de ciutat  A les places!
En el cas de Can Bassa i Can Gili amb una proposta oberta per a un públic familiar I en el cas de Jaume Oller i el 
Nord, es tractarà d’accions que s’han treballat amb algunes de les entitats del territori .

PROGRAMA DE FORMACIÓ

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

COSMÈTICA NATURAL D’ESTIU:
Tingues cura de la teva pell
Prendre el sol, banyar-se al mar o a les piscines, les altes temperatures, afecten els nivells de nutrició i hidratació 
de la nostra pell i del nostre cabell, i cal reparar els teixits afectats així com prevenir els efectes. El curs ens 
mostra com podem fer olis, cremes i tònics naturals personalitzats i així cuidar de la nostra pell en època d 'estiu!
Dimecres del 2 al 23 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
Suplement de 20 euros en concepte de material
A càrrec de Beatriu Quintana
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

IOGA I MEDITACIÓ A LA NATURA
La filosofia del ioga busca la pau i la unió harmoniosa amb tots els éssers. En aquest taller l’estudiarem de 
manera amena, i la dotarem de recursos per trobar-nos amb més equilibri i pau amb un/a mateixa i amb la natura 
i el món que ens envolta. Farem pràctiques de respiracions i meditació, incloent el cant de mantres, i aprofitarem 
l'entorn natural de Palou per connectar amb alguns exercicis amb el paisatge .
Dimecres del 2 al 23 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
A càrrec de Txús Pedrosa, professora de ioga i meditació.
Lloc: Centre Cívic Palou

LINE DANCE
Posa't en forma ballant!
T'agrada ballar? Doncs aquest és el teu curs! Tocarem diferents tipus de ball mentre ens posem
en forma d'una manera divertida. A més no cal parella!
Dimecres del 2 al 23 de juliol de 2014 de 19.30 a 21 h
Preu: 19,80 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 14,82 euros (4 sessions)
A càrrec d'Elisenda Guardia
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

DE CAP A PEUS: MASSATGE PEL BENESTAR
T’ agradaria tenir cura dels altres i de tu mateix? Si tens ganes d'aprendre tècniques senzilles i eficaces per 



alleujar dolors d'esquena, cames cansades, mal de cap, etc i aconseguir una relaxació profunda, vine a practicar 
i aprendre a fer un bon massatge, gaudiràs i els teus amics o familiars t’estaran molt agraïts .
Dijous del 3 al 24 de juliol de 2014 de 19.30 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
A càrrec de Silvina Molina
Lloc: Centre Cívic Palou

EXPRESSIÓ I CREATIVITAT

RELATS DE VIATGE
Les fotografies de viatge no reflecteixen les experiències viscudes. Si t’agrada escriure, aquest estiu et 
proposem que expliquis el teu viatge d’una manera diferent. Passa-t’ho bé practicant l’escriptura de cròniques, 
diaris i relats de viatge, i aprèn a donar-los el teu toc personal!
Dimarts de l’ 1 al 22 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
A càrrec de Núria Soto
Lloc: Centre Cívic Nord

IMPROVISA AMB LA GUITARRA
Si ja saps tocar la guitarra i vols aprendre tècniques d’improvisació i tenir recursos per fer solos ...aquest és el teu 
curs! Porta la teva guitarra i el que necessitis per tocar (amplificadors, cables, micròfons, etc.). Interpretarem en 
grup, escoltarem i intercanviarem idees per improvisar plegats !
Dimecres del 2 al 23 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
A càrrec de Guillem Torà, músic
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

SCRAPBOOK AMB MODELING PASTE
La modeling paste s'ha fet servir sempre en el món de les belles arts per pintures a l’oli o per diferents disciplines 
artístiques i ara arriba al món del scrapbook per donar-nos més opcions creatives. Al taller coneixerem les 
tècniques per treballar aquest material fent una llibreta .
Dimecres 9 i 16 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 13.20 euros (2 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 9.88 euros (2 sessions)
Suplement de 7 euros en concepte de material
A càrrec d’ Anna Camps, especialista en la tècnica scrapbooking.
Lloc: Centre Cívic Nord

BIJUTERIA AMB CUIR
En aquest taller aprendrem a utilitzar les eines de la bijuteria i els utensilis per treballar amb el
cuir i fer-nos un collaret, un braçalet o unes arracades per lluir -les aquest estiu.
Dimarts de l’1 al 22 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
Suplement de 3 euros en concepte de material
A càrrec d’ Helena Gil, joiera
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

TERRA I FOGONS

L’HORA DEL VERMUT
Arriben els tant esperats vermuts d’estiu , aprèn a preparar tapes originals per acompanyar -los.
Sorprèn a amics i família amb clàssics com les xips de patates i moniatos, mini pizzes, mini bunyols de formatge, 
makis de salmó...
Dilluns del 30 de juny al 21 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
Suplement de 25 euros en concepte de material
A càrrec de Ángeles Mayoral, cuinera
Lloc: Centre Cívic Can Gili



DEL JARDÍ A LA CUINA
Aprèn a preparar els teus propis condiments com sals d’herbes, vinagres i olis aromatitzats així com a utilitzar 
flors i plantes aromàtiques en la preparació d’alguns plats. Totes les possibilitats que et dona un jardí a la teva 
cuina!
Dimarts de l’1 al 22 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
Suplement de 20 euros en concepte de material
A càrrec de Montserrat Palou, cuinera
Lloc: Centre Cívic Palou

TOCATS PEL DOLÇ: ORXATES, GELATS I BATUTS
Orxata feta a casa, gelats, sorbets naturals i batuts pels nens i no tant nens .... Ben refrescants i
amb productes de temporada!
Dimecres de 2 de juliol de 2014 de 18.30 a 21h
Preu: 8.25 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 6.18 euros (1 sessió)
Suplement de 3 euros en concepte de material
A càrrec de Mª Antònia Puigoriol, cuinera
Lloc: Centre Cívic Can Gili

1001 GASPATXOS
Més enllà del tomàquet i el pebrot! Després d’aquest taller, no tindràs excusa per no preparar un gaspatxo cada 
dia. No t’agrada el pebrot o el cogombre? L’all et molesta?
Doncs el pots fer de pinya i gingebre, de maduixes, de cireres, de remolatxa, de tomàquet i síndria, de poma i 
ceba... Sorprenents, refrescants, plens de vitamines i boníssims!!
Dimecres 9 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 6.60 euros (1 sessió)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 4.94 euros (4 sessió)
Suplement de 4 euros en concepte de material
A càrrec de Montserrat Palou, cuinera
Lloc: Centre Cívic Palou

BARBACOES D’ESTIU
Vols ser el rei o la reina de la barbacoa? Amb aquest curs aprendràs tots els secrets per fer una bona barbacoa, 
des de les diferents formes d’encendre el foc, el tipus de foc més adequat per cada menjar tot cuinant carns, 
peixos i verdures!
Dijous del 3 al 24 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
Suplement de 20 euros en concepte de material
A càrrec de Sergi Costa, cuiner
Lloc: Centre Cívic Palou

TECNOLOGIA I RECURSOS

BRICOLATGE DE SUPERVIVÈNCIA AVANÇAT
Vols continuar aprenent a fer-te les reparacions de casa? Amb aquest nou curs de bricolatge de supervivència 
s’aprofundirà en temes sobre electricitat , petites reparacions habituals de fusteria i feines de manyeria .
Curs adreçat a persones amb nocions de bricolatge bàsic o que hagin realitzat el curs de bricolatge de 
supervivència en les programacions anteriors .
Dilluns del 30 de juny al 21 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
A càrrec de Josep Ontañón
Lloc: Centre Cívic Can Gili

