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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     5555    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        3333    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::05050505    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

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

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

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

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

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE    
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A DIFERENTS COL·LECTIUS DEL PERSONAL DESUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A DIFERENTS COL·LECTIUS DEL PERSONAL DESUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A DIFERENTS COL·LECTIUS DEL PERSONAL DESUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A DIFERENTS COL·LECTIUS DEL PERSONAL DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU    ((((LOTLOTLOTLOT    1111    CALÇATCALÇATCALÇATCALÇAT    
ORDINARIORDINARIORDINARIORDINARI     )))),,,,    FINS ELFINS ELFINS ELFINS EL    31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2015201520152015    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA        
COMERCIAL MIRALLESCOMERCIAL MIRALLESCOMERCIAL MIRALLESCOMERCIAL MIRALLES ,,,,    SLSLSLSL

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18 de 
març de 2014, es va adjudicar el contracte de subministrament de vestuari per a diferents col·lectius 
del personal de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu - Lot 1 calçat ordinari- 
per a l'any 2014 a l'empresa COMERCIAL MIRALLES, SL amb CIF B58072208, per un import màxim 
de 4.900,83 euros  més 1.029,17 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total màxim de 5.930,00 
euros, d'acord amb els preus unitaris ofertats i  amb subjecció als plecs de clàusules administratives i 
de prescripcions tècniques particulars aprovats i la documentació aportada pel contractista i amb la 
següent distribució:

Ajuntament de Granollers (CIF: P0809500B)
Partida pressupostària H232.33730.22104 "Vestuari centres cívics" la quantitat màxima de 160,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H121.92052.22104 "Vestuari impremta i disseny" la quantitat màxima de �

100,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H312.15520.22104 "Vestuari administració UOS" la quantitat màxima de �

190,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H451.31310.22104 "Vestuari laboratori" la quantitat màxima de 300,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H461.23310.22104 "Vestuari atenció a domicili" la quantitat màxima de �

150,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H412.32120.22104 "Vestuari manteniment escoles" la quantitat màxima de �

1.400,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H419.32210.22104 "Vestuari EMT" la quantitat màxima de 350,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H422.34200.22104 "Vestuari instal·lacions esportives" la quantitat màxima �

de 2.750,00 euros (IVA inclòs)

Patronat Municipal del Museu (CIF: P5809506H)
Partida pressupostària H435.33320.22104 "Vestuari administració Museu" la quantitat màxima de �

180,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H436.33330.22104 "Vestuari La Tela" la quantitat màxima de 350,00 euros �

(IVA inclòs)

2.- D'acord amb la clàusula QUARTA del contracte núm. 124/14 formalitzat amb data 25/3/2014 amb 
l'empresa  COMERCIAL MIRALLES,SL, aquest  pot ser prorrogable, de forma expressa i per mutu 
acord fins a  dotze mesos més, sempre que les seves característiques es mantinguin inalterables 
durant el seu període de duració. El contracte finalitzarà el proper 24 de març de 2015.

3.- L'empresa COMERCIAL MIRALLES, SL ha presentat un escrit amb núm. de registre d'entrada 934 
de data 21/01/2015  indicant el seu interès en prorrogar el contracte fins al 31/12/2015 amb els 
mateixos preus unitaris i resta de condicions.

4.- L'empresa  COMERCIAL MIRALLES, SL ha realitzat la seva tasca de forma correcta i satisfactòria .

D'acord amb l'informe favorable emès per la responsable de programes de compres i la cap del Servei 
de Contractació i Compres,  es proposa:

prorrogar el contracte de subministrament de vestuari  (Lot 1 calçat ordinari) per als diferents �

col·lectius del personal de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu amb 
efectes  25 de març de 2015 fins a 31 de desembre de 2015 (9 mesos) amb els mateixos preus 
unitaris i resta de condicions, d'acord amb la clàusula quarta del contracte num. 124/14 formalitzat 



3

amb data 25/3/2014  per un import màxim de  4.900,83 euros més 1.029,17 euros d'IVA (21%), el 
que fa un total màxim de 5.930,00 euros amb la següent distribució d'imports i partides:

Ajuntament de Granollers (CIF: P0809500B)
Partida pressupostària H232.33730.22104 "Vestuari centres cívics" la quantitat màxima de 160,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H121.92052.22104 "Vestuari impremta i disseny" la quantitat màxima de �

100,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H312.15322.22104 "Vestuari UOS" la quantitat màxima de 190,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H451.31110.22104 "Vestuari laboratori" la quantitat màxima de 300,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H461.23112.22104 "Vestuari atenció a domicili" la quantitat màxima de �

150,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H412.32310.22104 "Vestuari manteniment escoles" la quantitat màxima de �

1.400,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H419.32410.22104 "Vestuari EMT" la quantitat màxima de 350,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H422.34200.22104 "Vestuari instal·lacions esportives" la quantitat màxima �

de 2.750,00 euros (IVA inclòs)

Patronat Municipal del Museu (CIF:P5809506H)
Partida pressupostària H435.33320.22104 "Vestuari administració Museu" la quantitat màxima de �

180,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H436.33330.22104 "Vestuari La Tela" la quantitat màxima de 350,00 euros �

(IVA inclòs)

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

L'article 9 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la consideració �

d'aquest contracte com a contracte de subministrament.
L'article 23 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic , pel que fa  al termini de durada �

dels contractes i les seves pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.  Aprovar la pròrroga del contracte de subministrament subscrit entre l'Ajuntament de 
Granollers i l'empresa  COMERCIAL MIRALLES, SL , amb CIF B58072208,  per al subministrament de 
vestuari per a diferents col·lectius del personal de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal 
del Museu - Lot 1 calçat ordinari - del 25 de març de 2015 fins el 31 de desembre de 2015, que es 
regirà pels mateixos plecs de clàusules administratives i tècniques particulars reguladores del 
contracte i els preus unitaris ofertats, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Autoritzar la despesa per un import màxim de  4.900,83 euros més 1.029,17 euros d'IVA 
(21%), el que fa un total màxim de 5.930,00 euros amb la següent distribució d'imports i partides:

Ajuntament de Granollers (CIF: P0809500B)
Partida pressupostària H232.33730.22104 "Vestuari centres cívics" la quantitat màxima de 160,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H121.92052.22104 "Vestuari impremta i disseny" la quantitat màxima de �

100,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H312.15322.22104 "Vestuari UOS" la quantitat màxima de 190,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H451.31110.22104 "Vestuari laboratori" la quantitat màxima de 300,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H461.23112.22104 "Vestuari atenció a domicili" la quantitat màxima de �

150,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H412.32310.22104 "Vestuari manteniment escoles" la quantitat màxima de �

1.400,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H419.32410.22104 "Vestuari EMT" la quantitat màxima de 350,00 euros �

(IVA inclòs)
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Partida pressupostària H422.34200.22104 "Vestuari instal·lacions esportives" la quantitat màxima �

de 2.750,00 euros (IVA inclòs)

Patronat Municipal del Museu (CIF:P5809506H)
Partida pressupostària H435.33320.22104 "Vestuari administració Museu" la quantitat màxima de �

180,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H436.33330.22104 "Vestuari La Tela" la quantitat màxima de 350,00 euros �

(IVA inclòs)

d'acord amb els preus unitaris adjudicats i  la clàusula quarta del contracte . 

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Confeccionar els documents comptables  ADRC (2015) amb càrrec a les partides pre
ssupostàries indicades en el segon punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART....  Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 124/14 formalitzat amb data 
25/3/2014 .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE    
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A DIFERENTS COL·LECTIUS DEL PERSONAL DESUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A DIFERENTS COL·LECTIUS DEL PERSONAL DESUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A DIFERENTS COL·LECTIUS DEL PERSONAL DESUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A DIFERENTS COL·LECTIUS DEL PERSONAL DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEUAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU    ((((LOTLOTLOTLOT    2222    VESTUARIVESTUARIVESTUARIVESTUARI    
I CALÇAT ESPECIALI CALÇAT ESPECIALI CALÇAT ESPECIALI CALÇAT ESPECIAL    )))),,,,    FINS ELFINS ELFINS ELFINS EL    31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2015201520152015    FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA        
COMERCIAL  ACOMERCIAL  ACOMERCIAL  ACOMERCIAL  A ....    TRULLASTRULLASTRULLASTRULLAS,,,,SASASASA

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18 de 
març de 2014, es va adjudicar el contracte de subministrament de vestuari per a diferents col·lectius 
del personal de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu - Lot 2 vestuari i calçat 
especial- per a l'any 2014 a l'empresa COMERCIAL  A. TRULLAS, SA amb CIF A59091702, per un 
import màxim de 16.521,49 euros  més 3.469,51 euros en concepte d'IVA (21%), que fa un total màxim 
de 19.991,00 euros, d'acord amb els preus unitaris ofertats i  amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques particulars aprovats i la documentació aportada pel 
contractista i amb la següent distribució:

Ajuntament de Granollers (CIF: P0809500B)
Partida pressupostària H113.91220.22104 "Vestuari alcaldia" la quantitat màxima de 120,00 euros �

(IVA inclòs).
Partida pressupostària H232.33730.22104 "Vestuari centres cívics" la quantitat màxima de 96,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H121.92052.22104 "Vestuari impremta i disseny" la quantitat màxima de �

400,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H142.92220.22104 "Vestuari suport intern" la quantitat màxima de 275,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H312.15520.22104 "Vestuari administració UOS" la quantitat màxima de �

8.900,00 euros (IVA inclòs)
Oartida pressupostària H353.17110.22104 "Vestuari espais verds" la quantitat màxima de �

4.000,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H451.31310.22104 "Vestuari laboratori" la quantitat màxima de 450,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H461.23310.22104 "Vestuari atenció a domicili" la quantitat màxima de �

50,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H412.32120.22104 "Vestuari manteniment escoles" la quantitat màxima de �

1.600,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H419.32210.22104 "Vestuari EMT" la quantitat màxima de 550,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H422.34200.22104 "Vestuari instal·lacions esportives" la quantitat màxima �

de 3.250,00 euros (IVA inclòs)
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Patronat Municipal del Museu (CIF: P5809506H)
Partida pressupostària H435.33320.22104 "Vestuari administració Museu" la quantitat màxima de �

100,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H436.33330.22104 "Vestuari La Tela" la quantitat màxima de 200,00 euros �

(IVA inclòs)

2.- D'acord amb la clàusula QUARTA del contracte núm. 123/14 formalitzat amb data 25/3/2014 amb 
l'empresa  COMERCIAL A. TRULLAS, SA aquest  pot ser prorrogable, de forma expressa i per mutu 
acord fins a  dotze mesos més, sempre que les seves característiques es mantinguin inalterables 
durant el seu període de duració. El contracte finalitzarà el proper 24 de març de 2015.

3.- L'empresa COMERCIAL A. TRULLAS,SA ha presentat un escrit amb núm. de registre d'entrada 
23247 de data  26 de novembre de 2014 2014  indicant el seu interès en prorrogar el contracte fins al 
31/12/2015 amb els mateixos preus unitaris i resta de condicions .

4.- L'empresa  COMERCIAL A. TRULLAS, SA ha realitzat la seva tasca de forma correcta i 
satisfactòria.

D'acord amb l'informe favorable emès per la responsable de programes de compres i la cap del Servei 
de Contractació i Compres,  es proposa:

prorrogar el contracte de subministrament de vestuari  (Lot 2 vestuari i calçat especial) per als �

diferents col·lectius del personal de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu 
amb efectes  25 de març de 2015 fins a 31 de desembre de 2015 (9 mesos) amb els mateixos 
preus unitaris i resta de condicions, d'acord amb la clàusula quarta del contracte num. 123/14 
formalitzat amb data 25/3/2014  per un import màxim de  16.521,49 euros més 3.469,51 euros 
d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 19.991,00 euros amb la següent distribució d'imports i 
partides:

Ajuntament de Granollers (CIF: P0809500B)
Partida pressupostària H113.91220.22104 "Vestuari alcaldia" la quantitat màxima de 120,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H232.33730.22104 "Vestuari centres cívics" la quantitat màxima de 96,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H121.92052.22104 "Vestuari impremta i disseny" la quantitat màxima de �

400,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H142.92220.22104 "Vestuari suport intern" la quantitat màxima de 275,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H312.15322.22104 "Vestuari UOS" la quantitat màxima de 8.900,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H353.17110.22104 "Vestuari espais verds" la quantitat màxima de �

4.000,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H451.31110.22104 "Vestuari laboratori" la quantitat màxima de 450,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H461.23112.22104 "Vestuari atenció a domicili" la quantitat màxima de �

50,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H412.32310.22104 "Vestuari manteniment escoles" la quantitat màxima de �

1.600,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H419.32410.22104 "Vestuari EMT" la quantitat màxima de 550,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H422.34200.22104 "Vestuari instal·lacions esportives" la quantitat màxima �

de 3.250,00 euros (IVA inclòs)

Patronat Municipal del Museu (CIF:P5809506H)
Partida pressupostària H435.33320.22104 "Vestuari administració Museu" la quantitat màxima de �

100,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H436.33330.22104 "Vestuari La Tela" la quantitat màxima de 200,00 euros �

(IVA inclòs)

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret
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L'article 9 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la consideració �

d'aquest contracte com a contracte de subministrament.
L'article 23 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic , pel que fa  al termini de durada �

dels contractes i les seves pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.  Aprovar la pròrroga del contracte de subministrament subscrit entre l'Ajuntament de 
Granollers i l'empresa  COMERCIAL  A. TRULLAS, SA , amb CIF A59091702,  per al subministrament 
de vestuari per a diferents col·lectius del personal de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat 
Municipal del Museu - Lot 2 vestuari i calçat especial - del 25 de març de 2015 fins el 31 de desembre 
de 2015, que es regirà pels mateixos plecs de clàusules administratives i tècniques particulars 
reguladores del contracte i els preus unitaris ofertats, d'acord amb els fets i fonaments de dret 
invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Autoritzar la despesa per un import màxim de  16.521,49 euros més 3.469,51 euros d'IVA 
(21%), el que fa un total màxim de 19.991,00 euros amb la següent distribució d'imports i partides:

Ajuntament de Granollers (CIF: P0809500B)
Partida pressupostària H113.91220.22104 "Vestuari alcaldia" la quantitat màxima de 120,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H232.33730.22104 "Vestuari centres cívics" la quantitat màxima de 96,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H121.92052.22104 "Vestuari impremta i disseny" la quantitat màxima de �

400,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H142.92220.22104 "Vestuari suport intern" la quantitat màxima de 275,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H312.15322.22104 "Vestuari UOS" la quantitat màxima de 8.900,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H353.17110.22104 "Vestuari espais verds" la quantitat màxima de �

4.000,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H451.31110.22104 "Vestuari laboratori" la quantitat màxima de 450,00 �

euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H461.23112.22104 "Vestuari atenció a domicili" la quantitat màxima de �

50,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H412.32310.22104 "Vestuari manteniment escoles" la quantitat màxima de �

1.600,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H419.32410.22104 "Vestuari EMT" la quantitat màxima de 550,00 euros �

(IVA inclòs)
Partida pressupostària H422.34200.22104 "Vestuari instal·lacions esportives" la quantitat màxima �

de 3.250,00 euros (IVA inclòs)

Patronat Municipal del Museu (CIF:P5809506H)
Partida pressupostària H435.33320.22104 "Vestuari administració Museu" la quantitat màxima de �

100,00 euros (IVA inclòs)
Partida pressupostària H436.33330.22104 "Vestuari La Tela" la quantitat màxima de 200,00 euros �

(IVA inclòs)

d'acord amb els preus unitaris adjudicats i  la clàusula quarta del contracte . 

