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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 la sentència següent:

Sentencia  número 61/2015 de 17/03/2015 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 6 de 
Barcelona, en la qual s'estima parcialment el recurs de procediment abreviat 415/20103 A presentat 
per RUFINA FERNANDEZ MARTIN 

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITSEXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS    
NÚMNÚMNÚMNÚM....2222////2015201520152015    DE LDE LDE LDE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

En les dates i amb el número de registre d'entrada al registre de factures que s'indiquen en la relació 
annexa a aquest acord, les persones físiques i/o jurídiques que igualment es citen en la relació annexa 
a aquest acord han presentat les factures amb els números i pels conceptes que figuren a la relació 
annexa a aquest acord.    

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

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

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici 2015, d'acord amb els 
documents comptables que s'adjunten a l'expedient.

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

Vist l'informe d'Intervenció de data 1 d'abril de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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



pressupostari.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....- Aprovar el reconeixement extrajudicial de les obligacions que s'indiquen a la relació que 
s'adjunta a continuació, sobre les quals existeixen incompliments essencials de tramitació :

NOM TERCER Nº FRA. IMPORT
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA MOTIU INCOMPLIMENT
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 58-70024519 1.994,08 H260.92020.21601 No hi havia contracte subscrit

ALBA GARRIGA VILARDEBÓ 2015/1 2.465,60 H403.23180.22799 No hi havia contracte subscrit

PASTISSERIA PUIGDOMÈNECH, SL 00000004 238,69 H121.91230.22699 No hi havia val de compra

CONTRAPUNT, SCCL 28186 163,35 H121.92050.22602 Factura presentada fora de termini

CONTRAPUNT, SCCL 28825 429,55 H121.92050.22602 Factura presentada fora de termini

VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU 2014120 252,65 H211.92072.22606 Factura registrada fora de termini

GUSTAURIA, S.C.C.L. 2015/00/180 2.413,95 H461.23112.22105 No hi havia contracte subscrit

FUNDACIÓ PERE MATA SAD-21 6.310,31 H461.23112.22799 No hi havia contracte subscrit

FUNDACIÓ PERE MATA SAD-23 14,88 H461.23112.22799 No hi havia contracte subscrit

FUNDACIÓ PERE MATA SAD-22 15.195,31 H461.23112.22799 No hi havia contracte subscrit

FUNDACIÓ PERE MATA SAD-24 2.824,47 H461.23112.22799 No hi havia contracte subscrit

FUNDACIÓ PERE MATA SAD-25 1.543,68 H461.23112.22799 No hi havia contracte subscrit

ALBA GARRIGA VILARDEBÓ 2015/3 2.465,60 H403.23180.22799 No hi havia contracte subscrit

RAÚL ANDRÉS LIZANA ZAMUDIO 04/15 220,00 H403.23180.22799 No hi havia contracte subscrit

RAÚL ANDRÉS LIZANA ZAMUDIO 08/15 220,00 H403.23180.22799 No hi havia contracte subscrit

RAÚL ANDRÉS LIZANA ZAMUDIO 13/15 220,00 H403.23180.22799 No hi havia contracte subscrit

GUSTAURIA, S.C.C.L. 2015/00/229 2.465,16 H461.23112.22105 No hi havia contracte subscrit

39.437,28

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 2/2015) amb càrrec a les partides del Pressupost  2015 de l'Ajuntament de Granollers que 
igualment s'indiquen a la relació annexa. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquest acord de forma individualitzada a cada persona física i/o jurídica que 
consta a la relació annexa a aquest acord (núm. 2/2015). Contra aquest acte administratiu, que és 
definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant 
l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta 
notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT



 

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE

La senyora María Luisa Molinera Jiménez, amb NIF 77071160T i domicili al carrer de Joan Prim, 204 
3r 1a de Granollers, ha sol·licitat en data 20 de febrer de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015003155, el trasllat de totes les restes des del nínxol núm.  17, classe 3a, quarter 7, pis 2n,  
referència 01657, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    26262626,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     15151515,,,,    pispispispis    2222nnnn,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     05939059390593905939, del Cementiri 
Municipal, titularitat tots dos de la sol·licitant, i la renúncia de la concessió del següent nínxol a favor 
de l'Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
17 3a 7 2n 01657

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

D'acord amb allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, en el seu punt 1, que diu: "Podran renunciar els titulars de 
drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o 
entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats 
que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 
1984: Valor inicial del nínxol , segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol segons el pis, : per 2 = Total 
del valor de la renúncia".