COMPOSICIÓ ELECTROACÚSTICA
Introducció a la creació musical amb noves tecnologies
Les noves tecnologies ens permeten crear música de maneres poc convencionals però molt originals. Si 
t’agradaria conèixer noves eines, aprendre a experimentar amb nous sons i composar música amb els que tu 
mateix hagis creat...t’hi esperem! Crearem ambients sonors de manera col·lectiva.
No és imprescindible tenir coneixements musicals previs .
Dijous del 3 al 24 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)



A càrrec d’ Orquestra electrònica del Vallès
Lloc: Centre Cívic Nord

BOJOS PER LA BICICLETA!
Ets dels que no pots passar ni un sol dia sense muntar en bici? O bé ets dels que encara t’estàs decidint a 
provar-ho? A Centres Cívics t’ho posem fàcil. Un taller on la principal protagonista és la bicicleta: des de com 
triar-la i mantenir-la fins què cal tenir en compte alhora de fer sortides en bicicleta (itineraris, kits de reparacions i 
tipus d’alimentació). Per a que les teves sortides en bici siguin tot un èxit !
Dijous del 3 al 24 de juliol de 2014 de 19 a 21 h
Preu: 26.40 euros (4 sessions)
Preu per a més joves de 26 anys i més grans de 60: 19.76 euros (4 sessions)
A càrrec de Joan Carles Comas
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

PASSA’M LA RECEPTA A LA XARXA
Vols conèixer les receptes que ens hem passat en aquest anys de trobades culinàries ?
Vols saber qui són les cuineres d’aquestes trobades tan especials al centre cívic de Palou i els seus secrets de 
cuina?
Vine i et presentarem el Passa’m la recepta a la xarxa ! El bloc de cuina de les dones del Centre Cívic Palou !
Dijous 3 de juliol de 2014 a les 19.30 h
Activitat oberta i gratuïta
Lloc: Centre Cívic Palou

A LES PLACES!
La Xarxa de Centres Cívics participa en el projecte  A les places! Us proposem un estiu amb activitats obertes per 
gaudir de les nostres places, espais de trobada amb propostes lúdiques i artístiques per compartir amb amics o 
en família.
- A LES PLACES AL CENTRE CÍVIC JAUME OLLER:    Data a determinar. Atenció a la programació específica.
- A LES PLACES AL CENTRE CÍVIC NORD:    Data a determinar. Atenció a la programació específica.
- FORMES, COLORS I OLORS D’UNA TERRA LLUNYANA. Taller de llibre africà

Taller familiar per totes les edats: de 0 a 100 anys! (nens de 0 a 6 acompanyats)
En aquest taller farem un llibre il·lustrat amb aires africans experimentant amb pintures fetes amb espècies 
natural y tampons de goma, ens submergirem en històries africanes en una experiència per tots els sentits !
A càrrec de Roberta Bridda, il·lustradora i enquadernadora i Mercè Galí , il·lustradora
Activitat Gratuïta
Centre Cívic Can Bassa : dijous 17 de juliol de 2014 de 18 a 20 h
Centre Cívic Can Gili : divendres 25 de juliol de 2014 de 18 a 20 h
Lloc : a les places davant dels centres cívics

DESPESES PROGRAMA DE FORMACIÓ ESTIU 2014

Monitoratge del curs cosmètica natural d’estiu  (4 sessions x 2h x 32€ ) 256,00€
Beatriu Quintana
DNI: 43444072Q
Monitoratge del curs ioga i meditació en la natura  (4 sessions x 2 h x 32€+iva) 309,76€
Txús Pedrosa
DNI: 52157744-T
Monitoratge del de cap a peus, massatge pel benestar (4 sessions x 2 h x 32€) 256,00€
Silvina Molina
DNI: 48042092Z
Monitoratge del curs Balls en línia (4 sessions x 1.5 h x 32€) 192,00€
Elisenda Guardia
DNI:47979974 L
Monitoratge del curs relats de viatge ( 4 sessió x3h x 32€) 384,00€
Núria Soto
DNI: 53034536D
Monitoratge del curs improvisa amb la guitarra (4 sessions x 2h x 32€) 256,00€
Guillem Torà
NIF: 47819023E
Monitoratge del curs scrapbook amb modeling paste  ( 2 sessions x 2h x 32€) 128,00€
Anna Camps
DNI: 43455846-Z
Monitoratge del curs bijuteria amb cuir (4 sessions x 2h x 32€) 256,00€



Helena Gil
DNI: 52148994J
Monitoratge del curs l’hora del vermut (4 sessions x 3h x32€) 384,00€
Ángeles Mayoral
DNI 77286888 B
Monitoratge del curs del jardí a la cuina (4 sessions x 3h x 32€) 384,00€
Montserrat Palou
DNI: 46216801A
Monitoratge del curs orxates, gelats i batuts (1 sessió x 3.5h x 32€+IVA) 135,52€
Mª Antònia Puigoriol
DNI: 40979005C
Monitoratge del curs 1001 gaspatxos (1 sessió x 3h x 32€) 96,00€
Montserrat Palou
DNI: 46216801A
Monitoratge del curs Barbacoa d’Estiu (4 sessions x 3h x 32€ ) 384,00€
Sergi Costa
DNI: 38145580B
Monitoratge del curs fes-te un mobles amb palès (4 sessions x 2h x 32€) 309,76€
Josep Ontañon
DNI: 37287842-N
Monitoratge del curs Composició electroacustica  (4 sessions x 2h x 32€) 192,00€
Frederic Font
DNI: 47815369W
Monitoratge de curs Bojos per la bicicleta (4 sessions x 2h x 32€) 192,00€
Joan Carles Comas
DNI: 47705946J
Material formació 184,96€
TOTAL DESPESA FORMACIÓ ESTIU 2014: 4.300,04€
DESPESA PROGRAMA DINAMITZACIÓ ESTIU 2014: 3.500,00€
ALTRES DESPESES 2014: 250,00€
TOTAL DESPESES ESTIU 2014: 8.050,00€
El cost de la despesa va a càrrec allò establert al contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i 
comunitària de la xarxa de centres cívics municipals de Granollers .NUM. 195. Exp. 15/12.

INGRESSOS

Els preus públics s’ha establert d’acord amb les ordenances fiscals de l’any  2014. Epígraf 9.
Assistència a cursos , tallers i activitats als centres cívics, als equipaments i espais culturals, la Troca, el Gra, 
equipament juvenil, a Can Jonch, centre de cultura de pau i Roca Umbert. Essent emmarcats en el grup 1. De 
producció, que incideixen en les primeres produccions i en les realitzacions creatives individuals o de grup, 
proposats com activitat d’educació permanent. Apartat 1.c de segon nivell per hora: 3,30€ i Apartat d ) 2.47€ per 
a menors de 26 i majors de 60 anys.

Tots els ingressos estan calculats per una inscripció mínima de  6 participants.

INGRESSOS ESTIU 2014

Cosmètica natural 158,40€
Ioga i meditació a la natura 158,40€
De cap a peus. massatge 158,40€
Balls en línia 118,80€
Relats de Viatge 158,40€
Improvisa amb la guitarra 158,40€
Scrapbook 79,20€
Bijuteria en cuir 158,40€
L’hora del vermut 158,40€
Del jardí a la cuina 158,40€
Orxates, gelats i batuts 49,50€
1001 gaspatxos 39,60€
Barbacoes d’estiu 158,40€
Bricolatge de supervivència 158,40€
Composició electroacústica 158,40€
Bojos per la Bici 158,40€
TOTAL INGRESSOS 2014 2.188,00€



PROFESSIONALS DEL CURSOS DE FORMACIÓ

Els professionals dels cursos de formació de l'estiu han estat seleccionats a les reunions de l'equip de 
dinamització del 11 de març de 2014 i de l'equip tècnic del 26 de març de 2014.