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Confeccionar els documents comptables  ADRC (2015) amb càrrec a les partides pre
ssupostàries indicades en el segon punt d'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART....  Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 123/14 formalitzat amb data 
25/3/2014 .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....21212121////2014201420142014    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

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 2014, d'acord amb els 
documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

En aquesta relació es constata, a més, que la despesa ha estat disposada, executada i comprovada la 
correcta prestació dels serveis i subministraments dins de l'exercici 2014, per la qual cosa és més 
adient la seva inclusió dins de l 'execució pressupostària de l'any 2014  que del 2015.

Vist l'informe conjunt d'Intervenció i Secretaria de data 29 de gener de 2015.

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 21 que 
s'adjunta a continuació, sobre les quals existeixen incompliments essencials de tramitació :

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA MOTIU INCOMPLIMENT
ECOLOGIA Y MEDIO 
AMBIENTE INTEGRADOS, 
SL

A/14476 451,89 H311.16220.22700 No hi havia contracte subscrit

FOMAR PINTURES I 
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RECOBRIMENTS, SL
5.440 440,29 H461.23130.22199 No es va fer APQS inicialment

DATA LAB, S.L. 00940288 2.417,58 H260.92020.21600 No hi havia contracte subscrit
DIMAS EMPRESA 
D'INSERCIÓ SOCIAL, SL 354/2014 1.425,19 H231.92420.22609 Despeses no previstes inicialment
DIMAS EMPRESA 
D'INSERCIÓ SOCIAL, SL 357/2014 1.725,10 H231.92420.22609 Despeses no previstes inicialment
ARGEST, SERVEIS 
INTEGRALS PER LA 
CULTURA, S.L.

000393 362,09 H432.33441.22699 Despeses no previstes inicialment

CORREOS Y TELÉGRAFOS 
S.A. 4001469263 155,36 H403.23000.22201

Despeses no previstes inicialment

GUSTAURIA S.C.C.L. 129 4.315,85 H461.23310.22105 Despeses no previstes inicialment
EMPRESA SAGALÉS S.A. 00114CT0199 4.000,00 H461.23330.22300 Despeses no previstes inicialment
SOCIETAT CATALANA DE 
PETROLIS, S.A. 2014.61300.4900 785,00 H461.23140.27000 Empresa portava factura incorrecta
ARGEST, SERVEIS 
INTEGRALS PER LA 
CULTURA, S.L.

000403 431,97 H432.33441.22699 Despeses no previstes inicialment

ARGEST, SERVEIS 
INTEGRALS PER LA 
CULTURA, S.L.

000387 63,53 H113.91220.22699 Despeses no previstes inicialment

ARGEST, SERVEIS 
INTEGRALS PER LA 
CULTURA, S.L.

000394 50,82 H113.91220.22699 Despeses no previstes inicialment

ARGEST, SERVEIS 
INTEGRALS PER LA 
CULTURA, S.L.

000405 177,87 H113.91220.22699 Despeses no previstes inicialment

GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A.

FE143211604352
69 53,89 H403.23000.22102

No hi havia contracte subscrit

RODALIES DE 
CATALUNYA – RENFE 0202544 399,90 H461.23140.22699 Acumulació de tasques
STI TRANSPORTS SL A141737 113,89 H461.23110.22602 Despeses no previstes inicialment
STI TRANSPORTS SL A141794 56,04 H461.23110.22300 Despeses no previstes inicialment
DIMAS EMPRESA 
D'INSERCIÓ SOCIAL, SL 446/2014 1.179,94 H231.92420.22609

Despeses no previstes inicialment

T-SYSTEMS ITC IBERIA 
S.A. 9370279926 4.654,41 H260.92020.21601

No hi havia contracte subscrit

T-SYSTEMS ITC IBERIA 
S.A. 9370279480 4.654,41 H260.92020.21601

No hi havia contracte subscrit

PUBLIPRESS MEDIA, SL 300158305 1.061,78 H330.15100.22602 Despeses no previstes inicialment
HONEYWELL, S.L. 7380125612 9.094,78 H422.34210.21000 No hi havia contracte subscrit
HONEYWELL, S.L. 7380125613 3.350,02 H422.34210.21000 No hi havia contracte subscrit

41.421,60

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 21/2014) amb càrrec a les partides del Pressupost  2014 de l'Ajuntament de Granollers 
que igualment s'indiquen a la relació annexa. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Les factures de la relació annexa a aquest acord estan datades de l'any 2014 i són amb 
càrrec a aquest pressupost, malgrat seran aprovades dins de l'any 2015, atès el fet que la seva 
disposició prèvia, execució i conformació s'han realitzat dins de l'exercici 2014.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que consta 
a la relació annexa a aquest acord (núm. 21/2014). Contra aquest acte administratiu, que és definitiu 
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en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan 
que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta 
notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A A MODIFICAR L ''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA     20202020    DEDEDEDE    
GENER DEGENER DEGENER DEGENER DE    2015201520152015    RELATIU LRELATIU LRELATIU LRELATIU L ''''APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A LAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A LAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A LAPROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 20 de gener de 2015, va aprovar el calendari fiscal 
per a l'exercici 2015,

En el punt primer de l'acord s'estableix que el període voluntari dels padrons fiscals és :

**** Taxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament d ''''escombraries descombraries descombraries descombraries d ''''habitatgeshabitatgeshabitatgeshabitatges
**** Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueram
**** Preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials
**** Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l ''''ocupació de terrenys docupació de terrenys docupació de terrenys docupació de terrenys d ''''ús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativalucrativalucrativalucrativa ....
**** Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l ''''ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat
**** Taxa per la reserva dTaxa per la reserva dTaxa per la reserva dTaxa per la reserva d''''espai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

característiques especialscaracterístiques especialscaracterístiques especialscaracterístiques especials ....
DelDelDelDel    30/04/201530/04/201530/04/201530/04/2015     alalalal    30/06/201530/06/201530/06/201530/06/2015     
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     14/0514/0514/0514/05,,,,    15/0715/0715/0715/07    iiii    15/1015/1015/1015/10

Atès que hem detectat un error en tant que no ha de constar  el punt Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''ocupació de terrenysocupació de terrenysocupació de terrenysocupació de terrenys    
dddd''''ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativaús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativaús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativaús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

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 ::::    

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .Aprovar un nou calendari fiscal  per a l'exercici 2015 en substitució de l'anterior aprovat per 
l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2015, i eliminar el punt    Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l''''ocupació deocupació deocupació deocupació de    
terrenys dterrenys dterrenys dterrenys d''''ús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitatús públic amb taules i cadires amb finalitat    lucrativalucrativalucrativalucrativa  a efectes del cobrament en el període 
voluntari dels padrons fiscals que es detallen en els següents termes :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
**** Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys deTaxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys deTaxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys deTaxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys de     domini públicdomini públicdomini públicdomini públic ....
**** Impost sobre vehicles de tracció mecànicaImpost sobre vehicles de tracció mecànicaImpost sobre vehicles de tracció mecànicaImpost sobre vehicles de tracció mecànica

DelDelDelDel    13/03/201513/03/201513/03/201513/03/2015     alalalal    13/05/201513/05/201513/05/201513/05/2015
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     13/04/201513/04/201513/04/201513/04/2015

**** Parades dels mercats setmanalsParades dels mercats setmanalsParades dels mercats setmanalsParades dels mercats setmanals
DelDelDelDel    03/03/201503/03/201503/03/201503/03/2015     alalalal    04/05/201504/05/201504/05/201504/05/2015
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     03/0303/0303/0303/03,,,,    03/0603/0603/0603/06,,,,    03/0903/0903/0903/09    iiii    03/1203/1203/1203/12

**** Taxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament dTaxa per  la recollida i tractament d ''''escombraries descombraries descombraries descombraries d ''''habitatgeshabitatgeshabitatgeshabitatges
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**** Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueramImpost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueram
**** Preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercialsPreu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials
**** Taxa per lTaxa per lTaxa per lTaxa per l ''''ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitatocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat
**** Taxa per la reserva dTaxa per la reserva dTaxa per la reserva dTaxa per la reserva d''''espai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments deespai a la via pública per a establiments de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

característiques especialscaracterístiques especialscaracterístiques especialscaracterístiques especials ....
DelDelDelDel    30/04/201530/04/201530/04/201530/04/2015     alalalal    30/06/201530/06/201530/06/201530/06/2015     
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     14/0514/0514/0514/05,,,,    15/0715/0715/0715/07    iiii    15/1015/1015/1015/10

**** Taxa de cementiri municipalTaxa de cementiri municipalTaxa de cementiri municipalTaxa de cementiri municipal ....
**** Impost sobre béns immobles de naturalesa rústicaImpost sobre béns immobles de naturalesa rústicaImpost sobre béns immobles de naturalesa rústicaImpost sobre béns immobles de naturalesa rústica ....
**** Impost sobre activitats econòmiquesImpost sobre activitats econòmiquesImpost sobre activitats econòmiquesImpost sobre activitats econòmiques ....

DelDelDelDel    15/09/201515/09/201515/09/201515/09/2015     alalalal    16/11/201516/11/201516/11/201516/11/2015
Els càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats elEls càrrecs dels rebuts domiciliats el     15/1015/1015/1015/10

SegonSegonSegonSegon.... Establir com a LLOC DE PAGAMENTLLOC DE PAGAMENTLLOC DE PAGAMENTLLOC DE PAGAMENT, amb el corresponent avís de pagament en els dies i a 
les hores hàbils establert a l 'efecte per les següents Entitats financeres:

CatalunyaCaixaCatalunyaCaixaCatalunyaCaixaCatalunyaCaixa     
Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBanco Bilbao Vizcaya ArgentariaBanco Bilbao Vizcaya ArgentariaBanco Bilbao Vizcaya Argentaria ,,,,    SASASASA
ServiCaixaServiCaixaServiCaixaServiCaixa     ----    CaixaBankCaixaBankCaixaBankCaixaBank     """"la Caixala Caixala Caixala Caixa """"
Santander Central HispanoSantander Central HispanoSantander Central HispanoSantander Central Hispano
Banc SabadellBanc SabadellBanc SabadellBanc Sabadell
BankiaBankiaBankiaBankia,,,,    SASASASA

TercerTercerTercerTercer ....    Transcorregut els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, els deutes seran exigits pel
procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment , els interessos de demora i les costes que es
produeixin. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA APROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
AGROPECUÀRIA CAN MARINÉ SLAGROPECUÀRIA CAN MARINÉ SLAGROPECUÀRIA CAN MARINÉ SLAGROPECUÀRIA CAN MARINÉ SL,,,,    EN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IEN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IEN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ IEN EL MARC DELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ I    
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOUCOMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE PALOU

En data 15 d'octubre de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria de 
subvencions a la producció i comercialització de productes 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, i va finalitzar 
el 12 de febrer de 2014.

S’han rebut 5 sol·licituds de subvenció per un import total de 18.457,06 euros.

Agropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SL, amb CIF BBBB61147807611478076114780761147807,,,, granja productora d'ous, ha presentat una 
sol·licitud de subvenció de 5.000 € en data 30 de febrer de 2014, i número de registre d’entrada 1867, 
per realitzar les actuacions de següents, que tenen un pressupost total de 13.987,50 euros:

· 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)

· Taxa de la llicència municipal

En data 6 de maig de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar atorgar a Agropecuària Can Mariné 
SL la subvenció de 5.000 €, amb càrrec a la partida H160.24152.47900 Subvenció Explotacions 
Agrícoles Pla de Xoc 2013, del Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2014, habilitada 
per acord de Ple de 7 d’abril de 2014, per incorporació de romanents.



11

Les bases de la convocatòria d’ajuts estableixen que la subvenció quedarà justificada amb :

- La justificació de l’execució de les actuacions previstes en la memòria del projecte presentada 
en el moment de fer la sol·licitud

- L’aportació de les factures corresponents a les despeses realitzades i el comprovant de 
pagament. La data de les factures haurà d’estar dintre del període comprés entre els 6 mesos 
anteriors i els 12 mesos posteriors a la data de sol·licitud de la subvenció .

- La signatura de la “carta d’adhesió i compromís” amb la marca “Productes de Palou”, en cas de 
no haver-la signat amb anterioritat a la sol·licitud.

En data 7 de novembre de 2014, l’empresa ha presentat a l’Ajuntament de Granollers, amb registre 
d’entrada número 2014022035, les següents factures i cartes de pagament que justifiquen l’activitat 
subvencionada, per import total de 15.921,05 € i el comprovant que acredita que aquestes es troben 
pagades,d’acord amb el que disposen les bases de la subvenció:

Número de 

Factura 

/carta de 

pagament

Data
Proveïdor / 

emissor
Concepte

Import en € 

(IVA inclòs)

4.617.147 20/11/2013 Ajuntament de 
Granollers

Activitats i instal·lacions, 
modificacions no substancials 

d’activitats subjectes a llicència o 

comunicació prèvia

669,00

1254 3/11/2014 Construcciones y 
reformas Antonio 

Abadiano Abadiano

Rasa per a tanca, col·locació pals, 
formigonat i col·locació tanca

13.612,5

1255 3/11/2014 Construcciones y 
reformas Antonio 

Abadiano Abadiano

Subministrament i instal·lació 
d’impressora  i disc dur

1.639,55

TOTAL 15.921,05

En data 21 de gener de 2015, s’ha realitzat una visita de verificació sobre el terreny i s’ha comprovat 
que les actuacions s’han executat d’acord amb la sol·licitud presentada.

Agropecuària Can Mariné SL va signar la Carta d’adhesió i compromís amb la marca Productes de 
Palou, en data 27 de març de 2013.

La documentació esmentada ha estat presentada en temps i forma, de conformitat a allò establert a 
les bases que havien de regir la concessió de la subvenció atorgada, d’acord amb l’Ordenança 
General de les Subvencions de l’Ajuntament de Granollers, aprovada en Ple en data 28 de febrer de 
2006, i segons el que estableix la legislació vigent en  matèria de subvencions .

El contingut de la documentació aportada és adequat a la seva finalitat, i resulta suficient per a 
acreditar la correcta aplicació de la subvenció .

Els conceptes de despesa presentats s’ajusten a les actuacions indicades en la sol·licitud i 
corresponen a les despeses subvencionables detallades a la base sisena de la convocatòria i 
aprovades en la concessió de la subvenció.

L’execució de la subvenció ha estat gestionada de forma adient i la documentació presentada justifica 
plenament aquesta correcta execució, acreditant-se formalment que l’interessat ha complert totes les 
seves obligacions legals i fiscals en relació a l’execució realitzada .

