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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     34343434    DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        29292929    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre 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. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Sr. Rudy Benza Alegría

Secretària general

Sra. Núria Blanchar Cazorla

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Andrea Canelo Matito

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

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

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

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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE 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....13131313////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.

Vist l'informe d'Intervenció de data 23 de setembre 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

JOSEP CLADELLAS ORENGA 55 716,32 H421.34112.22199
Factura enviada abans de saber 
número exacte de samarretes 
necessàries

ENQUADERNACIONS RUEDA 99 SL 15243 211,73 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

ENQUADERNACIONS RUEDA 99 SL 15271 888,87 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

REPRISE DE CRILCSA, SA PP 48.729 323,34 H121.92052.22199 No hi havia contracte subscrit

REPRISE DE CRILCSA, SA PP 48.011 896,07 H121.92052.22199 No hi havia contracte subscrit

MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, SL A/1347 254,64 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, SL A/1354 130,97 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, SL A/1376 38,94 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, SL A/1377 136,67 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit
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MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, SL A/1384 360,71 H121.92052.22799 No hi havia contracte subscrit

ALFHAM SEGURIDAD, SLU FA1400050 914,76 H431.33820.22609 Factura presentada fora de termini

MARKETING PUNT CREATIU SL 60006 2.597,59
H260.92020.22002 (500,02)  

H260.92020.21000 (2.097,57)
No hi havia contracte subscrit

MARKETING PUNT CREATIU SL 60007 2.597,59
H260.92020.22002 (500,02)  

H260.92020.21000 (2.097,57)
No hi havia contracte subscrit

CARME DIESTE ROGER 285 1.359,37 H461.23130.20200
No hi havia reserva de crèdit per 
al lloguer

11.427,57

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que s'inclouen a la relació annexa a aquest 
acord (núm. 13/2015) 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. 13/2015). 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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE    
SERVEIS PER A LSERVEIS PER A LSERVEIS PER A LSERVEIS PER A L''''EXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DEEXTERNALITZACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AMB L''''EMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUPEMPRESA ID GRUP,,,,SASASASA,,,,        DES DE LDES DE LDES DE LDES DE L''''1111    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    
2015201520152015    FINS  A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LA NOVA LICITACIÓFINS  A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LA NOVA LICITACIÓFINS  A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LA NOVA LICITACIÓFINS  A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LA NOVA LICITACIÓ ....

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia  17 de desembre de 2013 es va 
adjudicar a l'empresa ID GRUP,SA amb CIF A59367458 el contracte de serveis per a l'externalització 
del centre de processament de dades de l'Ajuntament de Granollers per un import de 94.950,00 euros 
més 19.939,50 euros en concepte d'IVA (21%) amb càrrec a la partida pressupostària 
H223.92020.21603 de l'exercici 2014 amb un termini d'execució d'un any.

2.- Amb data 31 de desembre de 2013 es va formalitzar el contracte núm. 375/13 amb vigència des de 
l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014.

3.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014 es va aprovar la 
modificació del contracte en el sentit d'ampliar les prestacions objecte del contracte amb un import de 
18.990,00 euros més 3.987,90 euros d'IVA (21%), que representà un 20% de l'import primitiu del 
contracte, estant al límit permès de modificació establerta en la clàusula catorzena del contracte .

4.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2014 es va aprovar la 
pròrroga del contracte de serveis per a l'externalització del centre de processament de dades de 
l'Ajuntament de Granollers, des de l'1 de gener de 2015 fins al 30 de juny de 2015 formalitzat amb 
l'empresa ID GRUP,SA per un import de 66.690,02 euros més 14.004,90 euros d'IVA (21%).

5.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2015 es va aprovar la pròrroga 
forçosa del contracte de serveis per a l'externalització del centre de processament de dades de 
l'Ajuntament de Granollers, des de l'1 de juliol de 2015 fins el 30 de setembre de 2015 formalitzat amb 
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l'empresa ID GRUP,SA per un import de 33.345,01 euros més 7.002,45 euros d'IVA (21%) el que fa un 
total de 40.347,46 euros.

6.- Atès que el proper 30 de setembre de 2015 finalitza la pròrroga forçosa del contracte núm. 375/13 
formalitzat amb data 31 de desembre de 2013, el cap del Servei de Sistemes d'Informació i 
Comunicació ha proposat fer una nova pròrroga forçosa de tres mesos màxim fins a la nova 
adjudicació de la licitació en curs .