Vist i plau de
Noèlia Lafuente García Jaume Casacuberta i Inglés
Responsable de Dinamització Coordinador tècnic de Centres Cívics

de la Xarxa de Centres Cívics

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DE    
REPARACIÓ DREPARACIÓ DREPARACIÓ DREPARACIÓ D ''''EMBORNAL EXISTENT A LA PLAÇA DE CAN MÒNICEMBORNAL EXISTENT A LA PLAÇA DE CAN MÒNICEMBORNAL EXISTENT A LA PLAÇA DE CAN MÒNICEMBORNAL EXISTENT A LA PLAÇA DE CAN MÒNIC ,,,,    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    8888

1r. Atès els problemes continuats de pudors sortints de l'embornal situat a la plaça de Can Mònic, a 
prop del nº8 d'aquesta; i en virtut de les obligacions establertes en la delegació de competències en 
matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram i altres treballs complementaris, establerta entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, que va ser 
aprovada en sessió ordinària del ple municipal el dia 29 d'octubre de 2013, es sol·licita a aquest 
Consorci pressupost per a realitzar la reparació d 'aquest embornal.

2n. El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb data 20 de febrer de 2014, va 
presentar  el pressupost sol·licitat per un import total de 356,96 € (IVA inclòs).

3r. En data 21 de febrer de 2014 el tècnic municipal responsable del Servei de clavegueram,  amb el 
vistiplau del regidor, comunica al Consorci la conformitat amb el pressupost presentat i n'ordena la 
seva execució.

4t. El dia 25 de febrer de 2014 s'executen satisfactòriament els treballs de reparació de l'embornal 
existent.

5è. El dia 14 de març de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha presentat 
factura  - número de registre 172178 - i certificació pels treballs realitzats :

Número factura: 
172/14 295,00 € 61,95 € 356,95 €

6è. En data 1 d'abril de 2014, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram informa 
favorablement a aquesta certificació i factura.

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

De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris :

 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 



l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del 
volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS

-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 

El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució .

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la Junta 
de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei ."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació dels treballs de reparació d'embornal existent a la plaça de Can 
Mònic, número 8, i reconèixer l'obligació per un import total de 356,95 euros (tres-cents cinquata-sis 
euros amb noranta-cinc cèntims d'euro), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2014 (número 
d'operació comptable O-20100025945), presentada pel CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA 
CONCA DEL RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B - d'acord amb la delegació de competències aprovada 
pel Ple de l'Ajuntament en data 29 d'octubre de 2013.

SegonSegonSegonSegon.... Notificar aquesta acord al CGRVO i al Serveis de Comptabilitat de l 'Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .... 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 APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS DE    
SUBSTITUCIÓ DE MARC I TAPA DE POU DE REGISTRE SITUAT AL CARRER DE LLÚRIASUBSTITUCIÓ DE MARC I TAPA DE POU DE REGISTRE SITUAT AL CARRER DE LLÚRIASUBSTITUCIÓ DE MARC I TAPA DE POU DE REGISTRE SITUAT AL CARRER DE LLÚRIASUBSTITUCIÓ DE MARC I TAPA DE POU DE REGISTRE SITUAT AL CARRER DE LLÚRIA ,,,,    33333333

1r. Atès l'estat de la tapa del pou de registre existent al carrer de Roger de Llúria, nº33, sent causa 
continuada de sorolls molestos al passar els vehicles per damunt seu; i en virtut de les obligacions 
establertes en la delegació de competències en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram i 
altres treballs complementaris, establerta entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs, que va ser aprovada en sessió ordinària del ple municipal el dia  29 
d'octubre de 2013, es sol·licita a aquest Consorci pressupost per a realitzar la reparació d'aquest 
embornal.

2n. El  Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb data 11 de desembre de 2013, va 
presentar  el pressupost sol·licitat per un import total de 508,20 € (IVA inclòs).

3r. En data 18 de febrer de 2014 el tècnic municipal responsable del Servei de clavegueram, amb el 
vistiplau del regidor delegat de Serveis Municipals, comunica al Consorci la conformitat amb el 
pressupost presentat i n'ordena la seva execució.

4t. Entre els dies 12 i 13 de febrer de 2014 s'executen satisfactòriament els treballs de substitució 



d'aquesta tapa i el seu marc.

Que el dia 14 de març de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha presentat 
factura per un import de 508,20 € (IVA inclòs) pels treballs realitzats.

5è. El dia 14 de març de 2014, el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs ha presentat 
factura  - número de registre 172177 - i certificació pels treballs realitzats :

Número factura: 
173/14 420,00 € 88,20 € 508,20 €

6è. En data 1 d'abril de 2014, el tècnic municipal responsable del servei de clavegueram informa 
favorablement a aquesta certificació i factura.

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

De conformitat amb l'acord de Ple de data 29 d'octubre de 2013, de  delegació de les competències  
favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal i altres treballs complementaris :

 -  Clàusula  D. 2. Obres de reparacions menors - Són les petites obres i/o treballs necessaris per 
a reparar un dany produït per causes fortuïtes o accidentals que no afecten fonamentalment 
l'estructura de la resistència, la sustentació, la seguretat de les instal·lacions, ni suposen alteració del 
volum, i no revesteixen complexitat tècnica constructiva  que no requereixen de cap Memòria valorada 
o Projecte constructiu, d'acord amb la classificació establerta en el ROAS

-  Clàusula D. 3 Procediment - Per tal d'agilitzar la resolució de problemes en la xarxa de 
claveguerm i garantir una actuació eficient, un cop analitzada, per part d'ambdues parts, la necessitat 
de l'execució de les obres (incloses en el punt 1 i 2), el Consorci elaborarà un pressupost , i si s'escau, 
redactarà la corresponent documentació tècnica que li adjuntarà i presentarà al Registre General de 
l'Ajuntament. 

El cost per l'execució de l'obra inclourà l'elaboració dels pressupostos i la redacció de la 
documentació tècnica corresponent.

El tècnic responsable del Servei procedirà a donar conformitat al pressupost i la documentació 
adjunta, amb el vist-i-plau del Regidor delegat. Tot seguit és farà la previsió d'aquesta despesa 
mitjançant  la tramitació del document comptable “AD”, essent sempre necessari disposar de la 
consignació pressupostària corresponent per a la seva execució .

Acabades les obres el Consorci presentarà la corresponent factura i certificació, al Registre de 
factures de l'Ajuntament, que posteriorment serà aprovada i reconeguda l'obligació per part de la Junta 
de Govern Local, previ informe favorable del tècnic responsable del Servei ."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació dels treballs de substitució de marc i tapa de pou de registre situat 
al carrer de Llúria, número 33, i reconèixer l'obligació per un import total de 508.20 euros (cinc-cents 
vuit euros amb vint cèntims d'euro), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2014 (número d'operació 
comptable O-20100025946), presentada pel CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL 
RIU BÈSOS,  - CIF P5800014B - d'acord amb la delegació de competències aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament en data 29 d'octubre de 2013.

SegonSegonSegonSegon.... Notificar aquest acord al CGRVO i al Servei de Comptabilitat de l 'Ajuntament.

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



APROVAT PER UNANIMITAT

 

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    50505050    
ANYSANYSANYSANYS

El senyor Joan Pujol Banchs, amb NIF 36524544S i domicili al carrer de Girona, 187 1r D d'aquest 
municipi, ha sol·licitat amb data 14 d'abril de 2014, amb núm. de registre d'entrada 7376, la concessió 
dels drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, del nínxol del Cementiri Municipal de Granollers núm. 
112, classe 3a, quarter 13A, pis 5è i referència 04668, atès que actualment el tenen concedit en règim 
de lloguer per un termini de 2 anys.

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 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

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. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 1r. Concessió de drets funeraris fins a 
un màxim de 50 anys, i l'epígraf 6è. Punt 1. Expedició de títols i de permisos.

