
ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    9999    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        3333    de març dede març dede març dede març de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    17171717::::00000000    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Alba Barnusell i Ortuño

Regidors i regidores

Sr. Germán Cequier i Bardají

Secretària general

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo

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 .... 
 
La Junta de Govern Local resta assabentada de les sentències següents:

Procediment Abreujat  número 389/2014-C de 11 de febrer de 2015 del Jutjat  
Contenciós-Administratiu número 8 de Barcelona, en la qual es desestima el recurs ordinari 
389/2014-C presentat per la senyora Maria del Gracia Guerrero Pérez.

Sentència núm. 143 de 19 de febrer de 2015, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 
Contenciosa Administrativa Secció Primera, en la que s'estima el recurs ordinari 160/2010 presentat 
per Telefónica Moviles España, S.A.



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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LIQUIDAR I RESOLDRE EL CONTRACTE I FER EFECTIVA LADICTAMEN RELATIU A LIQUIDAR I RESOLDRE EL CONTRACTE I FER EFECTIVA LADICTAMEN RELATIU A LIQUIDAR I RESOLDRE EL CONTRACTE I FER EFECTIVA LADICTAMEN RELATIU A LIQUIDAR I RESOLDRE EL CONTRACTE I FER EFECTIVA LA    
DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITVA A LDEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITVA A LDEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITVA A LDEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITVA A L''''EMPRESA PMC GRUPEMPRESA PMC GRUPEMPRESA PMC GRUPEMPRESA PMC GRUP    1985198519851985,,,,SASASASA    
CORRESPONENT AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DCORRESPONENT AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DCORRESPONENT AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DCORRESPONENT AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D''''OFICINAOFICINAOFICINAOFICINA    ((((IIIIIIII))))    LOTLOTLOTLOT    
1111        """"MATERIAL DMATERIAL DMATERIAL DMATERIAL D ''''ESCRIPTORIESCRIPTORIESCRIPTORIESCRIPTORI """"        

1.- En data 13 de novembre de 2012 mitjançant La Junta de Govern Local es prenia l'acord relatiu a 
adjudicar a l'empresa PMC GRUP 1985,SA amb CIF A58093816 el contracte de subministrament de 
material d'oficina II LOT 1 "Material d'escriptori"  per un import màxim de 7.438,02 euros més 1.561,98 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total màxim de 9.000,00 euros, amb els preus unitaris 
ofertats.

2.- En data 03 de desembre de 2012 es va formalitzar el contracte núm.315/12  mitjançant document 
administratiu.

3.- Amb data  17 d'octubre de 2012 l'empresa PMC GRUP 1985,SA va dipositar la fiança definitiva per 
import de 371,90 euros (IEF 201200073625).

4.- En data 24 de febrer de 2015 es signà l'acta de recepció del subministrament que finalitzà el 
31/12/2014

5.- Atès la clàusula catorzena del contracte formalitzat,  no es fixa termini de garantia donada la 
naturalesa del contracte, ja que es tracta de subministraments de béns consumibles, el lliurament i 
rebuda dels quals s'han fet abans del pagament del preu. 

6.- D'acord amb l'informe del tècnic responsable del contracte , els subministraments que l'empresa ha 
realitzat s'han ajustat al termini de lliurament, d'acord a les condicions establertes a les corresponents 
prescripcions tècniques i administratives , per tant es proposa:

- Aprovar l'acta favorable de recepció de data 24 de febrer de 2015, signada per l'empresa adju
dicatària i l'Ajuntament de Granollers i que s'adjunta a aquest expedient.

-  Liquidar el contracte per un import de 12.310,60 euros més 2.585,23 euros en concepte d'IVA, fent 
un total de 14.895,83 euros  corresponent als exercicis 2013 i 2014

- Efectuar la devolució de la garantia definitiva  dipositada per import de  371,90 euros.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

 -Article 102 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 novembre, que aprova del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic respecte a la devolució i cancel·lació de les garanties . 

- Article 222 del Reial decret  legislatiu 3/2011 de 14 novembre, que aprova del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic pel que fa a la recepció i liquidació 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.-.-.-.-  Aprovar l'acta favorable de recepció del subministrament de material d'escriptori  Lot 1 de 
l'expedient de subministrament de material d'oficina (II), signada per l'empresa PNC GRUP 1985,SA i 
l'Ajuntament de Granollers en data 24 de febrer de 2015 i que s'adjunta a aquest expedient.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     Aprovar la liquidació del contracte de subministrament de material d'escriptori Lot 1 per un 
import de 14.895,83 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida H112.92030.2000 dels exercicis 2013 i 
2014.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-Fer efectiva a l'empresa PMC GRUP 1985,SA amb CIF A58093816 la devolució de la 



garantia definitiva per import de 371.90 euros (IEF 201200073625) corresponent al contracte de 
subministrament de material d'oficina II LOT 1 "Material d'escriptori" , prèvia presentació del document 
que acrediti el dipòsit de la garantia.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Notificar la present resolució al Servei de Comptabilitat .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PRIMERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PRIMERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PRIMERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA PRIMERA JUSTIFICACIÓ PARCIAL DE LA    
SUBVENCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER AL PROJECTE DIGIPAYSUBVENCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER AL PROJECTE DIGIPAYSUBVENCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER AL PROJECTE DIGIPAYSUBVENCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER AL PROJECTE DIGIPAY 4444GROWTHGROWTHGROWTHGROWTH

El Servei de Planificació Estratègica proposa de treballar conjuntament amb altres socis en un 
projecte per dinamitzar el comerç local mitjançant la implantació d'un software que s'utilitza en el 
moment d'efectuar transaccions econòmiques, que permet als comerços canalitzar la despesa local i 
bonificar el consum en comerços locals. Aquesta eina, acompanyada de campanyes i promoció del 
comerç local, és l'objecte del projecte.

El projecte s'anomena "Digipay for Growth" i s'ha presentat a la convocatòria ICT Policy Support 
Programme Competitiveness and Innovation Framework Programme – Pilot Type B. El soci líder és 
l'associació holandesa STRO i els socis són Bristol and Bath Local Currency Scheme CIC, Bristol 
Credit Union Ltd, Bristol City Council, Good Money Limited, Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Learning by doing, S.L., Ubiquat Technologies 
SL, Universitat Pompeu Fabra, Sardex Srl, Finanziaria Regionale per lo sviluppo della Lombardia, 
Talent Dienstleistung und Handel.

Aquest àmbit és coincident amb vectors d'actuació dels serveis implicats de l'Ajuntament de 
Granollers definits en el marc del Programa d'Actuació Municipal 2011-2015 per a Societat del 
Coneixement i Pla Estratègic. Així mateix, l'experiència d'associacions de comerciants locals i de 
l'EPE Granollers Mercat permet teixir aliances per tirar endavant el projecte en cas que resulti finançat 
per la UE. 

En data 28 de maig de 2013 la Junta Local de Govern va aprovar la sol·licitud de subvenció , en la qual 
l'Ajuntament de Granollers va sol·licitar  108.478,53 euros a la Comissió Europea pel desenvolupament 
del projecte. Aquest projecte té una durada de 36 mesos a partir de l'atorgament de la subvenció i la 
quantitat total que s’haurà de justificar a la seva finalització és de 216.956 euros. El pressupost del 
soci Ajuntament de Granollers es desglossa en 139.966 euros de personal i 76.990 euros en 
despeses generals. El cofinançament de l'Ajuntament es deriva de despeses de personal 
corresponents a un coordinador de projecte, un tècnic superior i un tècnic mig. 