7.- L'empresa ID GRUP,SA ha presentat un escrit amb registre d'entrada num.19736 de data 22 de 
setembre de 2015, indicant el seu interès en prorrogar el contracte des de l' 1 d'octubre de 2015 fins 
que s'adjudiqui la nova licitació amb les mateixes condicions que el contracte actual .

8.- Atès que el servei d'externalització comporta la disposició de servidors importants per a 
l'Ajuntament com són la seu electrònica, la Web Corporativa, la base de dades Oracle on 
s'emmagatzemen les dades més important de l'Ajuntament, així com els servidors on s'allotgen els 
nous programaris corporatius de Comptabilitat i Secretaria, que conformen la nova plataforma 
d'administració electrònica, el cap del Servei de Sistemes d'Informació i Comunicació ha emès un 
informe de data 22 de setembre de 2015 en el que considera totalment necessari:

prorrogar forçosament el contracte de serveis per a l'externalització del centre de processament �

de dades de l'Ajuntament de Granollers des de l'1 d'octubre de 2015 fins al 31 de desembre de 
2015 com a màxim fins a l'adjudicació del nou procediment de licitació endegat, amb les mateixes 
condicions i plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regulen el 
contracte actual fins que s'adjudiqui el nou procediment de licitació endegat.

L'import total de la pròrroga es de 33.345,01  euros més 7.002,45 euros en concepte d'IVA (21%), el 
que fa un total de 40.347,46 euros, amb càrrec a la partida pressupostària H260.92020.21603 de 
l'exercici 2015.

anul.lar el document comptable A32717  inicialment de 72.600,00 i regularitzat posteriorment amb �

el document A/40539  per import de 40.347,46, del qual queden disponibles encara 32.252,54 
euros i confeccionar un nou document comptable AD per import de 40.347,46 euros (IVA inclòs) a 
favor de l'empresa ID GRUP,SA

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 als contractes de serveis.
Article  23 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei �

de contractes del sector públic, pel que fa al termini de durada dels contractes i les seves 
pròrrogues.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a l'externalització del centre de 
processament de dades de l'Ajuntament de Granollers des de l'1 d'octubre de 2015 fins al 31 de 
desembre de 2015 com a màxim fins a l'adjudicació del nou procediment de licitació endegat a 
l'empresa ID GRUP,SA amb CIF A59367458, amb subjecció als plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars que regulen el contracte actual, d'acord amb els 
fets i fonaments de dret invocats i l'informe tècnic que consta en aquest expedient.

SEGONSEGONSEGONSEGON....- Autoritzar la despesa d'aquesta pròrroga per un import de 33.345,01 euros més 7.002,45 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 40.347,46 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària H260.92020.21603 de l'exercici 2015.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Confeccionar el document comptable AD per l'import indicat amb càrrec a la partida 
pressupostària indicada en el punt anterior a favor de l 'empresa ID GRUP,SA

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 375/13 formalitzat amb data 31 de 
desembre de 2013
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CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar al departament de comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia per tal que anul.li 
el document comptable A32717 per import de 32.252,54 euros restants del procediment licitatori 
endegat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS ADICTAMEN RELATIU A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS A    
FAVOR DE LA SENYORA FRANCISCA ROYO FONTFAVOR DE LA SENYORA FRANCISCA ROYO FONTFAVOR DE LA SENYORA FRANCISCA ROYO FONTFAVOR DE LA SENYORA FRANCISCA ROYO FONT

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, el següent interessat ha sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor :

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
06670 59 3a 19 2n Jose Lorenzo Salado Francisca Royo Font 77071209A Cònjuge

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 la transmissió de la concessió dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
06670 59 3a 19 2n Jose Lorenzo Salado Francisca Royo Font 77071209A Cònjuge

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
77071209A Francisca Royo Font 91,21€ 31,35 € 122122122122,,,,56565656    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 



1762

incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del proper 
exercici (la taxa aprovada és d'import de 12,30 euros per al 2015 per als nínxols de classe 2a i 3a), la 
unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

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

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Francisca Royo Font.