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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 dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada 
fins a un màxim de 50 anys, a favor del senyor Joan Pujol Banchs, amb NIF 36524544S:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Taxa drets de conservació anualTaxa drets de conservació anualTaxa drets de conservació anualTaxa drets de conservació anual
112 3a 13A 5è 04668 12,30 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal següent, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 1r. Concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys,    i 



l'epígraf 6è, apartat 1r. Expedició de títols i permisos:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import concessióImport concessióImport concessióImport concessió Import títolImport títolImport títolImport títol TotalTotalTotalTotal
36524544S Joan Pujol Banchs 603,00 € 31,35 € 634634634634,,,,35353535    €€€€

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar a l'interessat que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebrà pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podrà    
recollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou 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 ).).).).

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Joan Pujols Banchs.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- 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 . 

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Contra els apartats segon i tercer 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 LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    50505050    
ANYS I TRASLLAT DE RESTESANYS I TRASLLAT DE RESTESANYS I TRASLLAT DE RESTESANYS I TRASLLAT DE RESTES

El senyor Jesús Perales Rodríguez, amb NIF 07207572Q i domicili al carrer del Camp de les Moreres, 
15 1r 2a d'aquest municipi, ha sol·licitat en data 20 de gener de 2014, amb núm. de registre d'entrada 
961:

I.- Que se li concedeixin els drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, d'un nínxol del Cementiri 
Municipal de Granollers, ja que el que tenen és en règim de lloguer.

II.- Realitzar un trasllat de restes del nínxol de lloguer núm. 318, classe 3a, quarter 2, pis 5è, 
referència 05288, al nínxol sol·licitat .

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 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

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. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 1r. Concessió de drets funeraris fins a 
un màxim de 50 anys, l'epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. Punt 1. Trasllats de restes d'un nínxol dins 
del recinte del cementiri (sepultura de destí), i l'epígraf 6è. Punt 1. Expedició de títols i de permisos.

5555èèèè....    Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de 
cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu 
registre, padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant 
edictes que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha 
de notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, 
excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les 
lleis".

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 dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada 
fins a un màxim de 50 anys, a favor del senyor Jesús Perales Rodríguez, amb NIF 07207572Q.

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Taxa drets de conservació anualTaxa drets de conservació anualTaxa drets de conservació anualTaxa drets de conservació anual
63 3a 8 2n 02350 12,30 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol de lloguer núm. 318, classe 3a, quarter 2, pis 5è, 
referència 05288, alalalal nínxol númnínxol númnínxol númnínxol núm ....    63636363,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     8888,,,,    pispispispis    2222nnnn,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     02350023500235002350....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal següent, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 1r. Concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys,    l'epígraf 
5è, punt 1. Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri (sepultura de destí), i l'epígraf 
6è, apartat 1r. Expedició de títols i permisos:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import concessióImport concessióImport concessióImport concessió Import títolImport títolImport títolImport títol Import trasllatImport trasllatImport trasllatImport trasllat TotalTotalTotalTotal
07207572Q Jesús Perales Rodríguez 1.303,00 € 31,35 € 267,60 € 1111....601601601601,,,,95959595    €€€€

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Informar a l'interessat que la sol·licitud de trasllat de la totalitat de restes existents al nínxol 
de lloguer, implica la renúncia al mateix, un cop efectuat el trasllat, i passarà aquest a disposició de 
l'Ajuntament.



SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Comunicar al senyor Perales que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebrà pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podrà    
recollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou 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 ).).).).

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Jesús Perales Rodríguez.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon 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 . 

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer i 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

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOSDICTAMEN RELATIU A LA RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOSDICTAMEN RELATIU A LA RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOSDICTAMEN RELATIU A LA RENUNCIA DE LA CONCESIÓN DE LOS DERECHOS    
FUNERARIOS DE UN NICHO DEL CEMENTERIO MUNICIPALFUNERARIOS DE UN NICHO DEL CEMENTERIO MUNICIPALFUNERARIOS DE UN NICHO DEL CEMENTERIO MUNICIPALFUNERARIOS DE UN NICHO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

El señor Luis Mena Alías, con NIF 22400109H y domicilio en la calle Sánchez Fortún, 4 municipio de 
Águilas (Murcia), ha solicitado en fecha 20 de marzo de 2014, con número de registro de entrada 
5537, la renuncia de la concesión de los derechos funerarios del nicho del Cementerio Municipal 
siguiente:

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero ClaseClaseClaseClase CuartelCuartelCuartelCuartel PisoPisoPisoPiso ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
92 3ª 13 5º 04797

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

De acuerdo con la Comisión Municipal Permanente del 14 de mayo de 1984, que aprobó la fórmula a 
aplicar en el rescate y determinación de valoración de las concesiones funerarias . 

Artículo 19 del Reglamento del Cementerio relativo a la renuncia de nicho y  que dice: 1.-.-.-.-    Podrán 
renunciar los titulares de derechos de las sepulturas que no contengan cadáveres ni restos, a favor 
del Ayuntamiento de Granollers o entidad a que autorice, siempre que no posean con carácter de 
alquiler, pagándose las cantidades que para cada caso señala la fórmula aprobada por la comisión de 
Gobierno del día 14 de mayo de 1984: Valor inicial del nicho (según el piso) + 5% + valor actual del 
nicho dividido entre 2 = Total del valor de la renuncia.

Artículo 22.1 de las bases de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Granollers. 
Autorización - Disposición - Obligación: "1.- Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros 
gastos no sujetos a procesos de contractación en los cuales la exigibilidad de la obligación pueda ser 



inmediata, originarán la tramitación del documento ADO."

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 .-.-.-.-    Aceptar la renuncia presentada por el señor Luis Mena Alías, con NIF 22400109H, referente 
a la concesión de los derechos funerarios del nicho siguiente, que queda a disposición de este 
Ayuntamiento:

NúmeroNúmeroNúmeroNúmero ClaseClaseClaseClase CuartelCuartelCuartelCuartel PisoPisoPisoPiso ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
92 3ª 13 5º 04797

SegundoSegundoSegundoSegundo.-.-.-.-    Dar de baja del Padrón de la Tasa de los derechos de Conservación del Cementerio 
Municipal del próximo ejercicio , la unidad fiscal detallada en el punto primero de la parte dispositiva de 
este acuerdo.

TerceroTerceroTerceroTercero .-.-.-.-  Autorizar, disponer y reconocer la obligación en concepto de indemnización por la renuncia 
de la concesión del nicho nº 92, clase 3ª, del cuartel 13, por importe  de    345345345345,,,,67676767    euroseuroseuroseuros, al señor Luis 
Mena Alías, con NIF 22400109H, en aplicación de la fórmula aprobada por la Comisión de Gobierno 
del día 14 de mayo de 1984, que se deberán de cargar en la partida presupuestaria de gastos del 
Cementerio Municipal nº H311.16410.22699:

Valor inicial nichoValor inicial nichoValor inicial nichoValor inicial nicho     ((((añoañoañoaño    1979197919791979)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividido porDividido porDividido porDividido por     2222
14.000 Ptas / 84,14 € 4,21 € 603,00 € 691,35 € 345,67 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            345345345345,,,,67676767    €€€€

CuartoCuartoCuartoCuarto.-.-.-.- Notificar este acuerdo al señor Luis Mena Alías y al servicio de Contabilidad de este 
Ayuntamiento.

QuintoQuintoQuintoQuinto.-.-.-.- Contra el apartado primero de la parte dispositiva de este acuerdo se podrá interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo haya dictado, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Alternativamente, se podrá 
interponer recurso contencioso administrativo ante los juzgados contenciosos administrativos de la 
provincia de Barcelona, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
esta notificación.

Si opta por la interposición del recurso de reposición en vía administrativa, transcurrido un mes desde 
su interposición sin que haya sido resuelto, se entendrá desestimado por silencio administrativo y a 
partir del día siguiente podrá ser interpuesto recurso contencioso administrativo ante los juzgados 
contenciosos administrativos de la provincia de Barcelona en el plazo de seis meses . 