En data 12 de desembre el secretariat tècnic va comunicar a l'Ajuntament de Granollers l'aprovació de 
l'atorgament de subvenció per import de 108.478,53 € i llur participació en el projecte Digipay4Growth, 
acceptació que va ser aprovada en data 14 de gener de 2014 per la Junta de Govern Local.

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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



PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la primera justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió Europea per 
al projecte "Digipay4Growth", en el marc de la convocatòria ICT Policy Support Programme 
Competitiveness and Innovation Framework Programme – Pilot Type B, del qual el soci líder és 
l'associació holandesa STRO i els altres socis són Bristol and Bath Local Currency Scheme CIC, 
Bristol Credit Union Ltd, Bristol City Council, Good Money Limited, Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Learning by doing, S.L., Ubiquat Technologies 
SL, Universitat Pompeu Fabra, Sardex Srl, Finanziaria Regionale per lo sviluppo della Lombardia, 
Talent Dienstleistung und Handel, corresponent al primer període d'execució, entre l'1 de gener i 31 de 
desembre de 2014, per un import de 1.671 €. D'aquest import justificat, 835 € corresponen a la 
subvenció de la Comissió Europea i 836 € al cofinançament de l'Ajuntament de Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LES BASES ESPECÍFIQUES I OBRIR UNA NOVAPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LES BASES ESPECÍFIQUES I OBRIR UNA NOVAPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LES BASES ESPECÍFIQUES I OBRIR UNA NOVAPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LES BASES ESPECÍFIQUES I OBRIR UNA NOVA    
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE BARRIS PER A LCONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE BARRIS PER A LCONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE BARRIS PER A LCONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE BARRIS PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

En data 23 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local, en endavant JGL, va aprovar les bases 
específiques  de subvencions de Barris  per a l'any 2015 i la seva convocatòria, publicant-se l'anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 8 de gener de 2015 i obrint-se el termini per a 
presentar les sol·licituds fins el  31 de gener de 2015.

Un cop s'ha tancat l'esmentada convocatòria i estudiat els projectes presentats s'ha comprovat que és 
convenient modificar el paràgraf segon de la base 19 de les esmentades bases específiques de 
subvencions de Barris, el qual diu:

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

Degut a què les entitats que participen en aquesta convocatòria estan supeditades a canvis en les 
activitats programades, provocats per causes alienes a les seves voluntats, com les inclemències 
climatològiques, afluències de públic, etc., que fan que el desenvolupament dels actes previstos en els 
projectes presentats es vegin condicionats i/o suspesos. Cosa que provoca que, en alguns casos, la 
despesa final dels projectes sigui inferior a la prevista, tanmateix l'alt interès social de les activitats 
que fan les entitats veïnals fa que l'Ajuntament argumenti, d'acord amb el previst a l'article 8, apartat 2, 
de l'ordenança General de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, que es pugui subvencionar fins 
el 100 % del projecte realitzat.

És per tot això que es considera adient modificar l'esmentat paràgraf de la base 19 per tal que l'import 
de la subvenció atorgada pugui representar fins a un màxim del 100 % de l'import justificat.

Atès l'informe favorable del responsable del Servei de Relacions Ciutadanes, de data 25 de febrer de 
2015 a l'esmentada modificació.

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 modificació de la base núm. 19 de les bases específiques de subvencions de 
Barris  per a l'any 2015,  publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 8 de gener de 
2015, substituint el paràgraf segon pel següent: 

Si l’import de l'actuació correctament justificada és inferior a la prevista, es revisarà la subvenció atorgada 
d'acord amb la quantitat justificada per tal que la subvenció representi com a màxim el 100% d'aquesta  
despesa justificada, i es dictarà la resolució corresponent .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar una nova convocatòria    de subvencions de Barris per a l'any 2015 per a iniciatives 
culturals i socials de les entitats veïnals en temes d 'interès general per a llurs barris .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar publicitat a l'esmentada modificació de les bases específiques i a una nova 
convocatòria mitjançant la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers. La convocatòria s’iniciarà a partir de 



l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP i finalitzarà un cop transcorreguts vint dies hàbils després 
de l'esmentada publicació.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L ''''ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA AACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA AACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA AACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA A    
AJUDA EN ACCIÓ PER AL PROJECTEAJUDA EN ACCIÓ PER AL PROJECTEAJUDA EN ACCIÓ PER AL PROJECTEAJUDA EN ACCIÓ PER AL PROJECTE    """"CONSTRUCCIÓ DCONSTRUCCIÓ DCONSTRUCCIÓ DCONSTRUCCIÓ D''''UN PONT VIAL A LOS HERNÁNDEZUN PONT VIAL A LOS HERNÁNDEZUN PONT VIAL A LOS HERNÁNDEZUN PONT VIAL A LOS HERNÁNDEZ,,,,    
CHILANGACHILANGACHILANGACHILANGA    ((((EL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOREL SALVADOR )")")")",,,,    CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA DECORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA DECORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA DECORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA DE     2011201120112011

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

"Primer.---- Aprovar l’atorgament de les subvencions de Cooperació i Solidaritat i Drets de la Persona 
2011, amb càrrec a la A-7011,  de la partida G122.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació  i 
Solidaritat, per un import total de 151.656,07 €, a les diferents entitats i projectes que es relacionen a 
continuació amb els imports totals (100%) de les respectives subvencions:

Àmbit cooperació al desenvolupament

 Núm.   
entrada

            Entitat        Projecte   Municipi/
zona

            País Proposta 
econòmica per 

projecte
4153 Ajuda en Acció Construcció de un puente 

vial
Los 

Hernández
El Salvador 7.116,79 €

Segon.- Aprovar la concessió d'una bestreta per import corresponent al 100% del total de les 
subvencions atorgades i detallades en el punt anterior."

2222....    A petició de l'entitat, en data 27 de novembre de 2012, la Junta de Govern Local va prendre l'acord 
següent:

"PRIMER.- Aprovar una concessió de pròrroga per un període de 6 mesos a Ajuda en Acció per al 
projecte "Construcció d'un pont vial al caserío Los Hernández, Chilanga (El Salvador)", i ampliar la 
data límit de justificació del projecte fins al  31 d'agost de 2013.

3333....    En data 31 de juliol de 2013 (número de registre d'entrada 15.491), l'entitat Ajuda en Acció va 
sol·licitar una nova data de presentació de justificació de l'execució del projecte fins al 15 de març de 
2014.

4444....    El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, informa que  en el mes 
de novembre de 2013, davant d'aquesta nova petició es va preguntar a l'entitat si realment podria 
estar acabat el projecte i que si no era així, havien de renunciar a la subvenció i procedir a la 
devolució de la subvenció.

5555....    Mitjançant escrit presentat en data 12 de febrer de 2014 (número de registre d'entrada 2558), 
l'entitat Ajuda en Acció, davant la manca de resposta del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador 
per començar l'inici de les obres de "Construcció d'un pont vial al caserío Los Hernández, Chilanga (El 
Salvador)", sol·licitava la revocació de la subvenció i es posava a disposició de l'Ajuntament de 
Granollers per fer lliurament de l 'import de la subvenció esmentada, 7.116,79 €.

6666....    A indicació del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes, l'entitat Ajuda en Acció, en dat 18 de 
desembre de 2014, va fer la devolució de la subvenció esmentada, 7.116,79 €.

7777....    El tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes informa favorablement de la renúncia de 
l'entitat  Ajuda en Acció, amb NIF G82257064, a la subvenció atorgada per import de 7.116,79 €, 
destinada al projecte "Construcció d'un pont vial al caserío Los Hernández, Chilanga (El Salvador)", i 
l'acceptació de l'ingrés efectuat del 100% de la bestreta rebuda pel mateix  l'import, que s'ha de 
consignar en la partida 2014.H241.38900 Reintegrament de Subvencions d'Exercicis Tancats.