Vist informe favorable de data 22 de gener de 2015, del tècnic de dinamització agrària, Sr. Vicenç 
Planas Herrero.
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Agropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SL, per un 
import de 15151515....921921921921,,,,05050505    €€€€, en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou , a 
tots els efectes, complint les condicions i destinacions aprovades a l 'expedient de concessió.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Realitzar el pagament de 5555....000000000000    €€€€,  corresponents al 50% del cost de les actuacions 
executades, tenint en compte el límit de 5.000 € de subvenció per beneficiari, a l'empresa 
Agropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SLAgropecuària Can Mariné SL (amb CIF BBBB61147807611478076114780761147807 i domicili a Can Mariné, codi postal 08401 de 
Granollers), a carregar contra l'ADOADOADOADO número 201400028990201400028990201400028990201400028990 , dins de 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.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Realitzar l'ingrés al compte corrent que l’empresa va facilitar i que correspon a la següent 
numeració: ESESESES90 3058 0584 97 272000764190 3058 0584 97 272000764190 3058 0584 97 272000764190 3058 0584 97 2720007641 ....

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar l'acord als departaments d'Intervenció, Comptabilitat i a l'empresa Agropecuària Can 
Mariné SL.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITSDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS    
DE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDGDE LES OBLIGACIONS AMB LES EMPRESES GAS NATURAL SERVICIOS SDG,,,,    SSSS....AAAA....    I GASI GASI GASI GAS    
NATURAL SNATURAL SNATURAL SNATURAL S....UUUU....RRRR....    SDGSDGSDGSDG,,,,    SSSS....AAAA....    PEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASPEL CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS,,,,    DEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODEDEL PERÍODE    
DELDELDELDEL    14141414    DDDD''''AGOST ALAGOST ALAGOST ALAGOST AL    14141414    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE     2014201420142014....

Les empreses  Gas Natural Servicios SDG S.A i Gas Natural S.U.R SDG, S.A.   han presentat en les 
dates indicades en la relació annexa a aquest acord,, les factures que es relacionen  pel concepte de 
subministrament de gas durant el període del 14 d'agost al 14 de novembre de 2014.

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

Consten a l'expedient administratiu l'informe emès pel Director de Manteniment de Ciutat i Seguretat 
en data 23 de gener de 2015 en el que s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
estat reconeguda en l'exercici en el que s'ha realitzat o pel qual la tramitació de la despesa no ha 
seguit el procediment legalment establert i en el que queda acreditat que l'objecte de la despesa ha 
estat efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

En concret, en aquest informe s'indica que:

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

Actualment l'Ajuntament de Granollers té subscrit un contracte per al subministrament de gas amb 
data d'inici 1 de gener de 2015 amb l'empresa Gas Natural Comercializadora, SA (CIF A61797536); 
sent aquestes factures anteriors a aquests fets.
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Es produiria un enriquiment injust per part de l'Ajuntament de Granollers en adquirir-se o retenir-se, 
sense causa, la contraprestació econòmica d'un bé o un servei rebut; i per l'altra banda, el mateix 
informe tècnic indica que existeix consignació pressupostària per al pagament de les factures 
indicades. 

Es constata que la despesa ha estat disposada, executada i comprovat el correcte subministrament 
dins de l'exercici 2014, per la qual cosa és més adient la seva inclusió dins de l'execució 
pressupostària de l'any 2014 que del 2015.

Existeix consignació pressupostària en les partides :

H441.33721.22102/H403.23000.22102/H412.32120.22102/H314.92040.22102/H419.32210.22102/
H416.32110.22102/H418.32140.22102/H422.34210.22102/H430.33000.22102/H413.32315.22102 i
H232.33730.22102

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s 'indiquen en la relació  annexa 
a aquest acord  presentades per la empresa Gas Natural Servicios SDG S.A. (CIF A-08431090) per un 
import de 11.528,13 euros i l'empresa  Gas Natural S.U.R  SDG, S.A. (CIF A-65067332) per un import 
de 7.182,94 euros, fent un import total de 18.711,07 euros.   

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
9999).-).-).-).-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
02477 88 3a 6B 4t Manuel Corral Pérez Lourdes Cruz Corral 52142286K Néta
03519 171 3a 9A 4t María García Alvea Antonia Ávila García 52147216Y Filla
01188 290 3a 4 2n Manuel Rodríguez Molina Emer Rodríguez Formisano 47814925H Fill
02307 113 3a 6A 4t María Cebrián Pujadas Lidia Muñoz Dalmau 47811482W Néta
00119 81 3a 1 2n Emilia Domene Ortega María Domene Ortega 38971362R Germana
03541 188 3a 9A 3r Antonio Maymó Bové Ramona Carmona Pasan 38940432Y Cònjuge
00989 257 3a 3 2n Enric Pey Rufí Mireia Pey Pujadas 47709118B Néta
00875 168 3a 3 3r Teresa Maranges Maimir Núria Taulats Pradell 53128722X Néta
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01165 75 3a 5 1r Teresa Maranges Maimir Núria Taulats Pradell 53128722X Néta
06447 69 3a 17 3r Isidro García Sayago Florencio García García 52141235M Fill
03656 70 3a 5A 2n M. Dolors Tarruella Barral David Flo Tarruella 36985843A Fill
06372 60 2a 17 1r Juan Antonio Álvarez Pérez Otilia Laso Pérez 77261521J Cosina

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 Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
02477 88 3a 6B 4t Manuel Corral Pérez Lourdes Cruz Corral 52142286K Néta
03519 171 3a 9A 4t María García Alvea Antonia Ávila García 52147216Y Filla
01188 290 3a 4 2n Manuel Rodríguez Molina Emer Rodríguez Formisano 47814925H Fill
02307 113 3a 6A 4t María Cebrián Pujadas Lidia Muñoz Dalmau 47811482W Néta
00119 81 3a 1 2n Emilia Domene Ortega María Domene Ortega 38971362R Germana
03541 188 3a 9A 3r Antonio Maymó Bové Ramona Carmona Pasan 38940432Y Cònjuge
00989 257 3a 3 2n Enric Pey Rufí Mireia Pey Pujadas 47709118B Néta
00875 168 3a 3 3r Teresa Maranges Maimir Núria Taulats Pradell 53128722X Néta
01165 75 3a 5 1r Teresa Maranges Maimir Núria Taulats Pradell 53128722X Néta
06447 69 3a 17 3r Isidro García Sayago Florencio García García 52141235M Fill
03656 70 3a 5A 2n M. Dolors Tarruella Barral David Flo Tarruella 36985843A Fill
06372 60 2a 17 1r Juan Antonio Álvarez Pérez Otilia Laso Pérez 77261521J Cosina

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
52142286K Lourdes Cruz Corral 49,28 € 31,35 € 80808080,,,,63636363    €€€€
52147216Y Antonia Ávila García 49,28 € 31,35 € 80808080,,,,63636363    €€€€
47814925H Emer Rodríguez Formisano 91,21 € 31,35 € 122122122122,,,,56565656    €€€€
47811482W Lidia Muñoz Dalmau 49,28 € 31,35 € 80808080,,,,63636363    €€€€
38971362R María Domene Ortega 91,21 € 31,35 € 122122122122,,,,56565656    €€€€
38940432Y Ramona Carmona Pasan 73,57 € 31,35 € 104104104104,,,,92929292    €€€€
47709118B Mireia Pey Pujadas 91,21 € 31,35 € 122122122122,,,,56565656    €€€€
53128722X Núria Taulats Pradell 73,57 € 31,35 € 104104104104,,,,92929292    €€€€
53128722X Núria Taulats Pradell 98,70 € 31,35 € 130130130130,,,,05050505    €€€€
52141235M Florencio García García 73,57 € 31,35 € 104104104104,,,,92929292    €€€€
36985843A David Flo Tarruella 91,21 € 31,35 € 122122122122,,,,56565656    €€€€
77261521J Otilia Laso Pérez 1.057,50 € 31,35 € 1111....088088088088,,,,85858585    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
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incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal d'aquest 
exercici (la taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 2a i 3a), 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
 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS,,,,    
INTERVIUSINTERVIUSINTERVIUSINTERVIUS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 10, preveu el traspàs de la titularitat dels drets 
funeraris per actes intervius a familiars, persones que acreditin llaços afectius, hospitals, i entitats 
benèfiques o religioses.

D'acord amb aquest Reglament, la senyora    Esperança Faidella Pujol, amb NIF 38941088H i domicili 
al carrer del Vallès, 3 3r A de Granollers, ha sol·licitat en data 27 de novembre de 2014, amb núm. de 
registre d'entrada 2014023317, el traspàs de la concessió a favor del seu fill Joan Fontcuberta 
Faidella, amb NIF 77260736X i domicili al carrer de Sant Josep de Calassanç, 17 4t C de Granollers, 
del nínxol del Cementiri Municipal :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
292 3a 3 4t 01557

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

D'acord amb allò que disposa l'article 10 del Reglament del Cementiri Municipal, a la seva secció 
tercera, de la transmissió del dret funerari, que diu: "S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret 
funerari sobre sepultures, per actes intervius a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat 
fins al quart grau i afinitat fins el segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència 
mínima amb el titular dels cinc anys immediatament anteriors a la transmissió. També les que es 
defereixin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les 
lleis."

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
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concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i segon 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 
tercer 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 quart 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 el traspàs de la concessió del nínxol núm. 292, classe 3a, quarter 3, pis 4t, 
referència 01557, a favor del senyor Joan Fontcuberta Faidella, amb NIF 77260736X.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de Joan Fontcuberta Faidella
, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, que puja 49,28 
euros    i    la liquidació de l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol, que puja    31,35 euros, sumant doncs un 
total de 80808080,,,,63636363    euroseuroseuroseuros....

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 d'aquest 
exercici (la taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 3a), la unitat fiscal 
detallada en el punt primer de la part dispositiva d'aquest acord. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Informar als interessats que el pagament de la 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 la senyora Esperança Faidella Pujol i al senyor Joan Fontcuberta 
Faidella.

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
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS,,,,    
INTERVIUSINTERVIUSINTERVIUSINTERVIUS
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El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 10, preveu el traspàs de la titularitat dels drets 
funeraris per actes intervius a familiars, persones que acreditin llaços afectius, hospitals, i entitats 
benèfiques o religioses.

D'acord amb aquest Reglament, la senyora    Emilia Paniagua Morato, amb NIF 37572103Q i domicili al 
passeig de la Muntanya, 135 Ent B de Granollers, ha sol·licitat en data 29 de desembre de 2014, amb 
núm. de registre d'entrada 2014025078, el traspàs de la concessió a favor del seu germà Juan 
Paniagua Morato, amb NIF 37572132E i domicili al carrer de Sant Josep de Calassanç, 59 Bx de 
Granollers, del nínxol del Cementiri Municipal :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
64 2a 14 1r 05882

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

D'acord amb allò que disposa l'article 10 del Reglament del Cementiri Municipal, a la seva secció 
tercera, de la transmissió del dret funerari, que diu: "S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret 
funerari sobre sepultures, per actes intervius a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat 
fins al quart grau i afinitat fins el segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència 
mínima amb el titular dels cinc anys immediatament anteriors a la transmissió. També les que es 
defereixin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les 
lleis."

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 segon 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 
tercer 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 quart 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 el traspàs de la concessió del nínxol núm. 64, classe 2a, quarter 14, pis 1r, 
referència 05882, a favor del senyor Juan Paniagua Morato, amb NIF 37572132E.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de  Juan Paniagua Morato, de 
conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, que puja 98,70 euros    
i    la liquidació de l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol, que puja    31,35 euros, sumant doncs un total de 
130130130130,,,,05050505    euroseuroseuroseuros....

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 d'aquest 
exercici (la taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 2a), la unitat fiscal 
detallada en el punt primer de la part dispositiva d'aquest acord. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Informar als interessats que el pagament de la 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 la senyora Emilia Paniagua Morato i al senyor Juan Paniagua 
Morato.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquest acord es podrà interposar, amb caràcter 
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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
 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUERDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUERDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUERDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER    
DEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚM ....    240240240240    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER     12121212A DEL CEMENTIRI MUNICIPALA DEL CEMENTIRI MUNICIPALA DEL CEMENTIRI MUNICIPALA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Àngels Badia Busquets, amb NIF 40950751X i domicili a l'Avinguda de Vilardebó, 10 de 
Montmeló, ha sol·licitat en data 9 de gener de 2015 i núm. de registre d'entrada 2015000234, la 
primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la 
següent sepultura:

TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
Àngels Badia Busquets 240 3a 12A 5è 04383 29/12/2014

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

D'acord amb allò que disposa l'article 8.3. del Reglament del Cementiri Municipal que diu: "3r....- Per 
lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per lloguer s'atorgarà per un període 
de 2 anys. L’Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una durada de 2 anys cadascuna 
d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de qualsevol persona vinculada 
amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de les quals siguin inhumades en 
la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les restes hauran de ser 
traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa comuna o mitjançant la 
incineració als columbaris especials .

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

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

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de 3a. Punt 2. Primera pròrroga (2 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 .-.-.-.- Autoritzar la pròrroga de la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets 
funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada :

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef.... Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
40950751X Àngels Badia Busquets 240 3a 12A 5è 04383 29/12/2016
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SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 2n. a nom de la senyora Àngels Badia Busquets, amb NIF 40950751X, d'import 
212212212212,,,,15151515    euroseuroseuroseuros....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar a l'interessada que exhaurit el termini inicial i les successives pròrrogues que s'hagin 
subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el que ocupen.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària mitjançant el rebut 
que rebran pròximament en el seu domicili.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Àngels Badia Busquets.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUERDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUERDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUERDICTAMEN RELATIU A A LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER    
DEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚMDEL NÍNXOL NÚM ....    512512512512    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER     11111111    DEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Gregoria Hurtado Robles, amb NIF 23210182P i domicili al carrer de la Serra del Cadí, 5 
de Bigues i Riells, ha sol·licitat en data 22 de desembre de 2014 i núm. de registre d'entrada 
2014024868, la primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris del 
Cementiri Municipal de la següent sepultura:

TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
Gregoria Hurtado Robles 512 3a 11 5è 06070 09/11/2014

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

D'acord amb allò que disposa l'article 8.3. del Reglament del Cementiri Municipal que diu: "3r....- Per 
lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per lloguer s'atorgarà per un període 
de 2 anys. L’Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una durada de 2 anys cadascuna 
d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de qualsevol persona vinculada 
amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de les quals siguin inhumades en 
la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les restes hauran de ser 
traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa comuna o mitjançant la 
incineració als columbaris especials .

Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals.
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Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de 3a. Punt 2. Primera pròrroga (2 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 .-.-.-.- Autoritzar la pròrroga de la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets 
funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada :

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef.... Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
23210182P Gregoria Hurtado Robles 512 3a 11 5è 06070 09/11/2016

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 2n. a nom de la senyora Gregoria Hurtado Robles, amb NIF 23210182P, d'import 
212212212212,,,,15151515    euroseuroseuroseuros....

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar a l'interessada que exhaurit el termini inicial i les successives pròrrogues que s'hagin 
subscrit, s'hauran de traslladar les restes a un nínxol de propietat o adquirir el que ocupen.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària mitjançant el rebut 
que rebran pròximament en el seu domicili.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Gregoria Hurtado Robles.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ,,,,    RENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DE    
RESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA D ''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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

Per aquest motiu, la senyora Montserrat Señal Ribera, amb NIF 36625252Y i domicili al carrer de 
Numància, 112-116 Esc. Esquerra 3r 3a de Barcelona, ha sol·licitat en data 14 de novembre de 2014, 
amb núm. de registre d'entrada 2014022511, el traspàs de la concessió al seu favor:
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RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
10090 16 1a 4 1r Claudio de Boet Robert Montserrat Señal Ribera 36625252Y Cònjuge

També sol·licita la renúncia de la concessió a favor de l'Ajuntament i el trasllat de totes les restes a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal del nínxol abans esmentat .