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
 
6666).-).-).-).-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 Lucia Riera Ventura amb NIF 38971498E i domicili al carrer  Girona, 174 Baixos de 
Granollers, ha sol·licitat en data 20 de juliol de 2015, amb núm. de registre d'entrada 2015016277, el 
trasllat de totes les restes a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels 
drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal següent :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
218 3a 2 4t 01641

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

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

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

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. 
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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. 218, classe 3, quarter 2, pis 4, referència 
01641, 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 218, 
classe 3, quarter 2, pis 4t , referència 01641, 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 Lucia Riera 
Ventura de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5,epígraf  5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats 
de restes a la fossa comuna, que ascendeix a  54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 218, classe 3, del quarter 2,  per import de 352352352352,,,,32323232    euroseuroseuroseuros, a la senyora Lucia 
Riera Ventura,  amb NIF 38971498E, 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    1931193119311931)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
 0,60 € 0,03 € 704,00€ 704,63 € 352,32 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            352352352352,,,,32323232    €€€€

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Compensar d'ofici l'import d'indemnització al qual es fa esment a l'apartat cinquè d'aquest 
acord, amb la liquidació de la taxa inclosa en l'apartat quart, i retornar a la senyora Lucia Riera 
Ventura, amb NIF 38971498E, l'import de     298298298298,,,,24242424    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Lucia Riera Ventura, 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.
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No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient . 
 
APROVAT PER UNANIMITAT
 
7777).-).-).-).-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 Antonia Belmonte Jiménez amb NIF 77057285V i domicili al carrer Santa Lucia, 1 de 
Santa Eulàlia de Ronçana, ha sol·licitat en data 14 de juliol de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
2015015929, el trasllat de totes les restes a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de 
la concessió dels drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal següent :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
342 3a 11 3r 05535

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 342, classe 3, quarter 11, pis 3, referència 
05535, 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 núm. 342, classe 
3, quarter 11, pis 3, referència 05535, 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 Antonia 
Belmonte Jiménez de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5,epígraf  5è. Exhumacions i trasllats, punt 
3. Trasllats de restes a la fossa comuna, que ascendeix a  54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros....

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 342, classe 3, quarter 11, pis 3, referència 05535,  per import de     692692692692,,,,74747474    
euroseuroseuroseuros, a la senyora Antonia Belmonte Jiménez,  amb NIF 77057285V, 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 
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pressupostaria de despeses del Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1989198919891989)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
318,54 € 15,93 € 1.051,00 € 1.385,47 € 692,74 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            692692692692,,,,74747474    €€€€

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 Antonia Belmonte 
Jiménez, amb NIF 77057285V, l'import de     638638638638,,,,66666666    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Antonia Belmonte Jimenez, 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
 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    50505050    
ANYS CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUERANYS CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUERANYS CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUERANYS CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUER

La senyora Mireia Vidal Badia, amb NIF 47705818T i domicili a Rambla Josep Tarradellas,1 3r.2a. de 
Granollers, ha sol·licitat amb data 25 d'agost de 2015 i núm. de registre d'entrada 2015018346, la 
concessió dels drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, del nínxol del Cementiri Municipal de 
Granollers núm. 464, classe 3a, quarter 11, pis 5è i referència 06016, atès que actualment el tenen 
concedit en règim de lloguer per un termini de 2 anys.

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

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

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

Article 8. Terminis. Punt 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

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

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

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

4444tttt....    Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 1r. Concessió de drets funeraris fins a 
un màxim de 50 anys, i l'epígraf 6è. Punt 1. Expedició de títols i de permisos.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada 
fins a un màxim de 50 anys, a favor de la senyora Mireia Vidal Badia, amb NIF 47705818T:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
464 3a 11 5è 06016

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal següent, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 1r. Concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys,    i 
l'epígraf 6è, apartat 1r. Expedició de títols i permisos:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import concessióImport concessióImport concessióImport concessió Import títolImport títolImport títolImport títol TotalTotalTotalTotal
47705818T Mireia Vidal Badia 603,00 31,35 634634634634,,,,35353535    €€€€

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del proper 
exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2015 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 
3a), la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar a l'interessada que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària 
mitjançant el rebut que rebrà pròximament en el seu domicili. Una vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podràUna vegada liquidada la taxa podrà    
recollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a lrecollir el títol del nínxol nou a l ''''Oficina dOficina dOficina dOficina d ''''Atenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al CiutadàAtenció al Ciutadà     ((((Carrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant JosepCarrer de Sant Josep ,,,,    7777    planta baixaplanta baixaplanta baixaplanta baixa ).).).).

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Mireia Vidal Badia.

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 
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a la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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,,,,    
INTERVIUS DURANT EL MES DINTERVIUS DURANT EL MES DINTERVIUS DURANT EL MES DINTERVIUS DURANT EL MES D ''''AGOSTAGOSTAGOSTAGOST    2015201520152015

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.