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

-La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

----El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

-La clàusula 22a, Revisió, revocació, modificació i renúncia, de l'Ordenança General de Subvencions 
de l'Ajuntament de Granollers, aprovada per l'Ajuntament en Ple el dia 28 de febrer de 2006, i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província , número 130, del dia 1 de juny de 2006.

-Les bases específiques de subvencions 2011 de Cooperació i Solidaritat i Drets de la Persona, 
aprovades per la Junta de Govern Local del dia 27 de desembre de 2010.

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 d'Ajuda en Acció, amb NIF G82257064, a la subvenció atorgada per 
import de 7.116,79 €, destinada al projecte "Construcció d'un pont vial al caserío Los Hernández, 
Chilanga (El Salvador)", dins la convocatòria de subvencions 2011.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Acceptar la devolució de l'import satisfet en concepte de bestreta de la subvenció fet l'entitat 
Ajuda en Acció i consignar-lo en la  partida 2014.H241.38900 Reintegrament de Subvencions 
d'Exercicis Tancats.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
7777).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
ATORGADA A LA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADAATORGADA A LA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADAATORGADA A LA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADAATORGADA A LA FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA    ----    SINDICALISTES SOLIDARIS PER ALSINDICALISTES SOLIDARIS PER ALSINDICALISTES SOLIDARIS PER ALSINDICALISTES SOLIDARIS PER AL    
""""PROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I DPROGRAMA DE FORMACIÓ I D''''INSERCIÓ AL MERCAT DE TREBALL PER ALS JOVES DE LAINSERCIÓ AL MERCAT DE TREBALL PER ALS JOVES DE LAINSERCIÓ AL MERCAT DE TREBALL PER ALS JOVES DE LAINSERCIÓ AL MERCAT DE TREBALL PER ALS JOVES DE LA    
WILAYA DE TETUANWILAYA DE TETUANWILAYA DE TETUANWILAYA DE TETUAN     2012201220122012----2016201620162016....    FASE IIFASE IIFASE IIFASE II""""

1111....    En sessió de data 16 de juliol de 2013, de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, 
es  van atorgar les subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació:

Núm.            Entitat Projecte Municipi País Proposta 
econòmica

3944 Fundació Josep 
Comaposada - 

Sindicalistes Solidaris

Programa de formació i 
d'inserció al mercat de treball 

dels joves

Wilaya de 
Tetuán

Marroc 14.358,50 €

2222.... L'article 10.1 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2013 preveia que 
la justificació dels projectes de cooperació s 'havia de presentar abans del 28 de febrer de 2015.

3333.... L'article 10.2 de les bases convocatòria de subvencions de cooperació i solidaritat  2013 remetia a la 
clàusula 17a de l'Ordenança General de Subvencions, quant a la documentació que, en tot cas, 
s'havia de presentar per a la justificació dels projectes .

4444....    En data 1 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local , va prendre l'acord següent:

"Primer.-    Aprovar la modificació de l'acord de Junta de Govern Local del dia 16 de juliol de 2013, de forma que el 
projecte "Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan 2012-2016, 
Fase II" passa a tenir un cost de 142.575,85  €, i no de 179.820 €, dels quals l'Ajuntament de Granollers aporta 
14.358,50 €."

5555....    Datada a 1 de setembre de 2014 (número de registre d'entrada 17.846, de 5 de setembre), Javier 



Martínez Villarreal, en qualitat de subdirector de la Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes 
Solidaris, amb NIF G59936336 i número de registre 375, va presentar l'informe final del projecte 
"Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan  2012-2016, 
Fase II", que comprèn la documentació següent:

a) Memòria tècnica final del projecte subvencionat, en paper, que s'ajusta a la sol·licitud modificada, i 
que inclou dades del projecte, síntesi del projecte, activitats realitzades, resultats assolits, comentaris, 
annex 1 (llista de personal dels centres), annex 2 (llistes d'alumnes per mòduls), annex 3 
(programació dels mòduls), annex 4 (trobada anual dels centres de formació i inserció laboral, amb 
fotografies);
 
b) Informe econòmic final, que consta de

-relació de finançadors amb les aportacions, per partides;
-relació de transferències realitzades per al projecte, com també operacions de canvi realitzades;
-relació de totes les despeses efectuades en el projecte, 142.575,85 €, per partides, amb el detall de 
les despeses imputades a l'Ajuntament de Granollers.
-justificació de la subvenció atorgada, mitjançant presentació d'originals de factures i rebuts, amb els 
preceptes legals corresponents, per import de 29.428,73 €, superior al doble de la quantitat atorgada, 
14.358,50 €, que és el 48,7 % de la quantitat justificada.

6666. Vist l'informe emès pel tècnic mitjà de Participació i Relacions Ciutadanes, Joan Carles Cusell, que 
justifica la procedència d'aprovar la justificació del projecte "Programa de formació i d'inserció al 
mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan 2012-2016, Fase II" , perquè s'ha verificat que el 
contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de les actuacions subvencionades 
i acredita la correcta execució de les actuacions subvencionades de conformitat amb les actuacions 
previstes a les bases de la convocatòria, en els termes que s'indiquen a continuació:

Núm.            Entitat Projecte Municipi País Proposta 
econòmica

3944 Fundació Josep 
Comaposada - 

Sindicalistes Solidaris

Programa de formació i 
d'inserció al mercat de treball 

dels joves

Wilaya de 
Tetuán

Marroc 14.358,50 €

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar, davant l'òrgan atorgant, el compliment els requisits i condicions, així com la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió o gaudi de la 
subvenció.

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

- Article 71.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa  la forma de la justificació.

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

- Articles 10.1 i 10.2 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions de 
Cooperació i Solidaritat 2013, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 18 de desembre de 
2012 i publicades en el BOPB del dia 4 de gener de 2013, pel que fa al termini i forma de justificació 



del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció . 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de Junta de Govern Local, de data 
31 de juliol de 2012, en el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a la concessió de 
subvencions per a l'any 2012, modificat per la Junta de Govern Local de 25 de març , en els termes 
que s'indiquen a continuació:

Núm.            Entitat Projecte Municipi País Proposta 
econòmica

3944 Fundació Josep 
Comaposada - 

Sindicalistes Solidaris

Programa de formació i 
d'inserció al mercat de treball 

dels joves

Wilaya de 
Tetuán

Marroc 14.358,50 €

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACOLLIRPROPOSTA RELATIVA A ACOLLIRPROPOSTA RELATIVA A ACOLLIRPROPOSTA RELATIVA A ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓSE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A LDE BARCELONA PER A L''''ATORGAMENT DE RECURSOS TÈCNICS EN EL MARC DELATORGAMENT DE RECURSOS TÈCNICS EN EL MARC DELATORGAMENT DE RECURSOS TÈCNICS EN EL MARC DELATORGAMENT DE RECURSOS TÈCNICS EN EL MARC DEL    
CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANYCATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANYCATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANYCATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY    2015201520152015    DEL PLADEL PLADEL PLADEL PLA    """"XARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALSXARXA DE GOVERNS LOCALS    2012201220122012----2015201520152015"""",,,,    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ADHESIÓ ALADHESIÓ ALADHESIÓ ALADHESIÓ AL     """"PROTOCOL XARXA LOCAL SITMUNPROTOCOL XARXA LOCAL SITMUNPROTOCOL XARXA LOCAL SITMUNPROTOCOL XARXA LOCAL SITMUN """"

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

En data 9 de desembre de 2014, el Butlletí Oficial de la Província publica l'anunci d'aprovació del 
Catàleg de servis de l'any 2015, del seu règim regulador i de la convocatòria per a la concessió de 
recursos, on es determinen, entre altres, el procediment de les sol·licituds de concessió de recursos, 
les condicions generals i específiques de concertació de cada recurs, i la tramitació electrònica a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa 
de la Diputació de Barcelona. 