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'article 19    del mateix reglament relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les 
quantitats que per a cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 
2 = Total del valor de la renúncia.".

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'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.

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 .-.-.-.- Autoritzar el traspàs de la concessió dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
10090 16 1a 4 1r Claudio de Boet Robert Montserrat Señal Ribera 36625252Y Cònjuge

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 16, 
classe 1a, quarter 4, pis 1r, referència 10090, del Cementiri Municipal,  que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comunaa la fossa comunaa la fossa comunaa la fossa comuna    
del Cementiri Municipaldel Cementiri Municipaldel Cementiri Municipaldel Cementiri Municipal .

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Montserrat Señal 
Ribera, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54,08 euros, i l'epígraf 7è. Traspàs de concessions, 
que puja 257,25 euros, sumant doncs un total de 311311311311,,,,33333333    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 16, classe 1a, del quarter 4, per import de 1111....839839839839,,,,39393939    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Montserrat Señal Ribera, amb NIF 36625252Y, 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.
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Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1918191819181918)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
600 Ptes / 3,61 € 0,18 € 3.675,00 € 3.678,79 € 1.839,39 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            1111....839839839839,,,,39393939    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Montserrat Señal 
Ribera, amb NIF 36625252Y, l'import de 1111....528528528528,,,,06060606    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Montserrat Señal Ribera, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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, quart, cinquè i sisè 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
 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El senyor Baldiri Pericas Planas, amb NIF 38658843Y i domicili a Cal Music, s/n de Marata (Les 
Franqueses del Vallès), ha sol·licitat en data 8 de gener de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015000177, el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 251, classe 3a, quarter 1, pis 4t, referència 
01767, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del 
nínxol esmentat a favor de l'Ajuntament.

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 Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".
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I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 4t. Drets de conservació. I 
l'epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% 
de les tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió 
temporal per un termini de dos anys".

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 .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 251, classe 3a, quarter 1, pis 4t, referència 
01767, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 251, classe 
3a, quarter 1, pis 4t, referència 01767, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Baldiri Pericas 
Planas, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 4t. Drets de conservació, que puja 12,30 
euros, i l'epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 
54,08 euros, sumant doncs un total de 66666666,,,,38383838    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 251, classe 3a, del quarter 1, per import de 352352352352,,,,31313131    euroseuroseuroseuros, al senyor Baldiri 
Pericas Planas, amb NIF 38658843Y, 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    1934193419341934)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
100 Ptes / 0,60 € 0,03 € 704,00 € 704,63 € 352,31 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            352352352352,,,,31313131    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l 'apartat quart, i retornar al senyor Baldiri Pericas Planas, 
amb NIF 38658843Y, l'import de 285285285285,,,,93939393    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Baldiri Pericas Planas, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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, quart, cinquè i sisè 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.
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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
 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Nativitat Giró Poyo, amb NIF 46048502H i domicili al carrer de Roger de Llúria, 19 5è 1a 
de Granollers, ha sol·licitat en data 26 de novembre de 2014, amb núm. de registre d'entrada 
2014023209, el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 148, classe 3a, quarter 17, pis 4t, referència 
06526, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del 
nínxol esmentat a favor de l'Ajuntament.

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 Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

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 .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 148, classe 3a, quarter 17, pis 4t, referència 
06526, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 148, 
classe 3a, quarter 17, pis 4t, referència 06526, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Nativitat Giró 
Poyo, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats 
de restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
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concessió del nínxol núm. 148, classe 3a, del quarter 17, per import de 599599599599,,,,42424242    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Nativitat Giró Poyo, amb NIF 46048502H, 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    1998199819981998)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
78.415 Ptes / 471,28 € 23,56 € 704,00 € 1.198,84 € 599,42 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            599599599599,,,,42424242    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l 'apartat quart, i retornar a la senyora Nativitat Giró Poyo, 
amb NIF 46048502H, l'import de 545545545545,,,,34343434    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Nativitat Giró Poyo, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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, quart, cinquè i sisè 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
 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE

La senyora Emma Maria Enríquez Puig, amb NIF 36513984N i domicili a la Carretera de la Sagrera, 
24 de Santa Eulàlia de Ronçana, ha sol·licitat en data 5 de desembre de 2014, amb núm. de registre 
d'entrada 2014023773, el trasllat de totes les restes des del nínxol núm.  83, classe 3a, quarter 19, pis 
4t,  referència 06694, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    30303030,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     8888,,,,    pispispispis    3333rrrr,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     02096020960209602096, del Cementiri 
Municipal, titularitat tots dos de la sol·licitant, i la renúncia de la concessió del següent nínxol a favor 
de l'Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
83 3a 19 4t 06694

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

D'acord amb allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, en el seu punt 1, que diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats 
que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 
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1984: Valor inicial del nínxol , segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total 
del valor de la renúncia".

I l'article 72: Trasllats de restes, punt 1, del Reglament del Cementiri que diu: "1.-.-.-.- El trasllat d'un 
cadàver o unes restes d'una sepultura a una altra del mateix cementiri exigirà el consentiment del 
titulars d'ambdós drets i caldrà que es tinguin en compte el transcurs dels terminis establerts en el 
present Reglament".

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 1. 
Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri  (sepultura de destí).

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.- Autoritzar el trasllat de totes les restes    des del nínxol núm. 83, classe 3a, quarter 19,  pis 4t, 
referència 06694, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    30303030,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     8888,,,,    pispispispis    3333rrrr,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     02096020960209602096, del Cementiri 
Municipal, titularitat tots dos de la sol·licitant .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol núm. 83, classe 
3a, quarter 19, pis 4t, referència 06694, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Emma Maria 
Enríquez Puig, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 
1. Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri (sepultura de destí), que puja    267267267267,,,,60606060    
euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 83, classe 3a, del quarter 19, per import de 691691691691,,,,67676767    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Emma Maria Enríquez Puig, amb NIF 36513984N, 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    2008200820082008)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
647,00 € 32,35 € 704,00 € 1.383,35 € 691,67 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            691691691691,,,,67676767    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Emma Maria 
Enríquez Puig, amb NIF 36513984N, l'import de 424424424424,,,,07070707    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Emma Maria Enríquez Puig, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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 
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contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè 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
 
18181818).-).-).-).-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

La senyora María del Carmen Haya Lumbreras, amb NIF 17103637D i domicili a la Trv. Fracisco 
Pizarro, 11 2n 2a de Granollers, ha sol·licitat amb data 13 de gener de 2015 i núm. de registre 
d'entrada 2015000441, la concessió dels drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, del nínxol del 
Cementiri Municipal de Granollers núm. 488, classe 3a, quarter 11, pis 5è i referència 06040, 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 ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada 
fins a un màxim de 50 anys, a favor de la senyora María del Carmen Haya Lumbreras, amb NIF 
17103637D:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
488 3a 11 5è 06040

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
17103637D M. Carmen Haya Lumbreras 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 taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 3a), la unitat fiscal 
detallada en el punt primer de la part dispositiva d'aquest acord. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar a l'interessada 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 a la senyora María del Carmen Haya Lumbreras.

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
 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El senyor Andrés Isart Roca, amb NIF 39020866D i domicili al carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 
56 1r Dr de Granollers, ha sol·licitat en data 18 de desembre de 2014, amb núm. de registre d'entrada 
2014024660, el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 157, classe 3a, quarter 7A, pis 1r, referència 
01965, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del 
nínxol esmentat a favor de l'Ajuntament.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
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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 Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

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 .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 157, classe 3a, quarter 7A, pis 1r, referència 
01965, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 157, classe 
3a, quarter 7A, pis 1r, referència 01965, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Andrés Isart Roca, 
de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de 
restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 157, classe 3a, del quarter 7A, per import de 894894894894,,,,32323232    euroseuroseuroseuros, al senyor 
Andrés Isart Roca, amb NIF 39020866D, 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    1984198419841984)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
60.000 Ptes / 360,61 € 18,03 € 1.410,00 € 1.788,64 € 894,32 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            894894894894,,,,32323232    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar al senyor Andrés Isart Roca, 
amb NIF 39020866D, l'import de 840840840840,,,,24242424    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Andrés Isart Roca, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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 
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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, quart, cinquè i sisè 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
 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El senyor Carlos Codina Jané, amb NIF 37661894S i domicili al carrer de Verdaguer, 25 2n 2a de Vic, 
ha sol·licitat en data 29 de setembre de 2014, el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 50, classe 
3a, quarter 1, pis 3r, referència 00078, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la 
concessió dels drets funeraris del nínxol esmentat a favor de l 'Ajuntament.

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 Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

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 .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 50, classe 3a, quarter 1, pis 3r, referència 
00078, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 50, classe 
3a, quarter 1, pis 3r, referència 00078, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
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Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Carlos Codina Jané, 
de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats de 
restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 50, classe 3a, del quarter 1, per import de 525525525525,,,,50505050    euroseuroseuroseuros, al senyor Carlos 
Codina Jané, amb NIF 37661894S, 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    1894189418941894)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
1 Ptes / 0,01 € 0,00 € 1.051,00 € 1.051,01 € 525,50 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            525525525525,,,,50505050    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar al senyor Carlos Codina Jané, 
amb NIF 37661894S, l'import de 471471471471,,,,42424242    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Carlos Codina Jané, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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, quart, cinquè i sisè 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
 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ,,,,    RENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DE    
RESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA D ''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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

Per aquest motiu, el senyor Agustín Reina Torres, amb NIF 38471512X i domicili al carrer de Julià 
Centelles, 6 Ent B de Granollers, ha sol·licitat en data 18 de novembre de 2014, amb núm. de registre 
d'entrada 2014022641, el traspàs de la concessió al seu favor:
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RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
03687 10 2a 11 1r Josefa Torres Lara Agustín Reina Torres 38471512X Fill

També sol·licita la renúncia de la concessió a favor de l'Ajuntament i el trasllat de totes les restes a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal del nínxol abans esmentat .

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'article 19    del mateix reglament relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les 
quantitats que per a cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 
2 = Total del valor de la renúncia.".

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'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.

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 .-.-.-.- Autoritzar els traspàs de la concessió dels drets funeraris següent :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
03687 10 2a 11 1r Josefa Torres Lara Agustín Reina Torres 38471512X Fill

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 10, classe 
2a, quarter 11, pis 1r, referència 03687, del Cementiri Municipal,  que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna del    
Cementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri Municipal .

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Agustín Reina 
Torres, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54,08 euros, i l'epígraf 7è. Traspassos de 
concessions, que puja 98,70 euros, sumant doncs un total de 152152152152,,,,78787878    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 10, classe 2a, del quarter 11, per import de 730730730730,,,,24242424    euroseuroseuroseuros, al senyor Agustín 
Reina Torres, amb NIF 38471512X, 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.



33

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1971197119711971)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
8.000 Ptes / 48,08 € 2,40 € 1.410,00 € 1.460,48 € 730,24 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            730730730730,,,,24242424    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar al senyor Agustín Reina Torres, 
amb NIF 38471512X, l'import de 577577577577,,,,46464646    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Agustín Reina Torres, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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, quart, cinquè i sisè 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
 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ,,,,    RENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DE    
RESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA D ''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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

Per aquest motiu, el senyor Esteve Bellavista Pérez, amb NIF 33935797X i domicili al carrer de 
Londres, 99 5è 3a de Barcelona, ha sol·licitat en data 20 de novembre de 2014, amb núm. de registre 
d'entrada 2014022887, 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
01867 62 3a 7A 2n Bàrbara Corbera Estapé Esteve Bellavista Pérez 33935797X Nét

També sol·licita la renúncia de la concessió a favor de l'Ajuntament i el trasllat de totes les restes a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal del nínxol abans esmentat .

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". 
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L'article 19    del mateix reglament relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les 
quantitats que per a cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 
2 = Total del valor de la renúncia.".

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'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.

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 .-.-.-.- Autoritzar els traspàs de la concessió dels drets funeraris següent :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
01867 62 3a 7A 2n Bàrbara Corbera Estapé Esteve Bellavista Pérez 33935797X Nét

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 62, classe 
3a, quarter 7A, pis 2n, referència 01867, del Cementiri Municipal,  que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna del    
Cementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri Municipal .

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Esteve Bellavista 
Pérez, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54,08 euros, i l'epígraf 7è. Traspassos de 
concessions, que puja 91,21 euros, sumant doncs un total de 145145145145,,,,29292929    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 62, classe 3a, del quarter 7A, per import de 651651651651,,,,81818181    euroseuroseuroseuros, al senyor Esteve 
Bellavista Pérez, amb NIF 33935797X, 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    1936193619361936)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
100 Ptes / 0,60 € 0,03 € 1.303,00 € 1.303,63 € 651,81 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            651651651651,,,,81818181    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar al senyor Esteve Bellavista 
Pérez, amb NIF 33935797X, l'import de 506506506506,,,,52525252    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Esteve Bellavista Pérez, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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 
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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, quart, cinquè i sisè 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
 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPALTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Maria Dolors Vilarrasa Cambra, amb NIF 77256244A i domicili al Camí de Can Guerri, 1 
de Riells del Fai, ha sol·licitat en data 17 de desembre de 2014, amb núm. de registre d'entrada 
2014024562, el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 247, classe 3a, quarter 1, pis 4t, referència 
01771, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del 
nínxol esmentat a favor de l'Ajuntament.

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 Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    que diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats que per a 
cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 2 = Total del valor de 
la renúncia.".

I en el seu punt 2, que diu: "En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a 
càrrec del titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna o incinerar -los.".

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys".

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 .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 247, classe 3a, quarter 1, pis 4t, referència 
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01771, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 247, 
classe 3a, quarter 1, pis 4t, referència 01771, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Maria Dolors 
Vilarrasa Cambra, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 
3. Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 247, classe 3a, del quarter 1, per import de 352352352352,,,,95959595    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Maria Dolors Vilarrasa Cambra, amb NIF 77256244A, 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    1950195019501950)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
300 Ptes / 1,80 € 0,09 € 704,00 € 705,89 € 352,95 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            352352352352,,,,95959595    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Maria Dolors 
Vilarrasa Cambra, amb NIF 77256244A, l'import de 298298298298,,,,87878787    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Maria Dolors Vilarrasa Cambra, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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, quart, cinquè i sisè 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
 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ,,,,    RENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DE    
RESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA D ''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu el traspàs preceptiu de la concessió 
dels drets funeraris a favor dels hereus que ho acreditin, transcorreguts com a màxim cinc anys de la 
defunció del titular.
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Per aquest motiu, la senyora Montserrat Medalla Medalla, amb NIF 37572522K i domicili al carrer de 
l'Enginyer, 22 Bx de Granollers, ha sol·licitat en data 1 de desembre de 2014, amb núm. de registre 
d'entrada 2014023440, 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
01146 71 3a 5 2n Josefa Medalla Valls Montserrat Medalla Medalla 37572522K Neboda

També sol·licita la renúncia de la concessió a favor de l'Ajuntament i el trasllat de totes les restes a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal del nínxol abans esmentat .

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'article 19    del mateix reglament relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les 
quantitats que per a cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 
2 = Total del valor de la renúncia.".

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'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.