SextoSextoSextoSexto.-.-.-.- Contra los apartados segundo y tercero de la parte dispositiva de este acuerdo se podrá 
interponer, recurso de reposición ante el órgano que lo haya dictado, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que haya sido resuelto, se 
entenderá desestimado por silencio administrativo y a partir del día siguiente podrá ser interpuesto 
recurso contencioso administrativo ante los juzgados contenciosos administrativos de la provincia de 
Barcelona en el plazo de seis meses.

No obstante, puede ejercitar cualquier otra acción si lo considera conveniente . 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS D''''UNUNUNUN    
NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL



La senyora Josefa Gutiérrez Ortega, amb NIF 52140202F i domicili al passeig d'Antoni Jonch i 
Cuspinera, 14 2n 2a d'aquest municipi, ha sol·licitat en data 8 d'abril de 2014, amb núm. de registre 
d'entrada 6925, la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal 
següent:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
243 3a 12A 4t 04521

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

D'acord amb la Comissió Municipal Permanent del 14 de maig de 1984, que aprovà la fórmula a 
aplicar en el rescat i determinació d'apreuament de les concessions funeràries. 

D'acord amb allò que disposa l'article 19 del Reglament del Cementiri relatiu a la renúncia de nínxol i  
que diu: 1.-.-.-.-    Podran renunciar els titulars de drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni 
restes, a favor de l'Ajuntament de Granollers o entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixin amb 
caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a cada cas assenyala la fórmula aprovada per la 
comissió de Govern del dia 14 de maig de 1984: Valor inicial del nínxol (segons el pis) + 5% + valor 
actual del nínxol dividit entre 2 = Total del valor de la renúncia.

Article 22.1 de les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Granollers. 
Autorització - Disposició - Obligació: "1.- Les adquisicions de béns concrets, així com altres despeses 
no subjectes a processos de contractació en els quals l'exigibilitat de l'obligació pugui ésser 
immediata, originaran la tramitació del document ADO."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la senyora Josefa Gutiérrez Ortega, amb NIF 
52140202F, referent a la concessió del drets funeraris del nínxol següent, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
243 3a 12A 4t 04521

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 243, classe 3a, del quarter 12A, per import de 399399399399,,,,33333333    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Josefa Gutiérrez Ortega, amb NIF 52140202F, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de 
Govern del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses 
del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699:

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1978197819781978)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
15.000 Ptes / 90,15 € 4,51 € 704,00 € 798,66 € 399,33 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            399399399399,,,,33333333    €€€€

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Josefa Gutiérrez Ortega, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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 els apartats segon i tercer 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

 

12121212).-).-).-).-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
00728 50 2a 2 1r Rosa Torrents Castells M. Teresa Herrera Meral 77083389Q Besnéta P.
06854 243 3a 19 1r Francisco Isla Isla Francisco Jesús Isla Isla 52148716B Fill
04505 240 3a 12 5è Esperanza Barnet Tuset Jorge Gallemi Barnet 77112208Q Fill
03960 22 2a 12 1r Dolors Pujal Fatjó Marta Pla Pujal 77261933B Filla
05039 48 2a 13A 1r Antonio Calderón Bravo Ana Calderón Bravo 24965381P Germana

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. I l'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos.

Article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària: "En els tributs de cobrament 
periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el respectiu registre, 
padró o matrícula, es poden notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes 
que ho adverteixin. L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de 
notificar al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin , excepte 
quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les lleis ".

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 Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
Taxa drets deTaxa drets deTaxa drets deTaxa drets de

conservació anualconservació anualconservació anualconservació anual
00728 50 2a 2 1r M. Teresa Herrera Meral 77083389Q Besnéta P. 12,30 €
06854 243 3a 19 1r Francisco Jesús Isla Isla 52148716B Fill 12,30 €



04505 240 3a 12 5è Jorge Gallemi Barnet 77112208Q Fill 12,30 €
03960 22 2a 12 1r Marta Pla Pujal 77261933B Filla 12,30 €
05039 48 2a 13A 1r Ana Calderón Bravo 24965381P Germana 12,30 €

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
77083389Q M. Teresa Herrera Meral 267,90 € 31,35 € 299299299299,,,,25252525    €€€€
52148716B Francisco Jesús Isla Isla 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€
77112208Q Jorge Gallemi Barnet 42,21 € 31,35 € 73737373,,,,56565656    €€€€
77261933B Marta Pla Pujal 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€
24965381P Ana Calderón Bravo 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici, les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- 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 ).).).).

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- 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 . 

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-    Contra els apartats segon i tercer 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

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA I LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA I LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA I LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA I L''''ADDENDA AL CONVENI DEADDENDA AL CONVENI DEADDENDA AL CONVENI DEADDENDA AL CONVENI DE    
DESPLEGAMENT DE LDESPLEGAMENT DE LDESPLEGAMENT DE LDESPLEGAMENT DE L''''ATRIBUCIÓ DE LATRIBUCIÓ DE LATRIBUCIÓ DE LATRIBUCIÓ DE L''''EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DE LAEXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DE LAEXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DE LAEXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DE LA    
FRACCIÓ DE VOLUMINOSOS DFRACCIÓ DE VOLUMINOSOS DFRACCIÓ DE VOLUMINOSOS DFRACCIÓ DE VOLUMINOSOS D''''ORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS IORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS IORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS IORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I    
ASSIMILABLES I LA CESSIÓ DASSIMILABLES I LA CESSIÓ DASSIMILABLES I LA CESSIÓ DASSIMILABLES I LA CESSIÓ D''''UN BÉ MOBLE AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELSUN BÉ MOBLE AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELSUN BÉ MOBLE AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELSUN BÉ MOBLE AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS    
RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALRESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALRESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALRESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL     ----    EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (CGRVO) és una entitat de naturalesa 
associativa i de caràcter local constituïda per ajuntaments i pel Consell Comarcal del Vallès Oriental 
que té per objecte la creació, gestió i prestació, de forma unificada de les activitats i dels serveis en 
matèria de residus que són competència dels ens que l’integren.



L'Ajuntament de Granollers, en sessió plenària de 10 de març de 1998 aprovà definitivament la 
constitució del Consorci, així com llurs Estatuts. 

Per acord de Ple de data 30 de juliol de 2013, es va aprovar el conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental , per a el 
desplegament parcial de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de gestió de la 
fracció de voluminosos d'origen domèstic dels residus municipals i assimilables i la cessió d'un bé 
moble al Consorci,

En data 20 de gener de 2014, la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental (CGRVO) va acordar  prorrogar el conveni subscrit amb l'ajuntament fins al 31 de 
desembre de 2014.

D'acord amb el pacte sisè del conveni, el Consorci ha proposat per a l'exercici 2014 els preus 
següents :

Servei de Transport:�

 -   Viatge Voluminosos, 55,00 euros viatge sense IVA, per desplaçament de contenidor a la planta de 
tractament 
-  Viatge Fusta, 52,40 euros viatge sense IVA, per desplaçament de contenidor a la planta de 
tracatament

Servei de valorització i tractament:�

- Tractament Voluminosos: 35,00 euros sense IVA,, per tractament de la fracció

En data 14 de març de 2014, el cap de Serveis Municipal ha emès informe relatiu a aprovar l'addenda 
al conveni per a l'exercici 2014 i proposar aprovar una previsió del cost del servei atenent a les 
estimacions de recollida de residus previstes i el cost de recollida i tractament :

Existeix consignació pressupostària a la partida H311.16220.22700,

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 26 de la Llei 7/85, de 9 d'abril, de Bases del Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local,  l'Ajuntament ha de prestar el 
servei de tractament de residus.