El Catàleg de concertació és l'instrument constituït per una relació completa i ordenada de recursos 
concertables, que, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-1015", periòdicament publica la 
Diputació de Barcelona amb la finalitat d'oferir als ens locals els recursos disponibles per tal de 
satisfer les seves necessitats.

Els recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals responent a la tipologia i 
classificació següent:

a) Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de serveis i 
activitats i també d'estructures de gestió locals, mitjançant transferències dineràries puntuals. 

b) Recursos tècnics, consistents en l'elaboració de treballs d'assessorament i assistència adreçats a 
oferir suport especialitzat, tècnic o jurídic als ens locals .

c) Recursos materials, consistents en l'actuació directa, per mitjans propis o aliens de la Diputació de 
Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals .

La concessió dels recursos continguts en el Catàleg es preveu el procediment de concessió en règim 
de concurrència competitiva, quan es tracti d'ajuts econòmics, i el de procediment de concessió 
directa, per a la resta dels recursos.

El termini de presentació de les sol·licituds és variable en funció de la classe de recurs (econòmic, 



tècnic o material).  Per a les sol·licituds de recurs tècnic s'estableix el termini màxim fins al dia 30 de 
setembre de 2015.

En data 13 de desembre de 2015 la Junta de Govern Local (en endavant JGL) va aprovar una relació 
de sol·licituds de subvencions que aglutina totes les que es demanen per als diferents projectes que 
es desenvolupen des de totes les Àrees municipals. Tanmateix l'adhesió al "Protocol Xarxa Local 
SITMUN", no es va poder incloure dins de l'esmentat acord degut a què ha sorgit l'oportunitat de 
desenvolupar-lo més tard que la resta de projectes, cosa que ha condicionat la seva concreció 
tècnica. L'esmentada adhesió no comporta cap despesa econòmica per a l'Ajuntament de Granollers.

Atès l'informe del Tècnic de Sistemes d’Informació Geogràfica del Servei de Sistemes d’Informació i 
Comunicació, de data 17 de febrer de 2015, favorable a acollir-se a la convocatòria pública que la 
Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", oferta per a l'atorgament del recurs tècnic consistent en l'adhesió al "Protocol 
Xarxa Local SITMUN".

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

D'acord amb el Règim regulador aplicable al Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", que estableix les condicions generals de sol·licitud, el procediment de 
formalització dels recursos, els terminis d'execució i de justificació i s'hi desenvolupen les condicions 
generals i específiques de la seva gestió, tot preveient un procediment que consta de les fases 
següents; sol·licitud, instrucció, resolució, execució i justificació i tancament.  Publicat al BOPB de 
data 9 de desembre de 2014.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acollir-se a la convocatòria pública per a l'atorgament d'ajuts de suport econòmics, que la 
Diputació de Barcelona posa a l'abast del municipi de Granollers, en el marc del Catàleg de serveis de 
l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per a l'adhesió al "Protocol Xarxa Local 
SITMUN", el qual no comporta cap despesa econòmica per a l'Ajuntament de Granollers, de 
conformitat amb els fets exposats i amb els fonaments de drets invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Tramitar la sol·licitud per a la concertació del recurs tècnic esmentat al punt anterior a través 
del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa de la 
Diputació de Barcelona, d'acord amb els requisits establerts a l'article 8 del règim regulador aplicable 
al Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". 

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D''''AIGUAAIGUAAIGUAAIGUA    
POTABLEPOTABLEPOTABLEPOTABLE,,,,    CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DECORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DECORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DECORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE    2014201420142014,,,,    QUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA LQUE REALITZA L''''EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA    
SOREASOREASOREASOREA

Per acord de Ple de data 27 de desembre de 1969 s'adjudicava definitivament el contracte per 
l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb el cabdal 
procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament a l'empresa SOREA SA, per un termini de 50 anys, a partir de la data d'atorgament del 
contracte d'adjudicació.

La clàusula 4a del contracte (atorgament notarial de 27/10/1971), estableix el cànon que ha de satisfer 
el concessionari a l'Ajuntament, s'ha de liquidar en  €/m3 d'aigua facturada.



El Ple de data 31 de juliol de 2012,  aprovava la modificació del contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers, mitjançant la incorporació d'una addenda per 
mantenir l'equilibri concessional per l 'aplicació del nou règim tarifari i el nou quadre de preus d'inversió 
.

En el punt 5è de la part dispositiva de l'acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, acordava l'aplicació 
del cànon de la concessió per un valor de 0,0627 €/m3.

En data 7 d'agost de 2012, l'Ajuntament va rebre notificació en la que es comunicava un augment del 
70% respecte al preu de venda d'aigua en base a l'acord del Consell d'Administració d'ATLL de la 
reunió del 25 de juliol en la que s'aprovava la modificació del pressuposts d'ingressos, de despeses i 
d'inversió per a l'exercici 2012 i la proposta per al 2013.

En data 5 de novembre de 2012,  la Comissió de Preus de Catalunya autoritza la modificació de les 
tarifes d'aigua potable,   aplicable a partir d'1 de novembre de 2012, segons la mateixa Resolució 
(Exp. A-250/12): cànon de 0,0782 €/m3.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2012 es va donar per assabentar de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable, en un 26,61 %, amb motiu de l'increment del preu de l'aigua en 
alta aprovat per Aigües Ter Llobregat, aplicable a partir de l'1 de novembre de 2012.

D'altra banda el cànon  per al finançament de la construcció del dipòsit del Puig de les Forques, ja es 
va deixar d'aplicar en el darrer trimestre de 2012 per haver-se finalitzat el període de finançament 
establert.

En data 23 de gener de 2015, l'empresa SOREA SA concessionària del servei d'abastament d'aigua 
potable a la ciutat de Granollers, va presentar  la liquidació del cànon de subministrament d'aigua 
corresponent al tercer trimestre de 2014 (de setembre a novembre de 2014). 

La relació de factures dels consums municipals de subministrament d'aigua corresponents al quart 
trimestre 2014 seguiran el procediment d'aprovació de reconeixement d'obligacions d'acord amb les 
bases d'execució del pressupost.

En data 2 de febrer de 2015,  l'enginyer tècnic de Serveis ha emès informe favorable a la liquidació 
presentada:

facturació        � 49.610,58 €
factures grans �

consums         20.188,11 €
anul·lacions i creació �

de rebuts    
- 52,39 €

CÀNON 69.746,29 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. Contracte per l'execució de les obres del servei municipal d'abastament d'aigua a Granollers, amb 
el cabdal procedent del riu Ter i que comprèn la construcció de la xarxa de distribució i explotació de 
l'abastament.

2. Acord de Ple de data 31 de juliol de 2012, pel qual es modificava el contracte de gestió del Servei 
Municipal de Subministrament d'Aigua de Granollers.

3. Acord de Ple de data 18 de desembre de 2012, pel qual l'ajuntament es donava per assabentat de 
l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya a l'increment de les tarifes del servei de 
subministrament de l'aigua potable.

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 liquidació presentada per SOREA del cànon de la concessió del 
subministrament d'aigua potable, corresponent al tercer trimestre de 2014 (de setembre a novembrer 
de 2014),  per import de 69.746,29 €.

SEGONSEGONSEGONSEGON -  Aplicar aquest ingrés en la partida pressupostària .H311.55004 - Concessió per proveïment 
d'aigua.

TERCERTERCERTERCERTERCER - Notificar aquest acord a SOREA i al Servei de Comptabilitat .