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 .-.-.-.- Autoritzar els traspàs de la concessió dels drets funeraris següent :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
01146 71 3a 5 2n Josefa Medalla Valls Montserrat Medalla Medalla 37572522K Neboda

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 71, 
classe 3a, quarter 5, pis 2n, referència 01146, del Cementiri Municipal,  que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comunaa la fossa comunaa la fossa comunaa la fossa comuna    
del Cementiri Municipaldel Cementiri Municipaldel Cementiri Municipaldel Cementiri Municipal .

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Montserrat 
Medalla Medalla, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 
3. Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54,08 euros, i l'epígraf 7è. Traspassos de 
concessions, que puja 247,57 euros, sumant doncs un total de 301301301301,,,,65656565    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
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concessió del nínxol núm. 71, classe 3a, del quarter 5, per import de 651651651651,,,,81818181    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Montserrat Medalla Medalla, amb NIF 37572522K, 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    1923192319231923)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
100 Ptes / 0,60 € 0,03 € 1.303,00 € 1.303,63 € 651, 81 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            651651651651,,,,81818181    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l 'apartat quart, i retornar a la senyora Montserrat Medalla 
Medalla, amb NIF 37572522K, l'import de 350350350350,,,,16161616    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Montserrat Medalla Medalla, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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, quart, cinquè i sisè 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
 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS,,,,    
INTERVIUSINTERVIUSINTERVIUSINTERVIUS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 10, preveu el traspàs de la titularitat dels drets 
funeraris per actes intervius a familiars, persones que acreditin llaços afectius, hospitals, i entitats 
benèfiques o religioses.

D'acord amb aquest Reglament, la senyora    Pilar Casanovas Tusell, amb NIF 38944832J i domicili al 
carrer de Josep Maria de Sagarra, 6 4t de Granollers, ha sol·licitat en data 14 de gener de 2015, amb 
núm. de registre d'entrada 2015000545, el traspàs de la concessió a favor de la seva germana 
Francisca Casanovas Tusell, amb NIF 38971469Q i domicili al passeig dels Til·lers, 29 de La Garriga, 
del nínxol del Cementiri Municipal :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
168 3a 12A 5è 04314

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

D'acord amb allò que disposa l'article 10 del Reglament del Cementiri Municipal, a la seva secció 
tercera, de la transmissió del dret funerari, que diu: "S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret 
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funerari sobre sepultures, per actes intervius a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat 
fins al quart grau i afinitat fins el segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència 
mínima amb el titular dels cinc anys immediatament anteriors a la transmissió. També les que es 
defereixin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons les 
lleis."

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 segon 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 
tercer 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 quart 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 el traspàs de la concessió del nínxol núm. 168, classe 3a, quarter 12A, pis 5è, 
referència 04314, a favor de la senyora Francisca Casanovas Tusell , amb NIF 38971469Q.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de Francisca Casanovas 
Tusell, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, que puja 
42,21 euros    i    la liquidació de l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol, que puja    31,35 euros, sumant doncs 
un total de 73737373,,,,56565656    euroseuroseuroseuros....

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 taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 3a), la unitat fiscal 
detallada en el punt primer de la part dispositiva d'aquest acord. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Informar als interessats que el pagament de la 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 la senyora Pilar Casanovas Tusell i a la senyora Francisca 
Casanovas Tusell.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
26262626).-).-).-).-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

La senyora Ana María Cuesta Paredes, amb NIF 40956973E i domicili a la plaça de Serrat i Bonastre, 
10 Esc. A 3r 4a de Granollers, ha sol·licitat amb data 12 de gener de 2015 i núm. de registre d'entrada 
2015000321, la concessió dels drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, del nínxol del Cementiri 
Municipal de Granollers núm. 119, classe 3a, quarter 11, pis 5è i referència 05176, atès que 
actualment està concedit en règim de lloguer per un termini de 2 anys a nom de la seva difunta mare 
Manuela Paredes Plaza. A tal efecte aporta testament on consta com a hereva la senyora Ana María 
Cuesta Paredes.

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 de la senyora Ana María Cuesta Paredes, amb NIF 40956973E:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
119 3a 11 5è 05176
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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
40956973E Ana María Cuesta Paredes 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 taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 3a), la unitat fiscal 
detallada en el punt primer de la part dispositiva d'aquest acord. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar a l'interessada 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 a la senyora Ana María Cuesta Paredes.

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
 
27272727).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ,,,,    RENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DE    
RESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA D ''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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

Per aquest motiu, el senyor Josep Cola Molins, amb NIF 38944578N i domicili al Camí de Sant 
Nicolau, 6 de L'Ametlla del Vallès, ha sol·licitat en data 7 d'octubre de 2014, amb núm. de registre 
d'entrada 19873, 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
00886 179 3a 3 2n Magdalena Surroca Tubert Josep Cola Molins 38944578N Cònjuge

També sol·licita la renúncia de la concessió a favor de l'Ajuntament i el trasllat de totes les restes a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal del nínxol abans esmentat .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
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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'article 19    del mateix reglament relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les 
quantitats que per a cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 
2 = Total del valor de la renúncia.".

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'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.

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 .-.-.-.- Autoritzar els traspàs de la concessió dels drets funeraris següent :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
00886 179 3a 3 2n Magdalena Surroca Tubert Josep Cola Molins 38944578N Cònjuge

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 179, classe 
3a, quarter 3, pis 2n, referència 00886, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna dela la fossa comuna del    
Cementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri MunicipalCementiri Municipal .

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Josep Cola Molins, 
de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 3. Trasllats de 
restes a la fossa comuna, que puja 54,08 euros, i l'epígraf 7è. Traspassos de concessions, que puja 
91,21 euros, sumant doncs un total de 145145145145,,,,29292929    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 179, classe 3a, del quarter 3, per import de 651651651651,,,,61616161    euroseuroseuroseuros, al senyor Josep 
Cola Molins, amb NIF 38944578N, 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    1918191819181918)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
36 Ptes / 0,22 € 0,01 € 1.303,00 € 1.303,23 € 651,61 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            651651651651,,,,61616161    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar al senyor Josep Cola Molins, 
amb NIF 38944578N, l'import de 506506506506,,,,32323232    euroseuroseuroseuros.
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SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord al senyor Josep Cola Molins, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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, quart, cinquè i sisè 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
 
28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A UN TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ,,,,    RENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DERENÚNCIA I TRASLLAT DE    
RESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA DRESTES A LA FOSSA COMUNA D ''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

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

Per aquest motiu, la senyora Maria Roger Cuyàs, amb NIF 77085521D i domicili al carrer del Primer 
Marquès de les Franqueses, 72 de Granollers, ha sol·licitat en data 13 de novembre de 2014, amb 
núm. de registre d'entrada 2014022393, 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
02370 155 3a 8 4t Catalina Rogé Cuyàs Maria Roger Cuyàs 77085521D Germana

També sol·licita la renúncia de la concessió a favor de l'Ajuntament i el trasllat de totes les restes a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal del nínxol abans esmentat .

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'article 19    del mateix reglament relatiu a les renúncies de nínxol, punt 1r,    diu: "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 posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les 
quantitats que per a cada cas assenyala la formula 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, segons el pis : per 
2 = Total del valor de la renúncia.".

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
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Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'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.

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 .-.-.-.- Autoritzar els traspàs de la concessió dels drets funeraris següent :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
02370 155 3a 8 4t Catalina Rogé Cuyàs Maria Roger Cuyàs 77085521D Germana

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 155, 
classe 3a, quarter 8, pis 4t, referència 02370, del Cementiri Municipal,  que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comunaa la fossa comunaa la fossa comunaa la fossa comuna    
del Cementiri Municipaldel Cementiri Municipaldel Cementiri Municipaldel Cementiri Municipal .

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Maria Roger 
Cuyàs, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54,08 euros, i l'epígraf 7è. Traspassos de 
concessions, que puja 49,28 euros, sumant doncs un total de 103103103103,,,,36363636    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 155, classe 3a, del quarter 8, per import de 353353353353,,,,58585858    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Maria Roger Cuyàs, amb NIF 77085521D, 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    1952195219521952)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
500 Ptes / 3,01 € 0,15 € 704,00 € 707,16 € 353,58 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            353353353353,,,,58585858    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Maria Roger 
Cuyàs, amb NIF 77085521D, l'import de 250250250250,,,,22222222    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Maria Roger Cuyàs, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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 . 
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NovèNovèNovèNovè.-.-.-.-    Contra els apartats tercer, quart, cinquè i sisè 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
 
29292929).-).-).-).-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 M. Carmen Font Gaig, amb NIF 77277533V i domicili al carrer de Roger de Flor, 68 B 7è 
3a de Granollers, ha sol·licitat en data 12 de novembre de 2014, amb núm. de registre d'entrada 
2014022364, la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal 
següent:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
47 2a 12 1r 04437

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 M. Carmen Font Gaig, amb NIF 77277533V, 
referent a la concessió del drets funeraris del nínxol següent, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
47 2a 12 1r 04437

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar de baixa del 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.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 47, classe 2a, del quarter 12, per import de 831831831831,,,,21212121    euroseuroseuroseuros, a la senyora M. 
Carmen Font Gaig, amb NIF 77277533V, 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:
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Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1977197719771977)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
40.000 Ptes / 240,40 € 12,02 € 1.410,00 € 1.662,42 € 831,21 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            831831831831,,,,21212121    €€€€

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora M. Carmen Font Gaig, 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
 
30303030).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DMES DMES DMES D''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE     2014201420142014))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures en règim de lloguer per un període 
de 2 anys, que per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
X9156212G Alassane Mbaye Avortament de Mareme Faye 68 3a 8A 4t 02071
36913754L M. P. Socorro Azcona Cacho Jesús Cervantes Domingo 180 3a 12A 5è 04326

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 10 de novembre de 2014.

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal :

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

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

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

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

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 en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets funeraris del 
Cementiri Municipal de les sepultures relacionades , a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
X9156212G Alassane Mbaye 68 3a 8A 4t 02071
36913754L M. P. Socorro Azcona Cacho 180 3a 12A 5è 04326

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Comunicar 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 
proper exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2014 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de 
classe 3a), les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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 . 
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SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Contra l'apartat 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
 
31313131).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DMES DMES DMES D''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE     2014201420142014))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures fins a un màxim de 50 anys, que 
per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
36491971X José Herrera Hernández M. Encarnación Herrera García 153 3a 14 3r 05872
38969672J Digna Rahola Ballorca Josep Maria Masó Prat 11 C 100 3r 30043

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 10 de novembre de 2014.

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    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.

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

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 
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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 les sepultures 
relacionades fins a un màxim de 50 anys, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
36491971X José Herrera Hernández 153 3a 14 3r 05872
38969672J Digna Rahola Ballorca 11 C 100 3r 30043

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Comunicar 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 
proper exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2014 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de 
classe 3a), les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Comunicar als interessats que podran recollir el títol de drets funeraris a les oficines de la 
funerària Cabré-Junqueras, ubicades al tanatori del carrer de Veneçuela, s/n.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
32323232).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DE     2014201420142014

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures fins a un màxim de 50 anys, que 
per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
31365983D Diego Alcedo Morales Manuela García Martínez 75 3a 11 5è 05247
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08677908P Manuel Castela Rodríguez Francisca Egido Curado 318 3a 2 5è 05288
52161431F José Magán Encinas Antonio Magán Salamanca 226 3a 5 4t 02716
52147248S Francisco J. Calderón Cómitre Francisco Calderón Roquero 196 3a 3 1r 00905
25035764B José Haro Santos Gracia Porras Comino 123 3a 2 2n 00711

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 12 de gener de 2015.

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    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.

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

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 les sepultures 
relacionades fins a un màxim de 50 anys, a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
31365983D Diego Alcedo Morales 75 3a 11 5è 05247
08677908P Manuel Castela Rodríguez 318 3a 2 5è 05288
52161431F José Magán Encinas 226 3a 5 4t 02716
52147248S Francisco J. Calderón Cómitre 196 3a 3 1r 00905
25035764B José Haro Santos 123 3a 2 2n 00711

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- 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 
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exercici (la taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 3a), les unitats fiscals 
detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Comunicar als interessats que podran recollir el títol de drets funeraris a les oficines de la 
funerària Cabré-Junqueras, ubicades al tanatori del carrer de Veneçuela, s/n.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
33333333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETSDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS     ((((MES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DEMES DE NOVEMBRE DE     2014201420142014))))

L'empresa concessionària    CABRÉCABRÉCABRÉCABRÉ----JUNQUERASJUNQUERASJUNQUERASJUNQUERAS ,,,,    SSSS....AAAA.... amb NIF A08255861, en virtut de l'article 27 
de l'Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, ha sol·licitat la concessió 
en representació i a favor dels següents interessats, de sepultures en règim de lloguer per un període 
de 2 anys, que per ordre corresponen:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
25018997B Encarnación Ortega Gálvez Luis Surós Brau 21 3a 9A 4t 03258

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 12 de gener de 2015.

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

1111rrrr....    Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Granollers, aprovada en data 21 de 
març de 1997, en el seu capítol 2n. Drets i deures de les empreses de serveis funeraris, relacions amb 
els usuaris i drets dels mateixos. Article 27.c. Tramitar, en representació dels interessats, les 
sol·licituds de concessió de nínxols i sepultures davant l'Administració municipal, les autoritzacions i 
els permisos necessaris, i també l'obtenció de la llicència d'enterrament o cremació del cadàver.

2222nnnn....    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.
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Article 8. Terminis. Punt 3r. Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per 
lloguer s'atorgarà per un període de 2 anys. L'Ajuntament atorgarà dues possibles pròrrogues d'una 
durada de 2 anys cadascuna d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o causahavents, o de 
qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb aquella o aquelles, les restes de 
les quals siguin inhumades en la sepultura de què es tracti. Transcorregut el període de lloguer, les 
restes hauran de ser traslladades, ja sigui a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa 
comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials .

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

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.

4444tttt....    Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.

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 en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets funeraris del 
Cementiri Municipal de les sepultures relacionades , a favor dels següents interessats:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
25018997B Encarnación Ortega Gálvez 21 3a 9A 4t 03258

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Comunicar 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 (la taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 3a), les unitats 
fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar aquest acord a les persones relacionades en el punt primer de la part dispositiva, i 
a l'empresa Cabré-Junqueras, S.A.

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 . 
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SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.-    Contra l'apartat 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
 
34343434).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR D''''ESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUDESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUDESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUDESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUD    
DE LLICÈNCIA DDE LLICÈNCIA DDE LLICÈNCIA DDE LLICÈNCIA D''''OBRES SOL·LICITADA PER LA PARRÒQUIA NOSTRA SENYORA DE FÀTIMAOBRES SOL·LICITADA PER LA PARRÒQUIA NOSTRA SENYORA DE FÀTIMAOBRES SOL·LICITADA PER LA PARRÒQUIA NOSTRA SENYORA DE FÀTIMAOBRES SOL·LICITADA PER LA PARRÒQUIA NOSTRA SENYORA DE FÀTIMA,,,,    
EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    2015201520152015----OMAOMAOMAOMA----3333

PrimerPrimerPrimerPrimer .... En data 2 de gener de 2015 (registre d'entrada núm. 2015000019), el mossèn Manuel Amado 
Callejón, en representació de la Parròquia Nostra Sra. de Fàtima  presenta sol·licitud de llicència 
d'obres per a la Rehabilitació integral del campanar de l’església de nostra Sra . de Fàtima, situada a la 
carretera de Caldes, núm. 21 (Exp. 2015-OMA-3). En la mateixa sol·licitud de llicència sol·licita 
explícitament la consideració d'especial interès i utilitat municipal per a aquestes obres i l'aplicació, 
per tant, de la bonificació de la quota del impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que 
preveu l'article 12 de la O.F. 1.3. aplicable.