Punt 4. de la part dispositiva de l'acord de Ple de data 30 de juliol de 2013, pel qual s'aprovava el 
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Oriental , per a el desplegament parcial de l'atribució de l'exercici de la competència de 
l'Ajuntament de gestió de la fracció de voluminosos d'origen domèstic dels residus municipals i 
assimilables i la cessió d'un bé moble al Consorci - "Delegar en la Junta de Govern Local de 
l'aprovació de les possibles pròrrogues d'aquest conveni"

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-     Aprovar la pròrroga del conveni per a la prestació del servei de gestió i tractament de 
voluminosos d'origen domèstic dels residus municipals i assimilables i la cessió d'un bé moble al 
Consorci,    subscrit amb el CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLES 
ORIENTAL,  fins al 31 de desembre de  2014.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-        Aprovar l'addenda al conveni relativa als preus unitaris aplicables al conveni  - d'acord amb el 
pacte sisè del mateix - a partir de l'1 de gener de 2014,  que es transcriu literalement:

ADDENDAADDENDAADDENDAADDENDA    2014201420142014
DEL CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIADEL CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIADEL CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIADEL CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L’ATRIBUCIÓ DE L’EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA    
DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE VOLUMINOSOSDE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE VOLUMINOSOSDE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE VOLUMINOSOSDE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DE GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE VOLUMINOSOS    
D’ORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LA CESSIÓ D’UN BÉD’ORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LA CESSIÓ D’UN BÉD’ORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LA CESSIÓ D’UN BÉD’ORIGEN DOMÈSTIC DELS RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES I LA CESSIÓ D’UN BÉ    
MOBLE  AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALMOBLE  AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALMOBLE  AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALMOBLE  AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL



Granollers,

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D’una part, el senyor  Joan Castaño i Augé, president del Consorci per a la Gestió dels Residus dels 
Vallès Oriental, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Vendrell i Ros.

I, d’altra, l’il·lustríssim senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l’Ajuntament de 
Granollers, assistit per la secretària general  de la Corporació , senyora Aurora Corral García.

Acorden la formalització d’aquesta addenda:

Primera.- Preus unitaris aplicables al conveni a partir de l’ 1 de gener de 2014:

Servei de transportServei de transportServei de transportServei de transport

Concepte €/Viatge

Voluminosos 55,00

Fusta 52,24

Servei de valorització i tractamentServei de valorització i tractamentServei de valorització i tractamentServei de valorització i tractament

Concepte €/Tona

Voluminosos 35,00

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Aprovar la despesa servei de recollida dels residus de paper i cartró per a l'exercici 2014 que 
s’haurà de liquidar al CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL, per 
un import  màxim de 10.919,26 €, dels quals només s'imputaran l'import de 10.532,12 €, atès que la 
quota d'IVA dels residus imputables a comercials es consideren deduïbles .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-  Notificar aquest acord al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC DE L''''APARCAMENTAPARCAMENTAPARCAMENTAPARCAMENT    
RAMON LLULLRAMON LLULLRAMON LLULLRAMON LLULL

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte bàsic de l'aparcament 
Ramon Llull (obra 19/14) d'aquesta ciutat, amb un pressupost de 165.289,26 euros més la quantitat de 
34.710,74 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 200.000,00 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en les matèries d'infraestructura viària i 
altres equipaments de la seva titularitat i de l'estacionament de vehicles e conformitat amb el que 
estableix l'article 25.2. lletres d) i g), respectivament, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
règim local.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 12 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals,  i la tramitació per la seva aprovació es portarà a terme d'acord a 
l'article 37 del mateix codi legal i l'article 235 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya . 

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



les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar inicialment el Projecte bàsic deProjecte bàsic deProjecte bàsic deProjecte bàsic de llll''''aparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llullaparcament Ramon Llull (obra 19/14  
[525-UR-14]), d'aquesta ciutat, amb un pressupost estimat de 165.289,26 euros més la quantitat de 
34.710,74 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 200.000,00 euros, redactat pels tècnics 
municipals del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública en un termini de TRENTA DIES, a 
l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que disposa l'article 
235.2-c) de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap 
reclamació, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el projecte esmentat. 

APROVAT PER UNANIMITAT

 

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE D''''OBRES DEL PROJECTE EXECUTIUOBRES DEL PROJECTE EXECUTIUOBRES DEL PROJECTE EXECUTIUOBRES DEL PROJECTE EXECUTIU    
DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DDE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D''''ENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLICENLLUMENAT PÚBLIC,,,,    SOTERRAMENT DESOTERRAMENT DESOTERRAMENT DESOTERRAMENT DE    
LÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DLÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DLÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA DLÍNIES ELÈCTRIQUES I RENOVACIÓ DE LA XARXA D''''AIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LAAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LAAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LAAIGUA POTABLE DEL PASSEIG DE LA    
MUNTANYAMUNTANYAMUNTANYAMUNTANYA,,,,    FASEFASEFASEFASE    2222,,,,    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 ....

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 11 de febrer 
de 2014, es va iniciar l'expedient licitatori i  autoritzar la despesa i es  van aprovar els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres del 
Projecte executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies 
elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig de la Muntanya fase 2 (546-UR-12, 
obra 03/13), per un import de licitació de 758.747,12 euros més 159.336,90 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 918.084,02 euros,  a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària.

Les empreses que s'han presentat són  les següents:

PLICA EMPRESA DATA 
REGISTRE

NUM. REG.D’ENTRADA

1 COYNSA-2000,S.L. 20.02.2014 5483
2 SERXAR,SAU 20.03.2014 5496
3 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 20.03.2014 5334
4 BIGAS GRUP,SLU 20.03.2014 5559
5 UTE ESOROSA-ELECTROCAMPS 20.03.2014 5571
6 CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA 20.03.2014 5574
7 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 20.03.2014 5582
8 UTE COBRA-REQUENA 20.03.2014 5583
9 OBRES I SERVEIS ROIG,SA 20.03.2014 5584

10 HIDRAULICA Y OBRAS,SA 21.03.2014* 5670
11 UTE GYCSA-IPV 24.03.2014* 5731
12 ROMERO GAMERO,SA 24.03.2014* 5732

*   Les pliques números 10, 11 i 12 van enviar les propostes per Correus, dins del termini establert. 



Desprès de les corresponentes obertures públiques dels sobres num. 2 (relatius als criteris que 
depenen d'un judici de valor) i els sobres num. 3 (ofertes econòmiques avaluables mitjançant fórmula 
matemàtica), la Mesa de Contractació va acordar acceptar l'informe tècnic de data 25 d'abril de 2014 
emès pel cap de l'Àrea Territorial i el cap del Servei d'Obres i Projectes en el qual es proposa  
l'adjudicació del contracte a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA  amb CIF A08743098 per un 
import de 579.950,00 euros  més 121.789,50 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 
701.739,50 euros, el que representa una baixa del 23,56% respecte al pressupost de licitació, amb un 
termini d'execució de 3,6 mesos, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig, 
d'acord amb la següent puntuació:

AAAA.-.-.-.-    Criteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valorCriteris avaluables mitjançant judici de valor     ((((fins afins afins afins a     49494949    puntspuntspuntspunts))))
A.1.- Proposta constructiva, pla de treball, organització de l'obra i el seu seguiment ( fins a 10 punts)
A.2.- Manteniment de les obres ( fins a 10 punts)
A.3.- Millores del projecte ( fins a 10 punts)
A.4.- Resolució d'anomalies ( fins a 6 punts)
A.5.- Garantia de les obres ( fins a 5 punts)
A.6.- Reposició de materials ( fins a 4 punts)
A.7.- Pla d'autocontrol de qualitat de l'obra ( fins a 4 punts)

PlicaPlicaPlicaPlica EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa AAAA1111 AAAA2222 AAAA3333 AAAA4444 AAAA5555 AAAA6666 AAAA7777 TOTALTOTALTOTALTOTAL
1 COYNSA-2000,S.L. 6,00 3,50 5,00 3,50 5,00 2,50 2,00 27,50