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
10101010).-).-).-).-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 Margarita Rosas Brutau, amb NIF 38935205T i domicili a la Casa Fuster Gordi, s/n de Les 
Franqueses del Vallès, ha sol·licitat en data 20 de gener de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015000933, el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 22, classe 3a, quarter 3, pis 1r, referència 
01845, 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.".

L'article 7 del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal, en el seu punt 4, 
estableix que la sol·licitud de baixa o de canvi de nom tindrà efectes a partir del primer dia de l'any 
natural següent a tots els efectes.

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. 22, classe 3a, quarter 3, pis 1r, referència 
01845, 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 22, 



classe 3a, quarter 3, pis 1r, referència 01845, 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 
proper 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 Margarita Rosas 
Brutau, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 4t. Drets de conservació de l'exercici 2015, 
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. 22, classe 3a, del quarter 3, per import de 705705705705,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Margarita Rosas Brutau, amb NIF 38935205T, 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    1911191119111911)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
1 Pta / 0,01 € 0,00 € 1.410,00 € 1.410,01 € 705,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            705705705705,,,,00000000    €€€€

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 Margarita Rosas 
Brutau, amb NIF 38935205T, l'import de 638638638638,,,,62626262    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Margarita Rosas Brutau, 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
 
11111111).-).-).-).-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 DESEMBRE DEMES DE DESEMBRE DEMES DE DESEMBRE DEMES DE DESEMBRE 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....
52159413J Antonio J. Paniagua Vázquez Martín Paniagua Guardado 100 3a 19 1r 06711
40511858A María Moreno Vallejo Ángel Amor Escudero 118 3a 11 4t 05170
52140707Y M. Encinar Sande Baz Juan Hidalgo Dorado 14 3a 7 3r 01687

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 22 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....
52159413J Antonio J. Paniagua Vázquez 100 3a 19 1r 06711
40511858A María Moreno Vallejo 118 3a 11 4t 05170
52140707Y M. Encinar Sande Baz 14 3a 7 3r 01687

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 
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
 
12121212).-).-).-).-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 DESEMBRE DEMES DE DESEMBRE DEMES DE DESEMBRE DEMES DE DESEMBRE 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....
35119586N Luis Ángel Vega Vega Clotilde Vega Pérez 148 3a 13A 5è 04983

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 22 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 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....
35119586N Luis Ángel Vega Vega 148 3a 13A 5è 04983

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 . 

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
 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS,,,,    
INTERVIUSINTERVIUSINTERVIUSINTERVIUS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 10, preveu la transmissió 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    Raimunda López López, amb NIF 38942695S i domicili al 
passatge de la Torreta, 11 de Granollers, ha sol·licitat en data 16 de gener de 2015, amb núm. de 
registre d'entrada 2015000711, la transmissió de la concessió a favor del seu fill Antonio Molina 
López, amb NIF 77074950H i domicili al passatge de la Torreta, 11 2n de Granollers, del nínxol del 
Cementiri Municipal:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
198 3a 3 3r 00911

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 la transmissió de la concessió del nínxol núm. 198, classe 3a, quarter 3, pis 3r, 
referència 00911, a favor del senyor Antonio Molina López, amb NIF 77074950H.



SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom del senyor Antonio Molina 
López, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Transmissions de concessions, que 
puja 73,57 euros    i    la liquidació de l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol, que puja    31,35 euros, sumant 
doncs un total de 104104104104,,,,92929292    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 Raimunda López López, i al senyor Antonio Molina 
López.

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
 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A UNA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS,,,,    
INTERVIUSINTERVIUSINTERVIUSINTERVIUS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 10, preveu la transmissió 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 M. Carme Capel Torrecillas, amb NIF 77251247C i 
domicili al carrer de Narcís Monturiol, 24 5è 1a de Canovelles, ha sol·licitat en data 23 de gener de 
2015, amb núm. de registre d'entrada 2015001101, la transmissió de la concessió a favor de la seva 
filla Yolanda Grau Capel, amb NIF 52144733F, del nínxol del Cementiri Municipal :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
26 2a 2 1r 00560

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 la transmissió de la concessió del nínxol núm. 26, classe 2a, quarter 2, pis 1r, 
referència 00560, a favor de la senyora Yolanda Grau Capel, amb NIF 52144733F.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Yolanda Grau 
Capel, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Transmissions 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 del present 
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 M. Carme Capel Torrecillas i a la senyora Yolanda Grau 
Capel.

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
 
15151515).-).-).-).-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 GENER DEMES DE GENER DEMES DE GENER DEMES DE GENER DE     2015201520152015))))

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....
52154404H Josefa Sáez Clemente M. Ramona Picón Carrizo 60 3a 8A 4t 02069
36925536W Margarita Cruz Gil Cano Ext. Inf. Esq. de Rufina Cano 291 3a 19 5è 06902

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 19 de febrer 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 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 DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
52154404H Josefa Sáez Clemente M. Ramona Picón Carrizo 60 3a 8A 4t 02069
36925536W Margarita Cruz Gil Cano Ext. Inf. Esq. de Rufina Cano 291 3a 19 5è 06902

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 . 

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
 
16161616).-).-).-).-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 GENER DEMES DE GENER DEMES DE GENER DEMES DE GENER DE     2015201520152015))))

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....



39125389C M. Asunción Ruiz Seró Ramón García Redondo 109 3a 6A 3r 02303
36473797Y Amelia Fernández Piñero Gabriel Simón Cano 35 3a 6A 1r 01364
43495117R Antonio Peláez Díaz M. Mercedes Navarro Cillán 6 2a 13 1r 04756
17993107T Pilar M. Capdevila Rami Ángel Herrero Baquero 160 3a 1 3r 00227
77258462J J. Antonio Redondo Encinas María Encinas Ruiz 39 3a 4 3r 00293
31501399R J. Antonio Morales Rodríguez Carmen Romero Cortés 17 2a 8 1r 02493
35009730G A. María Sánchez Casado Juan Sánchez Martínez 114 3a 6 1r 02914
37690129Y Antonio Trullàs Paulet M. Carmen Arraut Canicio 1 1a 2 1r 10107
77074957W Miquel López Coll Asensio López Rojas 67 3a 6B 1r 01335

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 19 de febrer 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 DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
39125389C M. Asunción Ruiz Seró Ramón García Redondo 109 3a 6A 3r 02303
36473797Y Amelia Fernández Piñero Gabriel Simón Cano 35 3a 6A 1r 01364
43495117R Antonio Peláez Díaz M. Mercedes Navarro Cillán 6 2a 13 1r 04756



17993107T Pilar M. Capdevila Rami Ángel Herrero Baquero 160 3a 1 3r 00227
77258462J J. Antonio Redondo Encinas María Encinas Ruiz 39 3a 4 3r 00293
31501399R J. Antonio Morales Rodríguez Carmen Romero Cortés 17 2a 8 1r 02493
35009730G A. María Sánchez Casado Juan Sánchez Martínez 114 3a 6 1r 02914
37690129Y Antonio Trullàs Paulet M. Carmen Arraut Canicio 1 1a 2 1r 10107
77074957W Miquel López Coll Asensio López Rojas 67 3a 6B 1r 01335

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 
exercici (la taxa aprovada és d'import de 51,50 euros per als nínxols de classe 1a, i 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. 