SegonSegonSegonSegon....    El dia 13 de gener de 2015, l'arquitecte municipal va emetre el següent informe:

Les obres per a les que es sol·licita la preceptiva llicència urbanística en l’Exp. 2015-OMA-3, 
consisteixen en els treballs necessaris per a resoldre les patologies del campanar de l’edifici de 
l’església, mitjançant la substitució de l’envolvent de peces de pavés existent, per malla metàl·lica 
d’acer, a més de reforçar i consolidar els elements de suport estructural afectats .

El 21 de març de 2014 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i la 
Parròquia de Nostra Senyora de Fàtima de Granollers per a fixar les condicions i compromisos per a 
l’execució del projecte de rehabilitació del campanar de la parròquia de Mare de Déu de Fàtima de 
Granollers.
En el referit conveni, ambdues parts, entre altres, manifesten

1.- Que la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima de Granollers, disposa d’una església (...) que  a 
més de ser un espai de culte de la ciutat de Granollers, és un emplaçament de gran importància dins 
la vida socio-cultural del barri Congost de Granollers i un lloc de referència en les seves activitats 
dirigides a la població.
Per la història del centre i les activitats que s’hi desenvolupen es pot considerar un equipament de 
titularitat privada encara que també s’acredita el seu ús públic ja que a part de les dedicades al culte 
religiós s’hi fan activitats culturals, concerts, pastorets i altres associades a la nostra cultura, 
conferències i xerrades obertes al barri, xerrades de l’Associació de Veïns del Barri Congost, activitats 
i atenció per part de Càritas i activitats de suport social adreçades a la ciutadania en general .

2.- Que aquest centre religiós compta amb un campanar singular d’estil modern, com a punt de 
referència i de senyalització d’horaris i celebració d’actes litúrgics, i amb elements emblemàtics 
d’envoltant de vidre de tipus “pavés“, que el distingeixen i el converteixen en un punt de referència de 
Granollers. Campanar que es troba en un procés avançat de deteriorament, afectat pel trencament de 
peces i el seu despreniment.
3.- Que tant la Parròquia com els Serveis Tècnics municipals coincideixen en la necessitat de procedir 
a una rehabilitació del campanar, pel que ha estat redactat per encàrrec del centre religiós, un 
Projecte de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima deProjecte de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima deProjecte de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima deProjecte de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima de    
GranollersGranollersGranollersGranollers , per part de l’arquitecte Vicenç Oliveres i Estapé. 

4.- Que la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima de Granollers, no disposa de mitjans econòmics 
ni tècnics, pel que l’Ajuntament de Granollers, vol fer costat, i vol col·laborar en fer possible la 
rehabilitació del campanar cercant possibles nous ajuts o col·laboracions, per rehabilitar aquest 
emblemàtic element patrimonial de la ciutat.
(...) i per tot això, en els pactes del conveni s’acorda, entre altres, regular l’aplicació que es puguin 
obtenir en el marc de la convocatòria pública impulsada per la Diputació de Barcelona, per a la 
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concessió d’ajuts pel finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de 
patrimoni singular local (“Programa complementari de suport a l’economia local” – Xarxa de Governs 
Locals). 
Fets
El projecte redactat per part de l’arquitecte Vicenç Oliveres i que la Parròquia de Mare de Déu de 
Fàtima presenta per a la seva aprovació en l’Exp. 2015-OMA-3, es correspon amb el mencionat en el 
referit conveni del 21/03/2014.
L'article 12 de l'Ordenança Fiscal 1.3 del 2015 aplicable en aquesta sol·licitud de llicència, estableix 
que, de conformitat amb l'article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran de bonificació les 
construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Bonificació fins a un 95% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històriques o de foment del treball. En aquests casos s'haurà de complir alguna de 
les condicions següents:
o Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament .
o Que s'executi per entitats sense ànim de lucre, o per iniciativa privada previ conveni de 
col·laboració signat amb l'ajuntament.
S'estableix igualment que es delegarà a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial 
interès o utilitat municipal i la graduació de la bonificació entre el 0 i el 95%, i que per a aquesta 
graduació es valorarà les circumstàncies socials, culturals, històricoartístiques o de foment de 
l'ocupació i, l'oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. En qualsevol cas, es tindrà en 
compte el volum de població que es beneficiï de l'obra i de la instal·lació de què es tracti, així com 
qualsevol altre criteri d'interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui aplicar en el cas 
concret.
En el cas concret de les obres sol·licitades en l'expedient núm. 2015-OMA-3, hi concorren ambdues 
condicions: les obres s’executen en terrenys qualificats urbanísticament com a Equipament, 
concretament, equipament religiós, i per iniciativa privada previ conveni de col·laboració signat amb 
l'ajuntament.
D'acord amb el que s'ha exposat i el que disposa l’article 12 de l'Ordenança Fiscal 1.3, es proposa 
declarar les obres de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtimadeclarar les obres de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtimadeclarar les obres de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtimadeclarar les obres de rehabilitació integral del campanar de la Parròquia de Mare de Déu de Fàtima    
dddd''''especial interès i utilitat municipalespecial interès i utilitat municipalespecial interès i utilitat municipalespecial interès i utilitat municipal i que atenent a les consideracions contingudes en el Conveni 
signat el 21 de març de 2014 i que s’han transcrit en el present informe, aplicaraplicaraplicaraplicar ----los una bonificaciólos una bonificaciólos una bonificaciólos una bonificació    
deldeldeldel    95959595%%%%    de la quotade la quotade la quotade la quota , que resulta la següent:

Impost sobre construccionsImpost sobre construccionsImpost sobre construccionsImpost sobre construccions ,,,,    instal·lacions i obresinstal·lacions i obresinstal·lacions i obresinstal·lacions i obres     ((((provisionalprovisionalprovisionalprovisional ))))    segons Osegons Osegons Osegons O ....FFFF....    1111....3333
CÀLCUL IMPOSTCÀLCUL IMPOSTCÀLCUL IMPOSTCÀLCUL IMPOST
3,451 % sobre el pressupost =       66623,47   x 3,451 % =  …………………………  2299,18  euros
95% de la quota de l’impost ...................................................................               -2184,22  euros
Quota a liquidarQuota a liquidarQuota a liquidarQuota a liquidar     ........................................................................................................................................................................................................................................................................................                         114114114114,,,,96969696    euroseuroseuroseuros

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

L'article 12.1 de    l'Ordenança fiscal núm. 1.3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió plenària de dia 28 d'octubre de 2014, per l'exercici 
2015, estableix que de conformitat amb l'article 103.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran de bonificació les 
construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Bonificació fins a un 95% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històriques o de foment del treball. En aquests casos s'haurà de complir alguna de 
les condicions següents:
- Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament . 
- Que s'executi per entitats sense ànim de lucre o per iniciativa privada previ conveni de col·laboració 
signat amb l'Ajuntament.
- Delegar a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal i la 
graduació de la bonificació entre el 0% i el 95%.
- Per aquesta graduació de la bonificació es valorarà les circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l'ocupació i, l'oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. 
En qualsevol cas es tindrà en compte el volum de població  que es beneficiï de l 'obra i de la instal·lació 
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de què es tracti, així com qualsevol altre interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui 
aplicar en aquell cas concret. Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar per instància, aportant els 
informes corresponents que justifiquin el percentatge de bonificació sol·licitat, i que hauran 
d'ajustar-se als que preveu aquesta ordenança. La bonificació s'haurà de sol·licitar, en qualsevol cas, 
abans de la finalització de l'obra. Si la sol·licitud s'efectua en un moment posterior, a l'inici de l'obra, és 
a dir, quan s'hagi acreditat la liquidació provisional de l'impost, no s'interromprà el procediment de 
recaptació de la liquidació i el subjecte passiu tindrà dret, si s'escau, a la devolució d'ingressos 
indeguts.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Declarar d'especial interès les obres de Rehabilitació integral del campanar de l’església de 
nostra Sra. de Fàtima, situada a la carretera de Caldes, núm. 21 (Exp. 2015-OMA-3), sol·licitada pel 
mossèn Manuel Amado Callejón, en representació de la Parròquia Nostra Sra. de Fàtima, amb NIF 
número R5800189B i domicili fiscal a la carretera de Caldes, núm. 21 de Granollers, ja que les obres 
s’executen en terrenys qualificats urbanísticament com a Equipament, concretament, equipament 
religiós, i per iniciativa privada  previ conveni de col·laboració signat amb l 'Ajuntament.

SegonSegonSegonSegon.... Establir una bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la 
sol·licitud de llicència d'obres sol·licitada el dia 2 de gener de 2015, d'acord amb l'informe transcrit a la 
part expositiva.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
35353535).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DECLARAR D''''ESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUDESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUDESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUDESPECIAL INTERÈS LA SOL·LICITUD    
DE LLICÈNCIA DDE LLICÈNCIA DDE LLICÈNCIA DDE LLICÈNCIA D''''OBRES SOL·LICITADA PEL SENYOR JORDI PLANA CRUIXENTOBRES SOL·LICITADA PEL SENYOR JORDI PLANA CRUIXENTOBRES SOL·LICITADA PEL SENYOR JORDI PLANA CRUIXENTOBRES SOL·LICITADA PEL SENYOR JORDI PLANA CRUIXENT,,,,    EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    
2014201420142014----OMAOMAOMAOMA----1251125112511251

PrimerPrimerPrimerPrimer .... En data 15 de desembre de 2014 (registre d'entrada núm. 2014024314), el senyor Jordi Plana 
Cruixent presenta sol·licitud de llicència d'obres per a la Construcció de tres pistes de pàdel sobre una 
de les pistes de tennis de les instal·lacions municipals de tennis de Granollers, al carrer Camp de les 
Moreres, núm. 23-25 (Exp. 2014-OMA-1251). en la mateixa sol·licitud de llicència sol·licita 
explícitament la consideració d'especial interès i utilitat municipal per a aquestes obres i l'aplicació, 
per tant, de la bonificació de la quota del impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que 
preveu l'article 12 de la O.F. 1.3. aplicable.

SegonSegonSegonSegon....    El dia 13 de gener de 2015, l'arquitecte municipal va emetre el següent informe:

Les obres per a les que es sol·licita la preceptiva llicència urbanística en l’Exp. 2014-OMA-1251, de 
construcció de les 3 pistes de pàdel en les instal·lacions municipals, són part de la inversió esportiva 
que s’inclou en el Contracte administratiu especial de serveis per a la gestió i explotació de les pistes 
municipals de tennis de Granollers i el bar-restaurant, adjudicat a Jordi Plana Cruixent, signat el 
11/11/2014.
L'article 12 de l'Ordenança Fiscal 1.3 del 2014 aplicable en aquesta sol·licitud de llicència, estableix 
que, de conformitat amb l'article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran de bonificació les 
construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Bonificació fins a un 95% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històriques o de foment del treball. En aquests casos s'haurà de complir alguna de 
les condicions següents:
o Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament .
o Que s'executi per entitats sense ànim de lucre, o per iniciativa privada previ conveni de 
col·laboració signat amb l'ajuntament.
S'estableix igualment que es delegarà a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial 
interès o utilitat municipal i la graduació de la bonificació entre el 0 i el 95%, i que per a aquesta 
graduació es valorarà les circumstàncies socials, culturals, històricoartístiques o de foment de 
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l'ocupació i, l'oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. En qualsevol cas, es tindrà en 
compte el volum de població que es beneficiï de l'obra i de la instal·lació de què es tracti, així com 
qualsevol altre criteri d'interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui aplicar en el cas 
concret.
En el cas concret de les obres sol·licitades en l'expedient núm. 2014-OMA-1251, hi concorren les 
següents circumstàncies:
- Les obres s’executen en terrenys de titularitat municipal, qualificades urbanísticament com a 
Equipament, concretament, equipament esportiu.
- S’executaran d’acord amb el Contracte administratiu especial de serveis per a la gestió i 
explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el bar-restaurant, adjudicat a Jordi Plana 
Cruixent, i signat el 11/11/2014; tot això sota la supervisió dels serveis tècnics municipals .
- Les obres suposen una millora i ampliació dels serveis que ofereix actualment aquestes 
instal·lacions al conjunt de la població. Les noves instal·lacions i millores passaran a ser de titularitat 
municipal.
D'acord amb el que s'ha exposat, es proposa declarar les obres de construcció de tres pistes dedeclarar les obres de construcció de tres pistes dedeclarar les obres de construcció de tres pistes dedeclarar les obres de construcció de tres pistes de    
pàdel sobre pista de tennis de les instal·lacions pistes de tennis municipals del carrer Camp de lespàdel sobre pista de tennis de les instal·lacions pistes de tennis municipals del carrer Camp de lespàdel sobre pista de tennis de les instal·lacions pistes de tennis municipals del carrer Camp de lespàdel sobre pista de tennis de les instal·lacions pistes de tennis municipals del carrer Camp de les    
MoreresMoreresMoreresMoreres ,,,,    23232323----25252525    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers,,,,    dddd''''especial interès i utilitat municipalespecial interès i utilitat municipalespecial interès i utilitat municipalespecial interès i utilitat municipal i que atenent a la naturalesa de 
l'obra de nova creació d'una activitat o servei, el volum de població que potencialment pot gaudir de 
les millores que aporten aquestes obres i que aquestes revertiran finalment en l'Ajuntament com a 
propietari de la finca, es proposa aplicaraplicaraplicaraplicar ----los una bonificació dellos una bonificació dellos una bonificació dellos una bonificació del    95959595%%%%    de la quotade la quotade la quotade la quota, que resulta la 
següent:

Impost sobre construccionsImpost sobre construccionsImpost sobre construccionsImpost sobre construccions ,,,,    instal·lacions i obresinstal·lacions i obresinstal·lacions i obresinstal·lacions i obres     ((((provisionalprovisionalprovisionalprovisional ))))    segons Osegons Osegons Osegons O ....FFFF....    1111....3333
CÀLCUL IMPOST
3,451 % sobre el pressupost =       59031,87   x 3,451 % =  …………………………  2037,192037,192037,192037,19  euroseuroseuroseuros            
    -95% de la quota de l’impost ................................................................                 -1935,33 euros
Quota a liquidarQuota a liquidarQuota a liquidarQuota a liquidar     ................................................................................................................................................................................................................................................                                                                         101101101101,,,,86868686    euroseuroseuroseuros

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

L'article 12.1 de    l'Ordenança fiscal núm. 1.3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió plenària de dia 30 d'octubre de 2013, per l'exercici 
2014, estableix que de conformitat amb l'article 103.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran de bonificació les 
construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Bonificació fins a un 95% de la quota de l'impost en favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies 
socials, culturals, històriques o de foment del treball. En aquests casos s'haurà de complir alguna de 
les condicions següents:
- Que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament . 
- Que s'executi per entitats sense ànim de lucre o per iniciativa privada previ conveni de col·laboració 
signat amb l'Ajuntament.
- Delegar a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal i la 
graduació de la bonificació entre el 0% i el 95%.
- Per aquesta graduació de la bonificació es valorarà les circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l'ocupació i, l'oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. 
En qualsevol cas es tindrà en compte el volum de població  que es beneficiï de l 'obra i de la instal·lació 
de què es tracti, així com qualsevol altre interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui 
aplicar en aquell cas concret. Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar per instància, aportant els 
informes corresponents que justifiquin el percentatge de bonificació sol·licitat, i que hauran 
d'ajustar-se als que preveu aquesta ordenança. La bonificació s'haurà de sol·licitar, en qualsevol cas, 
abans de la finalització de l'obra. Si la sol·licitud s'efectua en un moment posterior, a l'inici de l'obra, és 
a dir, quan s'hagi acreditat la liquidació provisional de l'impost, no s'interromprà el procediment de 
recaptació de la liquidació i el subjecte passiu tindrà dret, si s'escau, a la devolució d'ingressos 
indeguts.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Declarar d'especial interès  les obres de construcció de tres pistes de pàdel sobre pista de 
tennis de les instal·lacions pistes de tennis municipals del carrer Camp de les Moreres, 23-25 de 
Granollers    (Exp. 2014-OMA-1251), sol·licitada pel senyor Jordi PLANA CRUIXENT, amb NIF número 
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35063438F i domicili fiscal al carrer Marià Borell, 16, 1r-2a de Cardedeu, ja que les obres s’executen 
en terrenys de titularitat municipal, qualificades urbanísticament com a equipament esportiu, 
s’executaran d’acord amb el Contracte administratiu especial de serveis per a la gestió i explotació de 
les pistes municipals de tennis de Granollers i el bar-restaurant, i les obres suposen una millora i 
ampliació dels serveis que ofereix actualment aquestes instal·lacions al conjunt de la població .