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

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 1. 
Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri (sepultura de destí), i l'epígraf 4t. Drets de 
conservació.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Autoritzar el trasllat de totes les restes    des del nínxol núm. 17, classe 3a, quarter 7,  pis 2n, 
referència 01657, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    26262626,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     15151515,,,,    pispispispis    2222nnnn,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     05939059390593905939, del Cementiri 
Municipal, titularitat tots dos de la sol·licitant .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol núm. 17, classe 
3a, quarter 7, pis 2n, referència 01657, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 



present exercici, la unitat fiscal detallada en el punt segon de la part dispositiva d 'aquest acord.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora María Luisa 
Molinera Jiménez, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 4t. Drets de conservació de 
l'exercici 2015, apartat 3. Sobre un nínxol de 2a i 3a, que puja 12,30 euros, i l'epígraf 5è. Exhumacions 
i trasllats, apartat 1. Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri (sepultura de destí), 
que puja 267,60, sumant doncs un total de    279279279279,,,,90909090    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 17, classe 3a, del quarter 7, per import de 935935935935,,,,48484848    euroseuroseuroseuros, a la senyora María 
Luisa Molinera Jiménez, amb NIF 77071160T, 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    1997199719971997)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
90.000 Ptes / 540,91 € 27,05 € 1.303,00 € 1.870,96 € 935,48 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            935935935935,,,,48484848    €€€€

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 María Luisa 
Molinera Jiménez, amb NIF 77071160T, l'import de 655655655655,,,,58585858    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora María Luisa Molinera Jiménez, 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
 

5555).-).-).-).-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 Jacinta Luna Leal, amb NIF 30133878Z i domicili al carrer del Montseny, 35 2n de 
Canovelles, ha sol·licitat en data 5 de febrer de 2015, amb núm. de registre d'entrada 2015001946, el 
trasllat de totes les restes del nínxol núm. 143, classe 3a, quarter 13A, pis 4t, referència 04865, a la 



fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol 
esmentat a favor de l'Ajuntament.

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

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

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

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

I la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 5è. Exhumacions i trasllats. 
Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del nínxol 
desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys", i 
l'epígraf 4t. Drets de conservació.

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. 143, classe 3a, quarter 13A, pis 4t, referència 
04865, 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 143, 
classe 3a, quarter 13A, pis 4t, referència 04865, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal a nom de la senyora Jacinta Luna 
Leal, 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. 143, classe 3a, del quarter 13A, per import de 418418418418,,,,26262626    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Jacinta Luna Leal, amb NIF 30133878Z, 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    1982198219821982)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
21.000 Ptes / 126,21 € 6,31 € 704,00 € 836,52 € 418,26 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            418418418418,,,,26262626    €€€€

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 Jacinta Luna Leal, 
amb NIF 30133878Z, l'import de 351351351351,,,,88888888    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Jacinta Luna Leal, 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
 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE L''''APARCAMENTAPARCAMENTAPARCAMENTAPARCAMENT    
DEL CAMP DE LES MORERESDEL CAMP DE LES MORERESDEL CAMP DE LES MORERESDEL CAMP DE LES MORERES

Els tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes han redactat el Projecte de pavimentació de 
l'aparcament de Camp de les Moreres (obra núm. 14/15), així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, 
amb un pressupost de 59.637,23 euros més la quantitat de 12.523,82 euros en concepte del 21% 
d'IVA, que fa un total de 72.161,05 euros.

Que aquestes obres tenen la consideració d'obres de conservació i manteniment d'acord amb l'article 
12.5 del ROAS.

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

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

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

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



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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar el Projecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de lProjecte de pavimentació de l''''aparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreresaparcament del Camp de les Moreres (obra 
núm. 14/15), així com l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost de 59.637,23 euros més 
la quantitat de 12.523,82 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 72.161,05 euros, 
redactat pels tècnics municipals del Servei d'Obres i Projectes, d'acord amb els fets exposats i 
fonaments de drets invocats.  

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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