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
 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRASNMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRASNMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRASNMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETSDICTAMEN RELATIU A TRASNMISSIONS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS    
FUNERARISFUNERARISFUNERARISFUNERARIS

El Reglament del Cementiri Municipal en el seu article 11, preveu la transmissió preceptiva 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 la transmissió de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
00854 149 3a 3 2n Joan Buïl Esteban Josefa Buïl Vilalta 36506707A Filla
01100 8 3a 7A 2n Ana Garcia Ortiz Amador Garrell i Garcia 35014720A Fill
10120 22 1a 2 1r Juan Agustín Huebra Varas Marta Oriola Donato 37623220G Cònjuge
03036 148 3a 9 4t Juan Manuel Benítez Espinosa Fundadora Benítez Maqueda 52141361Q Filla
06823 212 3a 19 2n Francisco Velasco Martín Isabel Velasco Martín 37979367L Germana
01315 88 2a 2 1r María Rosa Ramos Estapé María Rosa Reus Ramos 77071188M Filla
01466 91 2a 1 1r Juan Marquès Dalmau Anna Marquès Arenas 47973721E Filla
05799 104 3a 14 2n Josefa Miras Herrerías Pedro Pérez Miras 77086659C Fill



S'ha comprovat que les taxes dels drets de conservació següents del padró fiscal de l'exercici 2014, 
aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2014, es troben pendents de 
pagament:

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis TitularTitularTitularTitular NIFNIFNIFNIF RebutRebutRebutRebut ImportImportImportImport
00854 149 3a 3 2n Josefa Buïl Vilalta 38942197T 4775841 12,30 €
03036 148 3a 9 4t Juan Manuel Benítez Espinosa 08491123Y 4772049 12,30 €

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

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

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

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 les transmissions de les concessions dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
00854 149 3a 3 2n Josefa Buïl Vilalta 36506707A Filla
01100 8 3a 7A 2n Amador Garrell i Garcia 35014720A Fill
10120 22 1a 2 1r Marta Oriola Donato 37623220G Cònjuge
03036 148 3a 9 4t Fundadora Benítez Maqueda 52141361Q Filla
06823 212 3a 19 2n Isabel Velasco Martín 37979367L Germana
01315 88 2a 2 1r María Rosa Reus Ramos 77071188M Filla
01466 91 2a 1 1r Anna Marquès Arenas 47973721E Filla
05799 104 3a 14 2n Pedro Pérez Miras 77086659C Fill

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar les següents liquidacions de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 7è. Traspassos de concessions, l'epígraf 6è. per l'expedició del títol, i 
l'epígraf 4t. Drets de conservació de l'exercici 2014:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Drets conservacióDrets conservacióDrets conservacióDrets conservació Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
36506707A Josefa Buïl Vilalta 91,21 € 31,35 € 12,30 € 134134134134,,,,86868686
35014720A Amador Garrell i Garcia 91,21 € 31,35 € - 122122122122,,,,56565656
37623220G Marta Oriola Donato 257,25 € 31,35 € - 288288288288,,,,60606060
52141361Q Fundadora Benítez Maqueda 49,28 € 31,35 € 12,30 € 92929292,,,,93939393
37979367L Isabel Velasco Martín 91,21 € 31,35 € - 122122122122,,,,56565656
77071188M María Rosa Reus Ramos 98,70 € 31,35 € - 130130130130,,,,05050505
47973721E Anna Marquès Arenas 98,70 € 31,35 € - 130130130130,,,,05050505
77086659C Pedro Pérez Miras 91,21 € 31,35 € - 122122122122,,,,56565656

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Revocar les taxes dels drets de conservació del padró fiscal de l 'exercici 2014, dels nínxols 
referència 00854 (liquidació núm. 4775841), d'import 12,30 euros, i referència 03036 (liquidació núm. 



4772049), d'import 12,30 euros, atès que es van liquidar a nom dels titulars difunts i es troben 
pendents de pagament.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resten 
incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del present 
exercici (la taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 2a/3a, i d'import 51,50 
euros per als nínxols de classe 1a), les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part 
dispositiva d'aquest acord. 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- 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 ).).).).

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

SETÈSETÈSETÈSETÈ.-.-.-.- 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 . 

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-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 PIZZERIAOBRES SOL·LICITADA PER PIZZERIAOBRES SOL·LICITADA PER PIZZERIAOBRES SOL·LICITADA PER PIZZERIA    1900190019001900,,,,    PER LA REFORMA IPER LA REFORMA IPER LA REFORMA IPER LA REFORMA I    
CONDICIONAMENT DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CLUB DE TENNIS GRANOLLERSCONDICIONAMENT DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CLUB DE TENNIS GRANOLLERSCONDICIONAMENT DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CLUB DE TENNIS GRANOLLERSCONDICIONAMENT DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CLUB DE TENNIS GRANOLLERS,,,,    
EXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENTEXPEDIENT    2015201520152015----OMEOMEOMEOME----132132132132

PrimerPrimerPrimerPrimer .... En data 16 de febrer de 2015 (registre d'entrada núm. 2015002703), la senyora Roser Prats 
Coll, en representació de PIZZERIA 1900, SL, amb NIF número B66079062 i domicili fiscal al Camí de 
Castellar de Cànoves i Samalús, presenta sol·licitud de llicència d'obres per a la reforma i 
condicionament del local municipal del Club de tennis Granollers, al carrer Camp de les Moreres, 
núm. 23 (Exp. 2015-OME-132) i 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 26 de febrer de 2015, l'arquitecte municipal va emetre el següent informe:

"Les obres a les que fa referència (Exp. 2015-OME-132), 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. 
annexat a aquest document hi consta el contracte de gestió del bar-restaurant a favor de l’entitat 
PIZZERIA 1900, SL signat entre aquesta empresa i l’adjudicatari de la gestió i explotació de les 



pistes,Jordi Plana Cruixent. 
Les obres inclouen l’adequació interior i exterior del local (bar/restaurant, cuina, vestuaris, i despatxos 
del club), així com l’adequació exterior (reparació i pintat de façanes, i de la terrassa)
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 
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-OME-132, 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 millora i modernització de les instal·lacions municipals .
D'acord amb el que s'ha exposat, es proposa declarar les obres de reforma i condicionament deldeclarar les obres de reforma i condicionament deldeclarar les obres de reforma i condicionament deldeclarar les obres de reforma i condicionament del    
local municipal del Club de Tennis Granollers al carrer Camp de les Morereslocal municipal del Club de Tennis Granollers al carrer Camp de les Morereslocal municipal del Club de Tennis Granollers al carrer Camp de les Morereslocal municipal del Club de Tennis Granollers al carrer Camp de les Moreres,,,,    23232323,,,,    dddd''''especial interèsespecial interèsespecial interèsespecial interès    
i utilitat municipali utilitat municipali utilitat municipali utilitat municipal i 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 =       60295,76   x 3,451 % =  ..................………………………  2080208020802080,,,,81818181  euroseuroseuroseuros            
    -95% de la quota de l’impost .................................................................................        -1976,77 euros
Quota a liquidarQuota a liquidarQuota a liquidarQuota a liquidar     ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                         104104104104,,,,04040404    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 reforma i condicionament del local municipal del Club 
de tennis Granollers, al carrer Camp de les Moreres, núm. 23 (Exp. 2015-OME-132), sol·licitada per  la 
senyora Roser Prats Coll, en representació de PIZZERIA 1900, SL, amb NIF número B66079062 i 
domicili fiscal al Camí de Castellar de Cànoves i Samalús, ja que les obres s’executen en terrenys de 
titularitat municipal, qualificades urbanísticament com a Equipament, concretament, equipament 
esportiu, que 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 i que les 
obres suposen millora i modernització de les instal·lacions municipals .