SegonSegonSegonSegon....    Establir una bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la 
sol·licitud de llicència d'obres sol·licitada el dia 15 de desembre de 2014, d'acord amb l'informe 
transcrit a la part expositiva.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
36363636).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D''''URBANITZACIÓ DEURBANITZACIÓ DEURBANITZACIÓ DEURBANITZACIÓ DE    
LLLL''''ENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CARRER URUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETAENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CARRER URUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETAENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CARRER URUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETAENTORN DE LA CONFLUÈNCIA DEL CARRER URUGUAI AMB EL CARRER DE LA TORRETA    
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

Els tècnics municipals del Servei d 'Obres i Projectes han redactat el Projecte d'urbanització de l'entorn 
de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torreta de Granollers (obra núm. 01/15), així 
com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 126.466,25 euros més la quantitat de 
26.557,91 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 153.024,16 euros.

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en les matèries d'infraestructura viària de 
conformitat amb el que estableix l'article 25.2. lletres d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
bases del 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 . 

De conformitat amb allò que disposa l'article 4.2 del Reial Decret del Ministeri de la Presidència núm. 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció.

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 dProjecte dProjecte dProjecte d''''urbanització de lurbanització de lurbanització de lurbanització de l''''entorn de la confluència del carrerentorn de la confluència del carrerentorn de la confluència del carrerentorn de la confluència del carrer    
Uruguai amb el carrer de la Torreta de GranollersUruguai amb el carrer de la Torreta de GranollersUruguai amb el carrer de la Torreta de GranollersUruguai amb el carrer de la Torreta de Granollers (obra núm. 01/15), així com l'Estudi bàsicde 
Seguretat i Salut, amb un pressupost de 126.466,25 euros més la quantitat de 26.557,91 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 153.024,16 euros, redactat pels tècnics municipals del 
Servei d'Obres i Projectes, d'acord amb els fets exposats i fonaments de drets invocats.

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. 
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APROVAT PER UNANIMITAT
 
37373737).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRERDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRERDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRERDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA AL CARRER    
SANT JOSEP DE CALASSANÇSANT JOSEP DE CALASSANÇSANT JOSEP DE CALASSANÇSANT JOSEP DE CALASSANÇ,,,,    ENTRE EL CARRER LLIRI I EL CARRER CONESTABLE DEENTRE EL CARRER LLIRI I EL CARRER CONESTABLE DEENTRE EL CARRER LLIRI I EL CARRER CONESTABLE DEENTRE EL CARRER LLIRI I EL CARRER CONESTABLE DE    
PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte de plataforma única al 
carrer Sant Josep de Calassanç, entre el carrer Lliri i el carrer Conestable de Portugal (obra núm. 
02/15 [834-UR-14]), així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 69.512,43 
euros més la quantitat de 14.597,61 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 84.110,04 
euros.

Que l'objectiu d'aquestes obres és l'adequació d'aquest tram de carrer, que presenta un estat molt 
precari degut al seu desgast i antiguitat dels mateixos, en un espai més adequat per l'ús del vianant, 
adaptant les alineacions i cruïlles existents a la normativa d'accessibilitat.  Per tant, tenen la 
consideració d’obres de conservació i manteniment d’acord amb l’article 12.5 del Decret 179/1995 
(ROAS).

Que l'Ajuntament de Granollers té la competència pròpia en les matèries d'infraestructura viària de 
conformitat amb el que estableix l'article 25.2. lletres d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
bases del règim local.

Que el projecte esmentat té el caràcter d'obra local ordinària, de conformitat amb allò que estableix 
l'article 234 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya  (LCAT 1987/1220).

De conformitat amb allò que disposa l'article 37.6, en relació a l'article 34 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per a les obres de 
conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els edificis 
dels ens locals, és suficient que l'òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a què es 
refereixen els articles 34 i 35 del mateix reglament.

De conformitat amb allò que disposa l'article 4.2 del Reial Decret del Ministeri de la Presidència núm. 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció.

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 el Projecte de plataforma única al carrer Sant Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep de CalassançProjecte de plataforma única al carrer Sant Josep de Calassanç,,,,    entre elentre elentre elentre el    
carrer Lliri i el carrer Conestable de Portugalcarrer Lliri i el carrer Conestable de Portugalcarrer Lliri i el carrer Conestable de Portugalcarrer Lliri i el carrer Conestable de Portugal (obra núm. 02/15 [834-UR-14]), així com l'Estudi bàsic 
de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 69.512,43 euros més la quantitat de 14.597,61 euros en 
concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 84.110,04 euros, redactat pels tècnics municipals del 
Servei d'Obres i Projectes, d'acord amb els fets exposats i fonaments de drets invocats. 

APROVAT PER UNANIMITAT
 
38383838).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I    
IMPLANTACIÓ DE LA TECNOLOGIA RFID DE LA BIBLIOTECA ROCA UMBERT DEIMPLANTACIÓ DE LA TECNOLOGIA RFID DE LA BIBLIOTECA ROCA UMBERT DEIMPLANTACIÓ DE LA TECNOLOGIA RFID DE LA BIBLIOTECA ROCA UMBERT DEIMPLANTACIÓ DE LA TECNOLOGIA RFID DE LA BIBLIOTECA ROCA UMBERT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA ....

Mitjançant resolució del regidor delegat núm. 2771/2014 de data 12 de novembre de 2014, es va 
iniciar l'expedient licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, es 
va  autoritzar la despesa i aprovar la contractació i el plec de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques particulars  per a la contractació del subministrament i instal·lació de la 
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tecnologia amb identificador per radiofreqüència RFID a la biblioteca de Roca Umbert de Granollers,  
amb un pressupost de 27.872,16 euros més 5.853,15 euros en concepte d'IVA, fent un total de 
33.725,31 euros, i una durada del contracte de 8 setmanes

El 26 de novembre de 2014 s'ha convidat a les empreses següents: 3M ESPAÑA SA, SENSORNOR, 
IDENTIFICATION CARE S.L. 

L'empresa IDENTIFICATION CARE S.L, ha presentat oferta i desprès de la corresponent obertura del 
sobre núm. 2 (proposta tècnica que és valora mitjançant judici de valor i proposta econòmica 
avaluables mitjançant fórmula matemàtica), el Cap d'Àrea de Territori i Ciutat i el Cap del Servei 
d'Obres i Projectes  d'aquest ajuntament  han emès l'informe tècnic en el qual  proposa com a oferta 
econòmicament més avantatjosa la presentada per l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L, d'acord 
amb la valoració següent:

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

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

1.- IDENTIFICATION CARE, S.L.:  Definició completa sistema amb detalls (segons plec): Autoservei- 
característiques ordinador, transportable, PIN i  Interfice liber8 i programari Smartadmin. Arc de 
seguretat- movible i possibilitat d’integrar alarma a sistema antiintrusió biblioteca. Estació de treball- 
programari Circulation Tool i Conversion Tool . Etiquetes llibres i revistes- mida 50x53 mm i D=116 
mm. Pla de treball adequat. Organització instal·lació: 1/Reunions prèvies i estratègia d’implantació 
2/Definició- Instal·lar i configurar 3/Disseny funcional i tècnic amb el client 4/ Implementació- 
Instal·lacions i comprovacions 5/ Tancament- Lliurament 6/Operació i producció- Inici, funcionament i 
formació. Contingut formació, 8h treballadors i 8h tècnics. Seguiment: Adequat.

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

AAAA....2222....a Mesures implantacióa Mesures implantacióa Mesures implantacióa Mesures implantació ::::

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

AAAA....2222....b Dotació d’equipamentb Dotació d’equipamentb Dotació d’equipamentb Dotació d’equipament ::::

1.- IDENTIFICATION CARE, S.L.:  Lector de codi de barres doble format: carnet físic i carnet digital, 
App Smartphones. Videotutorial explicant el funcionament de l’autoservei per difondre via web. 
Possibilitat de personalitzar rebuts impressora autopréstec . 

AAAA....2222....c Millores Tecnològiquesc Millores Tecnològiquesc Millores Tecnològiquesc Millores Tecnològiques ::::

1.- IDENTIFICATION CARE, S.L.:  Ofereix model d’autoservei smart serve Build-In  adaptable al 
mobiliari de la Biblioteca, Xip SLIx distància de lectura 1.20 m de autoservei i arc, sistema d’estalvi 
energètic arcs- mode stand by, personalització interface autoservei amb imatge corporativa i Interfice 
Biblio Pad Runner per estacions de treball.

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA AAAA1111 AAAA2222    aaaa AAAA2222    bbbb AAAA2222    cccc TOTALTOTALTOTALTOTAL

1 IDENTIFICATION CARE S.L. 6,00 8,00 4,00 4,00 22,00

BBBB....1111.-.-.-.-    Valoració del preu de licitacióValoració del preu de licitacióValoració del preu de licitacióValoració del preu de licitació     ((((50505050    punts màximpunts màximpunts màximpunts màxim ))))
Import de licitació sense IVA : 27.872,16 €
Aplicant la corba de puntuació que doni més punts a l’oferta més econòmica i menys punts 
proporcionalment a l’oferta més cara, segons el coeficient (50 punts x minima oferta)/ (oferta licitador) ; 
en  resulta:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    %%%%    baixabaixabaixabaixa TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS     
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1 IDENTIFICATION CARE S.L. 21.900,00 21,43 50,00

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

Aplicant la corba de puntuació que doni més punts a l’oferta més econòmica i menys punts 
proporcionalment a l’oferta més cara, segons el coeficient (5 punts x minima oferta)/ (oferta licitador) ; 
en  resulta:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TerminiTerminiTerminiTermini     
setmanessetmanessetmanessetmanes

TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS     

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

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

Aplicant la corba de puntuació que doni més punts a l’oferta més econòmica i menys punts 
proporcionalment a l’oferta més cara, segons el coeficient (10 punts x oferta licitador)/ oferta màxima) ; 
en  resulta:

PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA Termini anysTermini anysTermini anysTermini anys TOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTSTOTAL PUNTS         

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

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

BBBB BBBB1111++++BBBB2222++++BBBB3333 (65 punts)
PLICAPLICAPLICAPLICA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA TOTALTOTALTOTALTOTAL    

1 IDENTIFICATION CARE S.L. 65,00

Valoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empresesValoració global de les empreses ::::

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

  AAAA BBBB TOTALTOTALTOTALTOTAL    
1 IDENTIFICATION CARE S.L. 22,00 65,00 87,00

En data 22 de desembre de 2014  s'ha requerit a l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L  amb CIF 
B-65244956 a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. 

Amb data 30 de desembre de 2014 l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L ha presentat la 
documentació requerida amb caràcter previ a l'adjudicació d'aquest contracte,  d'acord amb el Plec de 
clàusules administratives particulars , i  la cap del Servei de Contractació i Compres l 'ha acceptat .

D'acord amb l'informe tècnic es proposa l'adjudicació del contracte del subministrament i instal·lació 
de la tecnologia amb identificador per radiofreqüència RFID a la biblioteca de Roca Umbert de 
Granollers  a l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L per un import de 21.900,00 euros més 4.599,00 
en concepte d'IVA, fent un total de 26.499,00 euros i un termini d'execució d'una setmana.

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Adjudicar a l'empresa IDENTIFICATION CARE S.L amb CIF B-65244956  el contracte del 
subministrament i instal·lació de la tecnologia amb identificador per radiofreqüència RFID a la 
biblioteca de Roca Umbert de Granollers, 21.900,00 euros més 4.599,00 en concepte d'IVA, fent un 
total de 26.499,00 euros i un termini de subministrament d'una setmana , i amb subjecció als plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació 
aportada pel contractista, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

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

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

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    . Notificar a l'àrea econòmica, departament de comptabilitat per tal que s'alliberi el crèdit no 
disposat del document comptable d'autorització de la despesa A201400084175 per import de 7.226,31 
euros, i es confeccionin el document comptable de disposició de la despesa (D) per import de  
26.499,00 amb aplicació al codi pressupostari H432.33210.63302.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

39393939).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEIPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI    """"PETITS I GRANSPETITS I GRANSPETITS I GRANSPETITS I GRANS""""    
DDDD''''ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIAATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIAATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIAATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA,,,,    NENS I NENES DENENS I NENES DENENS I NENES DENENS I NENES DE    0000    AAAA    4444    ANYSANYSANYSANYS,,,,    I ORIENTAT A LESI ORIENTAT A LESI ORIENTAT A LESI ORIENTAT A LES    
FAMÍLIESFAMÍLIESFAMÍLIESFAMÍLIES,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

L'informe tècnic fet pel Cap de Servei de Serveis Socials justifica la necessitat de contractar la 
prestació del servei d'atenció    a la petita infància, nens i nenes de 0 a 4 anys, i orientat a les famílies 
per al període de l'1 de maig al 31 de desembre de 2015 i amb possibilitat de pròrroga per 8 mesos.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 26.000,00 € més 2.600,00 € en 
concepte d' IVA (10%) que fan un total de 28.600,00 €, amb possibilitat de pròrroga de 8 mesos més, 
el que fa un valor estimat total del contracte de 52.000,00 euros, amb aplicació al codi pressupostari 
H461.23111.22799  i amb el detall següent:

- Preu licitació contracte: 28.600 euros (26.000,00 €, més 2.600,00 € en concepte d' IVA (10%))
- Pròrroga contracte: 28.600 euros (26.000,00 €, més 2.600,00 € en concepte d' IVA (10%))

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, es considera que el procediment 
de contractació adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 
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de novembre, és el contracte de serveis procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi indicat per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació.