2 SERXAR,SAU 8,00 3,00 3,50 3,50 4,00 1,50 3,00 26,50

3 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 3,50 5,00 2,50 4,00 3,00 3,00 2,50 23,50

4 BIGAS GRUP,SLU 5,00 2,00 4,00 3,50 5,00 1,50 2,00 23,00

5 UTE ESOROSA-ELECTROCAMPS 5,50 3,00 4,50 4,50 4,00 2,50 2,00 26,00

6 CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA 8,00 3,00 3,50 2,50 4,00 3,50 2,00 26,50

7 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 7,00 3,50 3,00 4,00 4,00 2,50 3,00 27,00

8 UTE COBRA-REQUENA 7,50 5,00 4,00 2,00 4,00 1,50 3,00 27,00

9 OBRES I SERVEIS ROIG,SA 9,00 6,00 2,50 2,50 4,00 3,50 3,00 30,50

10 HIDRAULICA Y OBRAS,SA 1,50 1,00 2,50 2,00 2,00 1,50 2,00 12,50

11 UTE GYCSA-IPV 2,50 2,00 4,50 2,00 4,00 1,50 2,00 18,50

12 ROMERO GAMERO,SA 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 3,00 2,00 26,00

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

BBBB.-.-.-.-    Criteri avaluable mitjançant formula matemàticaCriteri avaluable mitjançant formula matemàticaCriteri avaluable mitjançant formula matemàticaCriteri avaluable mitjançant formula matemàtica ....    Preu de LicitacióPreu de LicitacióPreu de LicitacióPreu de Licitació     ((((fins afins afins afins a     45454545    puntspuntspuntspunts))))
La valoració s'ha calculat  de forma proporcional, aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars,  essent el resultat següent:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT %%%%    BAIXABAIXABAIXABAIXA TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 COYNSA-2000,S.L. 537.022,57 29,22 43,65
2 SERXAR,SAU 598.627,68 21,10 39,16
3 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 520.879,90 31,35 45,00
4 BIGAS GRUP,SLU 597.745,59 21,22 39,21
5 UTE ESOROSA-ELECTROCAMPS 607.043,28 19,99 38,61
6 CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA 576.344,31 24,04 40,67
7 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 633.111,45 16,56 37,02
8 UTE COBRA-REQUENA 546.297,93 28,00 42,91
9 OBRES I SERVEIS ROIG,SA 579.950,00 23,56 40,42

10 HIDRAULICA Y OBRAS,SA 590.760,51 22,14 39,68
11 UTE GYCSA-IPV 539.389,36 28,91 43,46
12 ROMERO GAMERO,SA 548.422,42 27,72 42,74

CCCC.-.-.-.-    Criteri avaluable mitjançant formula matemàticaCriteri avaluable mitjançant formula matemàticaCriteri avaluable mitjançant formula matemàticaCriteri avaluable mitjançant formula matemàtica ....    Termini dTermini dTermini dTermini d ''''execucióexecucióexecucióexecució     ((((fins afins afins afins a     6666    puntspuntspuntspunts))))
La valoració s'ha calculat aplicant la fórmula establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars, essent  el resultat següent:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TERMINITERMINITERMINITERMINI     ((((mesosmesosmesosmesos)))) TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 COYNSA-2000,S.L. 5,25 3,43
2 SERXAR,SAU 4,84 3,72



3 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 4,50 4,00
4 BIGAS GRUP,SLU 5,00 3,60
5 UTE ESOROSA-ELECTROCAMPS 4,00 4,50
6 CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA 4,50 4,00

7 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 4,50 4,00
8 UTE COBRA-REQUENA 4,00 4,50
9 OBRES I SERVEIS ROIG,SA 3,60 5,00

10 HIDRAULICA Y OBRAS,SA 4,00 4,50
11 UTE GYCSA-IPV 3,50 5,14
12 ROMERO GAMERO,SA 3,00 6,00

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

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA AAAA BBBB CCCC TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS
1 COYNSA-2000,S.L. 27,50 43,65 3,43 74,58
2 SERXAR,SAU 26,50 39,16 3,72 69,37

3 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 23,50 45,00 4,00 72,50

4 BIGAS GRUP,SLU 23,00 39,21 3,60 65,81

5 UTE ESOROSA-ELECTROCAMPS 26,00 38,61 4,50 69,11

6 CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA 26,50 40,67 4,00 71,17

7 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 27,00 37,02 4,00 68,02

8 UTE COBRA-REQUENA 27,00 42,91 4,50 74,41

9 OBRES I SERVEIS ROIG,SA 30,50 40,42 5,00 75757575,,,,92929292

10 HIDRAULICA Y OBRAS,SA 12,50 39,68 4,50 56,68
11 UTE GYCSA-IPV 18,50 43,46 5,14 67,10
12 ROMERO GAMERO,SA 26,00 42,74 6,00 74,74

En data 28 d'abril de 2014, la cap del Servei de Contractació i Compres, mitjançant delegació de la 
Mesa de Contractació, ha requerit electronicament a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA amb CIF 
A08743098 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte, la qual ha recepcionat el 
mateix dia 28 d'abril de 2014.

Atès que l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA ha presentat la documentació requerida amb data  
29 d'abril de 2014 i compleix els requisits previstos en el Plec de clàusules administratives particulars, 
la cap del Servei de Contractació i Compres la ha acceptada.

Atès que la clàusula  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 pr
escriu l'article 75 del RGLC amb un import màxim de 500 euros.

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

Assumpte: "Licitació del contracte d'obres del projecte de renovació de les instal·lacions d'enllumenat 
públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de xarxa d 'aigua potable del Pg. de la Muntanya" .

Diari Oficial: Inserció al BOPB de data  20/02/2014
Liquidació: Núm. 201402000871L de data 20/02/2014 per import de 240,87 euros.

L'adjudicació d'aquesta licitació, cofinanciada per la Diputació de Barcelona,  es va condicionar a 
l'aprovació de la despesa per part de la Diputació i a la formalització dels preacords assolits en el 
marc de les Meses de Concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
Mitjançant  dictamen de la Junta de Govern Local de data 22 d'abril de 2014 es va  acceptar l'ajut 
econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" per a l'actuació "Ampliació de voreres i renovació de serveis del Passeig de la Muntanya, 
amb una aportació de 700.00,00 euros per al 2014. 



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

- adjudicar a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA el contracte d'obres relatives al projecte de 
renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la 
xarxa d'aigua potable del Passeig de la Muntanya, Fase 2 per un import de 579.950,00 euros més 
121.789,50 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 701.739,50 euros, el que representa 
una baixa del 23,56% respecte al preu de licitació,  establint-se com a termini d'execució 3,6 mesos, 
comptats a partir de la data de l'acta de comprovació dels replanteig.
- la financiació serà a carrec de:

Diputació XLG 2014 700.000,00 euros�

  Ajuntament de Granollers 2014      1.739,50 euros�

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

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

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

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

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

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

de la Llei de contractes del Sector Públic, pel que fa a la publicitat de la formalització del  
contracte.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Adjudicar a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIGOBRES I SERVEIS ROIGOBRES I SERVEIS ROIGOBRES I SERVEIS ROIG,,,,    SASASASA amb CIF ACIF ACIF ACIF A08743098087430980874309808743098 , el contracte 
d'obres relatives al projecte executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, 
soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig de la Muntanya, 
Fase 2,  per un import de    579579579579....950950950950,,,,00000000    euroseuroseuroseuros més 121.789,50 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa 
un total de 701.739,50 euros, el que representa una baixa del 23,56% respecte al preu de licitació,  
establint-se com a termini d'execució 3,6 mesos,  d'acord amb l'informe emès pel  cap de l'Àrea 
Territorial i el cap del Servei d'Obres i Projectes i amb el projecte tècnic aprovat per Junta de Govern 
Local de data 8 d'octubre de 2013, establint-se com a termini d'execució 3,6 mesos , comptats a partir 
de la data de l'acta de comprovació del replanteig.
Aquesta obra, cofinanciada per la Diputació de Barcelona anirà  amb càrrec a la partida 
pressupostària H330.15100.61911 de l'exercici 2014, amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars, prescripcions tècniques particulars   i les millores i documentació aportada 
pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Liquidar a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA  la quantitat de  240,87 euros, en 
concepte de despeses de publicitat del procediment obert convocat per adjudicar el contracte d'obres  
relatives al projecte de  renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies 
elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig de la Muntanya, Fase 2 .
Aquestes despeses es podran abonar mitjançant transferència bancària al compte 
2013-0046-89-0200601574 tot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número dtot indicant necesàriament el número d''''expedientexpedientexpedientexpedient     ((((51515151////13131313)))) al que 
pertanyen i enviant una comunicació via correu electrònic (contractacio@ajuntament.granollers.cat). 
També es podran abonar en efectiu, amb xec conformat o bé amb targeta de crèdit a la Unitat de 
Tresoreria de l'Ajuntament de Granollers ubicada al carrer Sant Josep, 7 2a.planta de Granollers, dins 
de l'horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores, en el termini de quinze dies.

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

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



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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Publicar l'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.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.-  Notificar aquest acord al departament de Comptabilitat i confeccionar el document comptable 
corresponent "AD" a nom de l'empresa adjudicataria per l'import indicat en el primer punt i alliberar 
l'import no disposat del document comptable "A6728" per import de 185.260,50 euros i anul.lar el 
document comptable  "A9197"  per import de 31.084,02 euros.

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.-.-.-.- Convidar a les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, a recollir la 
documentació administrativa del sobre 1 a partir del 7 de juliol de 2014 per les dependències del 
Servei de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament, prèvia sol·licitud per escrit .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR EL SUPORT MATERIAL ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA PER A LA CESSIÓ DE LA UNITAT MÒBIL DE MESURA DEL SOROLLDE BARCELONA PER A LA CESSIÓ DE LA UNITAT MÒBIL DE MESURA DEL SOROLLDE BARCELONA PER A LA CESSIÓ DE LA UNITAT MÒBIL DE MESURA DEL SOROLLDE BARCELONA PER A LA CESSIÓ DE LA UNITAT MÒBIL DE MESURA DEL SOROLL    
AMBIENTALAMBIENTALAMBIENTALAMBIENTAL,,,,    EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEISEN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS    2013201320132013    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNSXARXA DE GOVERNS    
LOCALSLOCALSLOCALSLOCALS    2012201220122012----2015201520152015""""    

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

2n En data 28 de març de 2013, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de Concertació de l'any 2013, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió 
de recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de 
recursos, les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació 
electrònica a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica 
Corporativa de la Diputació de Barcelona. 

3r L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de 
novembre de 2013, es va acollir a l'esmentada convocatòria pública per a l'atorgament d'ajut de suportsuportsuportsuport     
materialmaterialmaterialmaterial  de la Unitat Mòbil UMSUnitat Mòbil UMSUnitat Mòbil UMSUnitat Mòbil UMS1111 del recurs de Préstec d’unitat mòbil de mesura del soroll ambiental 
per a mesures de llarga durada al municipi de Granollers per tal de revisar i si s’escau actualitzar els 
indicadors de contaminació acústica a la ciutat, de conformitat amb allò que estableix l'article 16 de la 
Llei de soroll.

Aquest recurs material està inclòs en el Programa Avaluació i Gestió Ambiental dins de l'àmbit 
d'actuació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

L'esmentada sol·licitud es va trametre telemàticament a través del Portal de tràmits dels ens locals i 
altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la Diputació .

4t En data 9 d'abril de 2014, amb registre d'entrada núm. 6998, la Diputació de Barcelona comunica 
que per Decret del Vicepresident tercer i president delegat de l 'Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 
13 de març de 2014 (ref. reg. 1754/14), es va aprovar la cessió d'ús del següent recurs material, 
consistent en Provisió de béns, equips i subministrament, en el marc del règim regulador del Catàleg 
de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

SUPORT RECURS MATERIALSUPORT RECURS MATERIALSUPORT RECURS MATERIALSUPORT RECURS MATERIAL ::::

ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓACTUACIÓ



Àrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i SostenibilitatÀrea de Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA 

DE 
CONCERTACI

Ó

NOM DEL RECURS TIPUS DE BÉ
UNITAT

S
Codi XGL

Avaluació i gestió 
ambiental

Préstec d'unitats mòbils 
de mesura del soroll 
ambiental

Unitat mòbil de mesura de 
soroll ambiental

1 13/Y/101069

En aquest mateix Decret va disposar el següent règim de provisió i restitució de béns :
1. El lloc per al lliurament serà l 'indicat en el model d'acceptació o, en el seu defecte, en la sol·licitud.
2, En el moment de recepció, la persona responsable de rebre els béns per l'ens destinatari signarà 

dos exemplars, un per a cada part, del formulari C601.
3. Al finalitzar el període de cessió, l'ens destinatari restituirà a la Diputació el bé cedit i lliurarà el 

formulari C701.

Així mateix, a l'apartat quart de la part resolutiva de l'esmentada Resolució va establir les condicions 
d'execució de l'actuació subvencionada relatives a la propietat del bé cedit, la durada de la seva 
cessió prorrogable per acord exprés d'ambdues parts, el seguiment de la utilització de la unitat mòbil, 
la conservació i manteniment de la unitat cedida, la restitució del bé, etc.

Respecte a l'acceptació de lacceptació de lacceptació de lacceptació de l ''''ajutajutajutajut estableix que s'entendrà acceptat per part de l'ens destinatari si en el 
termini d'un mes comptat a partir de la data de notificació, no ha manifestat expressament la renúncia.   

5è Que el medi ambient urbà i en particular la protecció contra la contaminació acústica en les 
zones urbanes és competència pròpia del municipi a l'empara de l'article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de les bases del règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local .

6è La tècnica de Medi Ambient i Espais Verds ha emès informe on exposa que el 12 de febrer de 
2014 es va lliurar la unitat en cessió d'ús i es recepciona el recurs material d'acord amb el formulari 
C601.  També informa que el termini de la cessió de la unitat mòbil de mesura de soroll ambiental 
s'estableix en un mes a partir de la data de lliurament, si més no ambdues parts acorden segons 
documentació tècnica justificativa de sol·licitud del recurs,que el termini de cessió sigui fins a finals de 
maig de 2014.

Per tot això, proposa que s'accepti el suport d'ajut del recurs material atorgat per la Diputació amb un 
termini de cessió fins al 31 de maig de 2014, termini que es podrà prorrogar per acord exprés 
d'ambdues parts.

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Acceptar el suport d'ajut de recurs material atorgat per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", 
consistent en la cessió d'ús d'una unitat del bé Unitat mòbil de mesura de soroll ambientalUnitat mòbil de mesura de soroll ambientalUnitat mòbil de mesura de soroll ambientalUnitat mòbil de mesura de soroll ambiental (codi XGL 
13/Y/101069), inclosa a l'àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics 
locals dins de l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, d'acord amb els fets exposats i 
els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon:::: Acceptar el règim de provisió i restitució de béns així com  les condicions d'execució de 
l'actuació de cessió d'us del recurs material del present ajut establerts als apartats tercer i quart de la 
part resolutiva del Decret de la Vicepresidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, de data 13 de març de 2014 (ref. reg. 1754/14), respectivament.



TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

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


		2014-05-15T14:54:05+0200
	CPISR-1 AURORA CORRAL GARCÍA


		2014-05-16T12:52:25+0200
	CPISR-1 Josep Mayoral Antigas