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 16 de febrer de 2015,  de reforma i condicionament del 
local municipal del Club de tennis Granollers, al carrer Camp de les Moreres, núm. 23 (Exp. 
2015-OME-132), 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
 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT DE  LICITACIÓEXPEDIENT DE  LICITACIÓEXPEDIENT DE  LICITACIÓEXPEDIENT DE  LICITACIÓ,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER  AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE L''''ARBRAT PÚBLIC EN ELARBRAT PÚBLIC EN ELARBRAT PÚBLIC EN ELARBRAT PÚBLIC EN EL    
TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSTERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSTERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSTERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,        MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEMITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT I DECLARARPUBLICITAT I DECLARARPUBLICITAT I DECLARARPUBLICITAT I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

Vist l'informe de data 3 de desembre de 2014 del cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds, pel 
qual es justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant 
procediment negociat sense publicitat d'un contracte de serveis relatiu  a la prestació del servei de 
control integrat de plagues de l'arbrat públic  en el terme municipal de Granollers per a dos anys, amb 
possibilitat de pròrroga per a dos anys mes.

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació es fixa en 16.528,93 euros més  
3.471,07 euros d'IVA, el que fa un total de 20.000,00 euros per a dos anys.
El valor total  estimat de la contractació és de 33.057,86  euros més IVA que compren el període 
executiu i les possibles pròrrogues.

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

ActuacióActuacióActuacióActuació ((((€€€€))))    PreuPreuPreuPreu////unitari perunitari perunitari perunitari per     
arbrearbrearbrearbre    tractattractattractattractat     
((((IVA no inclòsIVA no inclòsIVA no inclòsIVA no inclòs ))))

Control lluita biològica del pugó Fauna benèfica 6,52 €
Control lluita biològica de la psil·la Fauna benèfica 3,28 €
Col·locació trampes contra processionària Feromones 15,73 €
Endoteràpia vegetal Químic 15,29 €
Tractament contra galeruca Químic 0,55 €
Tractament contra el morrut de les palmeres Químic 20,66 €
Tractament  contra la psil·la sobre Cercis Químic 4,40 €



Tractament contra la caparreta de l'alzina Químic 3,56 €
Tractament contra el tigre del plàtan Químic 4,17 €
Tractament contra el pugó Químic 2,99 €
Tractament contra la processionària Bacillus thuringiensis 2,55 €
Tractaments imprevistos contra lepidòpters, àfids o 
altres artròpodes

Químic 4,13 €

La despesa global d'aquest servei no es pot concretar anticipadament, ja que la configurarà la 
despesa real acumulada per la prestació de les diferents actuacions objecte d 'aquest contracte, durant 
el període de vigència del mateix i segons les necessitats de l 'Ajuntament.
A continuació es detalla el desglòs d'imports per anualitats amb càrrec a la partida pressupostària 
H353.17110.21000:

Any període BI IVA TOTAL

2015 De maig a desembre 8.264,46 1.735,54 10.000,00

2016 De gener a desembre 8.264,46 1.735,54 10.000,00

2017 De gener a abril 0,00 0,00 0,00

TOTAL  PERÍODE EXECUTIU    16.528,92 € + 3.471,08 €  d'IVA = 20.000,00 €

      En cas de pròrroga:

Any període BI IVA TOTAL

2017 De maig a desembre 8.264,46 1.735,54 10.000,00

2018 De gener a desembre 8.264,46 1.735,54 10.000,00

2019 De gener a abril 0,00 0,00 0,00

TOTAL PERÍODE EXECUTIU + PRORROGA    33.057,84  +6.942,16 € =  40.000,00 €

Vistes les característiques del contracte i el seu valor estimat, el procediment de contractació adient, 
atès el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és el contracte de serveis procediment negociat sense publicitat per raó 
del seu import.

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

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

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

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

Article  10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .

Articles 22 i 109 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació 
a realitzar.

Article 52 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la designació del responsable del contracte.



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

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

Articles 169, 170 i 174 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment  negociat sense publicitat .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa  i aprovar la contractació del servei de 
control integrat de plagues de l'arbrat públic en el terme municipal de Granollers, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat  per a un import màxim de 16.528,93 euros més 3.471,08 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 20.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 
H353.17110.21000 dels exercicis 2015 a 2017, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Declarar la plurianualitat del contracte de serveis per a la prestació del servei de control 
integrat de plagues de l'arbrat públic en el terme municipal de Granollers ,,,,    mitjançant procediment 
negociat sense publicitat que s'executarà durant  els exercicis 2015 a 2017 , d'acord amb la següent 
distribució econòmica:

Any període BI IVA TOTAL

2015 De maig a desembre 8.264,46 1.735,54 10.000,00

2016 De gener a desembre 8.264,46 1.735,54 10.000,00

2017 De gener a abril 0,00 0,00 0,00

TOTAL  PERÍODE EXECUTIU    16.528,92 € + 3.471,08 €  d'IVA = 20.000,00 €

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Dotar els pressupostos ordinari dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació,  supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb càrrec a la partida H353.17110.21000

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA TRAMITACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA TRAMITACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA TRAMITACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LADICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA TRAMITACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE LA    
INVERSIÓ REALITZADA EN LES OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL EN ELINVERSIÓ REALITZADA EN LES OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL EN ELINVERSIÓ REALITZADA EN LES OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL EN ELINVERSIÓ REALITZADA EN LES OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL EN EL    
CAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDACAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDACAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDACAMP DE FUTBOL DE LA FONT VERDA

El Servei d'Esports d'aquest Ajuntament és el responsable de la gestió de les instal·lacions esportives 
municipals.



El camp municipal de futbol de la Font Verda, forma part d'un d'aquests equipaments, el qual tenia un 
paviment de sauló, essent interès de l'Ajuntament de la ciutat el poder-hi instal·lar gespa artificial. En 
el pressupost inicial de 2014 es preveia una despesa de 444.000,00 euros a l'aplicació pressupostària 
H420.34000.60908 del pressupost del Servei d'Esports.

Paral·lelament hi havia prevista una subvenció per part de la Real Federación Española de Futbol de 
220.000,00 euros (H420.78001) que es complementaven amb 224.000,00 euros provinent d'un 
préstec.

Atès que la subvenció de la Real Federación Española de Futbol no és possible, s'aprova l'expedient 
MC AJT 13/14 pel qual es complementa el crèdit mitjançant l'aplicació d'excés de finançament afectat 
lliure (EFA: préstec d'exercicis anteriors disposats sense que la despesa associada  s'hagi executat ni 
es prevegi executar) per un import de 220.000,00 euros.

D'aquest suplement en resulta un crèdit definitiu de 664.000,00 euros, essent el crèdit disponible de 
440.000,00 euros, import que permet executar la inversió.

Contactes posteriors amb la Diputació de Barcelona fan viable una subvenció de 300.000,00 euros 
concedida per aquesta, per la instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol  de la Font Verda, 
fent que el finançament disponible del projecte sigui de 744.000,00€ i es desglossi com segueix:

Préstec  2/14 224.000,00 euros
EFA 220.000,00 euros
Subvenció de la Diputació de Barcelona 300.000,00 euros

La despesa adjudicada en aquesta inversió ha estat de 345.662,44 euros, essent la despesa 
reconeguda del mateix import atès que l'obra ha estat certificada en la seva totalitat en data 27/01/15 
en la Junta de Govern Local d'aquesta data. La despesa reconeguda queda finançada per la 
subvenció de la Diputació de Barcelona (300.000,00 euros) i per l’aportació pròpia de l’Ajuntament de 
Granollers (45.662,44 euros).

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports.

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. Acceptar la tramitació del preacord amb la Diputació de Barcelona per tal que aquesta pugui 
concedir una subvenció a l'Ajuntament de Granollers per la instal·lació de gespa artificial en el camp 
de futbol de la Font Verda.