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

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

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

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

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

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

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

- Article 40.1b) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa al llindar dels contractes de serveis subjecte a recurs 
especial en matèria de contractació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Autoritzar la despesa de la contractació prestació del servei  "Petits i Grans" d'atenció    a la 
petita infància, nens i nenes de 0 a 4 anys, i orientat a les famílies per al període de l'1 de maig de 
2015 al 31 de desembre de 2015 i amb possibilitat de pròrroga per 8 mesos més, mitjançant 
procediment obert, per import de 26.000,00 € més 2.600,00 € en concepte d' IVA (10%) que fan un 
total de 28.600 €, amb aplicació al codi pressupostari H461.23111.22799, de conformitat amb els fets i 
fonaments invocats.

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

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.     Notificar a l'Àrea de Govern i Economia.

APROVAT PER UNANIMITAT

 
40404040).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DPARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D''''INTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓ     
SOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DESOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DESOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DESOCIOEDUCATIVA PER INFANTS I ADOLESCENTS A LA XARXA DE CENTRES OBERTS DE    
GRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERISGRANOLLERS A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS    
DDDD''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

L'informe tècnic fet pel Cap de Servei de Serveis Socials justifica la necessitat de contractar la 
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prestació del servei    d'Intervenció Socioeducativa per a Infants i Adolescents a la xarxa de Centres 
Oberts de Granollers per al període de l'1 de maig de 2015 al 31 de desembre de 2015 i amb 
possibilitat de pròrroga per 6 mesos més.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 112.640,00 €, més 11.264,00 € en 
concepte d' IVA (10%) amb un total de 123.904,00 €, ,amb possibilitat de pròrroga de 6 mesos més, el 
que fa un valor estimat total del contracte de 197.120 euros, amb aplicació al codi pressupostari  
H461.23130.22799,  i amb el detall següent:

- Preu licitació contracte: 123.904 euros (112.640,00 € més 11.264,00 € en concepte d' IVA (10%))

- Pròrroga contracte:   92.928 euros (84.480,00 € més 8.448,00 € en concepte d' IVA (10%))

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, atès el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
és el contracte de serveis procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi indicat per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació.

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

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

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

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

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

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

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

- Article 40.1b) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, pel que fa al llindar dels contractes de serveis subjecte a recurs 
especial en matèria de contractació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Autoritzar la despesa de la contractació prestació del servei    d'Intervenció Socioeducativa 
per a Infants i Adolescents a la xarxa de Centres Oberts de Granollers per al període de l'1 de maig al 
31 de desembre de 2015 i amb possibilitat de pròrroga de 6 mesos més, mitjançant procediment obert, 
per a un import  112.640,00 €, més 11.264,00 € en concepte d' IVA (10%) amb un total de 123.904,00 
€, amb aplicació al codi pressupostari  H461.23130.22799, de conformitat amb els fets i fonaments 
invocats.

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Dotar el pressupost ordinari de l'exercici afectat amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida indicada en el punt primer.

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ      Notificar a l'Àrea de Govern i Economia

APROVAT PER UNANIMITAT
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L'Alcalde proposa la inclusió per urgència de dos nous punts a l 'ordre del dia amb els següents títols:

PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA UNA SUBVENCIÓ DE 30.829,32 € PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL PEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA D'IMPULSORS DEL PROGRAMA DE GARANTIA 
JUVENIL (PGJC) A GRANOLLERS, EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA REGULADA PER 
L'ORDRE EMO/381/2014, DE 22 DE DESEMBRE

DICTAMEN RELATIU A LA RECTIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA 
PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, RELATIU AL CURS JOVES EN FORMACIÓ ATORGAT 
PEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE L'ANY 2011

S'aprova per unanimitat dels regidors i regidores presents la inclusió d 'aquests punts en l'ordre del dia.
A continuació es procedeix al debat dels següents punts:

41414141).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI DPROPOSTA RELATIVA A SOL·LICITAR AL SERVEI D ''''OCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYAOCUPACIÓ DE CATALUNYA     ((((SOCSOCSOCSOC))))    DEDEDEDE    
LA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA SUBVENCIÓ DELA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA SUBVENCIÓ DELA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA SUBVENCIÓ DELA GENERALITAT DE CATALUNYA UNA SUBVENCIÓ DE    30303030....829829829829,,,,32323232    € PER A LA€ PER A LA€ PER A LA€ PER A LA    
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DCONTRACTACIÓ DE PERSONAL PEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DCONTRACTACIÓ DE PERSONAL PEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DCONTRACTACIÓ DE PERSONAL PEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA D''''IMPULSORS DELIMPULSORS DELIMPULSORS DELIMPULSORS DEL    
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENILPROGRAMA DE GARANTIA JUVENILPROGRAMA DE GARANTIA JUVENILPROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL    ((((PGJCPGJCPGJCPGJC))))    A GRANOLLERSA GRANOLLERSA GRANOLLERSA GRANOLLERS,,,,    EN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LAEN EL MARC DE LA    
CONVOCATÒRIA REGULADA PER LCONVOCATÒRIA REGULADA PER LCONVOCATÒRIA REGULADA PER LCONVOCATÒRIA REGULADA PER L ''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO ////381381381381////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    22222222    DE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBRE

1111.... El 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2014201420142014 es publicà al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////381/2014381/2014381/2014381/2014,,,,    dededede    22222222    de desembrede desembrede desembrede desembre,,,,    per 
la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa dXarxa dXarxa dXarxa d''''Impulsors delImpulsors delImpulsors delImpulsors del    
Programa de Garantia Juvenil a CatalunyaPrograma de Garantia Juvenil a CatalunyaPrograma de Garantia Juvenil a CatalunyaPrograma de Garantia Juvenil a Catalunya ,,,,    i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015.

2222.... La missió de la Garantia Juvenil és garantir que el jovent de més de 16 anys i menys de 25 anys 
(menors de 30 anys en cas de les persones joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 
33%) que no treballen, ni estudien, ni segueixen una formació, rebin una oferta d’ocupació de 
qualitat, educació continua, formació com a aprenents o un període de pràctiques, en un termini 
de quatre mesos després d’haver acabat l’educació formal o quedar en situació de desocupació.

Per poder complir amb l’objectiu marcat es considera necessari disposar d’una Xarxa territorial 
que, propera a les persones joves, pugui impulsar, durant tot el període, el desenvolupament del 
Programa, especialment el que consisteix en informar i acompanyar en el seu accés al mateix a 
les persones joves.

3333.... D'acord amb llll''''ArticleArticleArticleArticle     3333 i les Bases segona i quartaBases segona i quartaBases segona i quartaBases segona i quarta     de la convocatòria, l''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers    
compleix amb els requisitscompleix amb els requisitscompleix amb els requisitscompleix amb els requisits     per a ser beneficiària de la subvenció; i a més, pot presentar sol·licitud 
per a realitzar el projecte per si mateix.

4444.... LLLL''''articlearticlearticlearticle     5555    de lde lde lde l''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////381/2014381/2014381/2014381/2014,,,,    dededede    22222222    de desembrede desembrede desembrede desembre,,,,    estableix que les actuacionsactuacionsactuacionsactuacions     
subvencionablessubvencionablessubvencionablessubvencionables     d'aquesta convocatòria són els contractes de treball de les persones tècniques 
impulsores, d'un any de durada, segons la distribució territorial prevista a l'annex 2 d'aquesta 
ordre. Si ens remetem a aquest annex, comprovem que al municipi de Granollers li correspon un/a 
tècnic/a a jornada complerta. La base terceraLa base terceraLa base terceraLa base tercera    estableix que l'import màxim de la subvenció és deimport màxim de la subvenció és deimport màxim de la subvenció és deimport màxim de la subvenció és de    
32323232....000000000000    euroseuroseuroseuros que han de servir per finançar aquesta contractació.

5555.... Les funcions a realitzar per la persona contractada, d'acord amb llll''''articlearticlearticlearticle     5555    i la Basei la Basei la Basei la Base    6666    de lade lade lade la    
convocatòriaconvocatòriaconvocatòriaconvocatòria ,,,,    seran la Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya  (PGJC) i 
el seguiment i tutorització de les persones joves durant i després de la seva participació en les 
diferents polítiques actives d'ocupació o en els programes específics que s'articulin per al 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

6666.... El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 8888    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015, d'acord amb l'articlearticlearticlearticle     4444    
de lde lde lde l ''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO ////381381381381////2014201420142014,,,,    dededede    22222222    de desembrede desembrede desembrede desembre ....
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7777.... El termini màxim per iniciar les actuacions objecte de la convocatòria serà de 30 dies a comptar 
des de la notificació de la resolució d'atorgament i el termini màxim per finalitzar-les és de 12 
mesos a comptar de l'inici de la contractació.

8888.... L'Ajuntament de Granollers disposa d'un Punt d'Informació Juvenil i que en el nostre municipi 
s'estan desenvolupant ja alguns programes vinculats a la Garantia Juvenil, com por ser els Joves 
per l'Ocupació, i per tant, és necessari que els joves de Granollers puguin disposar de tota la 
informació i suport per tal de millorar les seves oportunitats en el mercat de treball . 

9999.... L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006 estableix, en el seu article 84, que es “garanteix 
als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats 
amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat ”. Entre aquestes 
competències, s'esmenta expressament “La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les 
persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment 
dels immigrants”, entre els que es pot incloure el Servei d'Informació Juvenil.

10101010.... LLLL''''Ajuntament de Granollers preveu i preveurà en els pressupostos dels exercicisAjuntament de Granollers preveu i preveurà en els pressupostos dels exercicisAjuntament de Granollers preveu i preveurà en els pressupostos dels exercicisAjuntament de Granollers preveu i preveurà en els pressupostos dels exercicis    2015201520152015    iiii    2016201620162016    
crèdit suficient i necessaricrèdit suficient i necessaricrèdit suficient i necessaricrèdit suficient i necessari    per a finançar la despesa no subvencionable que es pugui generar 
durant el desenvolupament del Programa. Això inclou, entre altres, la formació en prevenció de 
riscos laborals, i la indemnització de cessament o acabament del contracte de treball del/de la 
tècnic/a a contractar.

11111111.... Vist l'informe, amb data 29292929    de gener dede gener dede gener dede gener de    2015201520152015, de la responsable del Servei Local d'Ocupació de 
l'Ajuntament de Granollers, Sra. Elisabeth Martín Saura.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la sol·licitud dAprovar la sol·licitud dAprovar la sol·licitud dAprovar la sol·licitud d''''una subvencióuna subvencióuna subvencióuna subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la 
Generalitat de Catalunya a la realització del Programa Xarxa dPrograma Xarxa dPrograma Xarxa dPrograma Xarxa d''''Impulsors del Programa de GarantiaImpulsors del Programa de GarantiaImpulsors del Programa de GarantiaImpulsors del Programa de Garantia    
Juvenil a GranollersJuvenil a GranollersJuvenil a GranollersJuvenil a Granollers, en el marc de la convocatòria regulada per llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////381381381381////2014201420142014,,,,    dededede    22222222    dededede    
desembredesembredesembredesembre ,,,, per un import de    30303030....829829829829,,,,32323232    €€€€, corresponents als costos de contractació d'un/a tècnic/a 
especialista C1, durant un any a jornada complerta.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
42424242).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RECTIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A LA RECTIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A LA RECTIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A LA RECTIFICACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYAATORGADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYAATORGADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYAATORGADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    RELATIU AL CURS JOVES ENRELATIU AL CURS JOVES ENRELATIU AL CURS JOVES ENRELATIU AL CURS JOVES EN    
FORMACIÓ ATORGAT PEL SERVEI DFORMACIÓ ATORGAT PEL SERVEI DFORMACIÓ ATORGAT PEL SERVEI DFORMACIÓ ATORGAT PEL SERVEI D ''''OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LOCUPACIÓ DE CATALUNYA DE L ''''ANYANYANYANY    2011201120112011

En data 10 de desembre de 2010 el Servei d'Ocupació de Catalunya, va resoldre favorablement 
l'execució del programa Joves en Formació: auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust de soldadura, per 
a l'any 2011.

La junta de Govern Local del dia 22 de desembre de 2010 va acceptar la resolució del Departament 
pel que fa a la realització d'accions per a l'ocupació a l'Ajuntament de Granollers i va modificar el 
pressupost incorporant noves partides gestionades pel Servei d'Educació. 'acció que va començar al 
mes de febrer de 2011 es va desenvolupar fins al mes de desembre del mateix any. Al mes de febrer 
del 2012, es va realitzar la justificació de l'acció i es va aprovar a la junta de govern local ordinària del 
21 de febrer del mateix any.

L'any 2014, l'Ajuntament ha rebut un requeriment en el qual demana que s'aclareixin diferents 
aspectes de la justificació econòmica. Concretament demana que s'indiqui a través de l'annex 20 com 
s'ha fet el prorrateig de les despeses indirectes, document que aportem en aquest requeriment. A més 
demana refer la relació de despeses, detallant dues factures imputades al projecte, concretament la 
Factura  F16818 de Dimasolda, i la F15408 de Sum. Trullàs, així com s'ha fet el pagament al 
professorat. Així mateix també demana el quadre d'amortitzacions que expliqui l'amortització 
imputada.
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Aquestes dues factures, al ser de maquinària, calia imputar no el cost total sinó l'amortització ja que 
és maquinària, i per això s'ha refet la justificació econòmica i s'adjunten els quadres d'amortització. 
Així mateix, el pagament al professorat, al ser de l'Escola Municipal del Treball, demanaven que es 
certifiqués l'import imputat i tots els certificats mensuals on consten aquests pagaments .

Que amb aquesta nova justificació, el cost total de l'acció passa a ser de 70.536,09€ i per tant la 
subvenció que ha de ser del 75% del cost total ha de ser de 52.902,06€ i no els 56.656,12€ justificats 
al al febrer del 2012. 

COST REALCOST REALCOST REALCOST REAL SUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓSUBVENCIÓ RENÚNCIARENÚNCIARENÚNCIARENÚNCIA
APROVAT I JUSTIFICAT 2012 75.541,50 € 56.656,12 € 0 €
JUSTIFICACIÓ FINALS 2015 70.536,09 € 52.902,06 € 3.754,06 €

 La modificació en la justificació econòmica de l'acció “Formació integrada Joves en formacióFormació integrada Joves en formacióFormació integrada Joves en formacióFormació integrada Joves en formació” ha 
repercutit en les xifres totals del Pla Operatiu de lPla Operatiu de lPla Operatiu de lPla Operatiu de l''''exerciciexerciciexerciciexercici     2011201120112011    la qual, de retruc, també s'ha hagut 
de refer. Les dades finals, d'acord amb els nostres càlculs, es detallen en l'annex 1 que adjuntem.

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

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

PRIMER. Aprovar les modificacions en la justificació econòmica corresponent del Programa Joves endel Programa Joves endel Programa Joves endel Programa Joves en    
FormacióFormacióFormacióFormació ,,,,    amb codi damb codi damb codi damb codi d''''acció Pacció Pacció Pacció P0809500080950008095000809500BBBB////2011201120112011////ASPASPASPASP////02020202,,,,    inclosa en linclosa en linclosa en linclosa en l''''expedientexpedientexpedientexpedient     2010201020102010////BVORBVORBVORBVOR////1289128912891289,,,,    i 
afegir la documentació que requereix el Servei d'Ocupació de Catalunya.

SEGON. Aprovar les xifres totals del Pla Operatiu de l 'exercici 2011.

TERCER. Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

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