SEGON. Notificar aquest acord a la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de 
Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
21212121).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL MANIFEST DEL DIAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL MANIFEST DEL DIAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL MANIFEST DEL DIAPROPOSTA RELATIVA A APROVAR EL MANIFEST DEL DIA    8888    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2015201520152015,,,,    AMBAMBAMBAMB    
MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONESMOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONESMOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONESMOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

A partir de 1908, les socialistes nord-americanes van celebrar el Dia de la Dona, el darrer diumenge 
de febrer, per reivindicar el dret de vot. El 1910, en el marc de la II Conferència Internacional de Dones 
Socialistes, Clara Zetkin llançava la proposta d'establir el Dia Internacional de la Dona, amb l'objectiu 
principal de promoure el sufragi universal femení , la pau i la llibertat.

Seguint aquesta iniciativa, l'any següent, més d'un milió de dones europees i nord-americanes sortiren 
al carrer. Les primeres ho van celebrar el 19 de març i les segones ho van continuar fent el darrer 
diumenge de febrer.



Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau es convertí en el leitmotiv de les celebracions del 
Dia Internacional de la Dona. I el 8 de març (segons el nostre calendari) de 1917 les dones russes, 
que feia anys que també ho celebraven, van sortir al carrer en demanda d'aliments i pel retorn dels 
combatents. Aquest va ser l'inici del moviment que acabaria amb la dimissió del tsar i la proclamació 
de la República. A partir d'aquest moment, el Dia Internacional de la Dona quedà fixat en la data del 8 
de març.

La reivindicació de millors condicions de treball i de vida, i de drets polítics i manifestacions en favor 
de la pau, són alguns dels temes que es troben en l'origen de la celebració del dia 8 de març com a 
Dia Internacional de la Dona.

Amb el ressorgiment del feminisme, a finals dels anys seixanta i setanta, tornà a implantar-se la 
celebració d'aquesta data, que van acabar de corroborar les Nacions Unides, el 1977, en declarar el 8 
de març com a Dia Internacional de la Dona.

En aquest sentit, cada any les institucions públiques de Catalunya redacten el manifest del Dia 
Internacional de les Dones per continuar treballant per una societat més igualitària entre dones i 
homes. L'Ajuntament de Granollers se suma una vegada més als actes per la commemoració 
d'aquesta diada i, com cada any aprofita aquesta data per programar actes, adreçats a tota la 
ciutadania, amb l'objectiu de fer visible i reivindicar el paper de les dones a la societat .

En data 24 de febrer de 2014 l'Ajuntament de Granollers rep el manifest redactat per la Federació de 
Municipis de Catalunya i l 'Associació Catalana de Municipis, conjuntament amb les quatre Diputacions 
Provincials de Catalunya, a partir del qual l'Ajuntament de Granollers, conjuntament amb la Taula 
d'Igualtat d'Oportunitats, ha acabat de redefinir-lo, atesos la realitat local del municipi i a l 'objecte de la 
campanya, que el Centre d'Informació i Recursos per a Dones ha adreçat a la igualtat de gènere.

L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement a l'aprovació de l'esmentat manifest, que es 
llegirà el mateix dia 8 de març de 2015 a les 12 hores a la plaça de la Porxada, on tindrà lloc l'acte 
commemoratiu central d'aquesta diada.

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 ::::    

ÚnicÚnicÚnicÚnic.-.-.-.- Aprovar el manifest del Dia Internacional de les Dones, redefinit per l'Ajuntament de Granollers 
conjuntament amb la Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers, a partir del manifest redactat per la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, conjuntament amb les 
quatre Diputacions Provincials de Catalunya, i que es llegirà el diumenge 8 de març de 2015 a les 12 
hores a la plaça de la Porxada, on tindrà lloc l'acte commemoratiu central d'aquesta diada, el text 
íntegre del qual és el següent:

"ManifestManifestManifestManifest     8888    de març dede març dede març dede març de     2015201520152015    ----    Dia Internacional de les DonesDia Internacional de les DonesDia Internacional de les DonesDia Internacional de les Dones     """"El món local mou fitxaEl món local mou fitxaEl món local mou fitxaEl món local mou fitxa """"

Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món fem sentir la 
nostra veu per tal de recordar que la lluita per la igualtat entre els homes i les dones és una lluita 
quotidiana i constant, que ve de lluny i que encara té molt camí per recórrer. 

El 8 de març recordem aquelles dones que ens han precedit, aquelles que han lluitat pels drets 
bàsics dels que gaudim avui, dones anònimes i dones que s'han significat en la vida pública, 
social, cultural, econòmica o política.

Però cal seguir avançant i consolidar les fites aconseguides en l'espai públic i en el privat, a casa i 
al carrer. I encoratjar-nos a no renunciar als drets que garanteixen les nostres llibertats , com el dret 
al propi cos. Tot just fa un any, omplíem les places i els carrers sota l'amenaça d'un retrocés de 
més de 40 anys respecte dels nostres drets reproductius i sexuals, davant la proposta de reforma 
de llei de l'avortament. Avui, en canvi, encara es considera que les dones de 16 a 18 anys són 
adultes per ser mares, però no per decidir sobre la seva maternitat.

La nostra, dèiem, és una lluita quotidiana amb dos escenaris imprescindibles: el públic i el privat. 
Malgrat els importants canvis que s'han produït al llarg del segle XX al nostre país, la situació de 
les dones al mercat de treball continua estant marcada per la desigualtat i per la doble presència 



de les dones. Mentre les dones s'han anat incorporant al treball productiu, a la feina remunerada, la 
major part dels homes no han assumit com a pròpies les tasques de cura ni les tasques de 
sosteniment de les llars. 

Només si ens responsabilitzem entre totes i tots del sosteniment de la vida, de la cura dels més 
petits i dels més grans, del treball quotidià de totes les llars; només si trenquem la lògica de la 
plena disponibilitat laboral dels homes i de les dobles i triples jornades de les dones; només si 
repartim els temps i els treballs serà possible la igualtat entre dones i homes a la vida pública, a la 
política, al món associatiu, a l'escena cultural o al mercat de treball. Cal fer un gir, doncs, i cal 
moure fitxa des de les nostres vides quotidianes per tal de transformar els nostres pobles i ciutats .

Apostem doncs, des totes les institucions, des dels agents econòmics i socials, i des de la societat 
civil per garantir els drets bàsics de les dones i per avançar en la coeducació i la corresponsabilitat 
entre homes i dones. Apostem, totes i tots, per impulsar un canvi cultural que ens porti a establir 
unes relacions entre homes i dones lliures de violències i de dominació, unes relacions que ens 
permetin créixer en igualtat i llibertat. Comprometem-nos, doncs, i avancem des la complicitat cap 
a la construcció de pobles i ciutats més justos i solidaris . 

Un any més, des de la Tala d’Igualtat d’Oportunitats de Granollers, denunciem que les condicions 
d’ocupació estan generant l’augment de la població ocupada en el llindar de la pobresa, amb un 
impacte més gran en les dones, lluny del que caldria esperar en una societat democràtica i en la 
qual encara persisteixen la bretxa salarial i la bretxa en les pensions .

Les dones hem de treballar 79 dies més l'any per igualar el salari dels homes, i 11 anys més per 
igualar les pensions.

Denunciem les polítiques públiques basades en les retallades i en la privatització del sistema 
públic per atendre les necessitats de la població (salut, educació, situacions de dependència, dret 
a l’habitatge i un llarg etcètera), així com la llei de la reforma de l'administració local aprovada pel 
govern de l'estat, que privatitza els serveis que rep la ciutadania, augmenta els costos i  obliga als 
municipis a deixar d'oferir serveis essencials a les dones.

Avui, la Taula d'Igualtat d'Oportunitats de Granollers, ens volem sumar a totes les organitzacions 
polítiques i sindicals, moviments socials, associacions i grups de dones que treballen per la igualtat 
de gènere, i demanem que s’incorporin com a eix vertebral." 

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  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