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

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClClClCl.... QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Antic TitularAntic TitularAntic TitularAntic Titular Nou TitularNou TitularNou TitularNou Titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
06425 47 3 17 2 Eladia Fernandez Martínez Manuel Torres Fernández 36499217B Fill
06769 158 3 19 2 Eladia Fernandez Martínez Matilde Torres Fernández 36499216X Filla
05201 27 2 11 1 Maria Riera Romaguera Emilia Riera Romaguera 38944770C Germana
05493 310 3 11 3 Jose Antonio Encinas Galera Maria Encinas Galera 772577001B Germana

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 les concessions  dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClClClCl.... QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Nou TitularNou TitularNou TitularNou Titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
06425 47 3 17 2 Manuel Torres Fernández 36499217B Fill
06769 158 3 19 2 Matilde Torres Fernández 36499216X Filla
05201 27 2 11 1 Emilia Riera Romaguera 38944770C Germana
05493 310 3 11 3 Maria Encinas Galera 772577001B Germana
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SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 7è. Transmissions de concessions    i l'epígraf 6è. Per l'expedició del títol, segons el  
següent detall:
 
NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
36499217B Manuel Torres Fernández 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656    eureureureur....
36499216X Matilde Torres Fernández 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656    eureureureur....
38944770C Emilia Riera Romaguera 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505    eureureureur....
772577001B Maria Encinas Galera 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292    eureureureur....

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 proper 
exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2015 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 les persones relacionades en el punt segon de la part dispositva .

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    50505050    
ANYS CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUER DURANT EL MES DE JULIOLANYS CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUER DURANT EL MES DE JULIOLANYS CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUER DURANT EL MES DE JULIOLANYS CONCEDIT EN RÈGIM DE LLOGUER DURANT EL MES DE JULIOL     2015201520152015

Durant el mes de Juliol de 2015, els següents interessats han sol.licitat  la concessió dels drets 
funeraris fins a un màxim de 50 anys, dels nínxols del Cementiri Municipal de Granollers ,  atès que 
actualment el tenen concedit en règim de lloguer per un termini de 2 anys.

Regitre EntradaRegitre EntradaRegitre EntradaRegitre Entrada DataDataDataData RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm....    ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis TitularTitularTitularTitular NIFNIFNIFNIF
2015016873 28/07/20150462868 3 13

A
5è Josep Sanfeliu Fort 46003642P

2015016975 29/07/201506105553 3 11 5è Juan Crespo Nevado 08692273K
2015017094 30/07/201501750268 3 01 4t Antonia Quesada Molina77052605Y
2015017286 31/07/20150299566 3 09 4t Carina Gómez Ricart 38113989E 
2015017186 31/07/201506014462 3 11 5è Carmen Resina Pérez 038957969V
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Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

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

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

Article 8. Terminis. Punt 2n. Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per 
compra, s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys, i mantindrà la seva vigència 
mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció previstos en aquest reglament. Un cop 
transcorregut aquest termini, el dret revertirà a favor de l'Ajuntament.

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

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

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

4444tttt....    Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, epígraf 1r. Concessió de drets funeraris fins a 
un màxim de 50 anys, i l'epígraf 6è. Punt 1. Expedició de títols i de permisos.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Atorgar la concessió dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada 
fins a un màxim de 50 anys, a favor dels següents interessats::

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
46003642P Josep Sanfeliu Fort 68 3 13A 5è 04628
08692273K Juan Crespo Nevado 553 3 11 5è 06105
77052605Y Antonia Quesada Molina 268 3 01 4t 01750
38113989E Carina Gómez Ricart 66 3 09 4t 02995
038957969V Carmen Resina Pérez 462 3 11 5è 06014

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal següent, de conformitat amb 
l'Ordenança Fiscal 2.5, epígraf 1r. Concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys,    i 
l'epígraf 6è, apartat 1r. Expedició de títols i permisos:

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import concessióImport concessióImport concessióImport concessió Import títolImport títolImport títolImport títol TotalTotalTotalTotal
46003642P Josep Sanfeliu Fort 603,00 31,35 634634634634,,,,35353535    eureureureur....
08692273K Juan Crespo Nevado 603,00 31,35 634634634634,,,,35353535    eureureureur....
77052605Y Antonia Quesada Molina 704,00 31,35 735735735735,,,,35353535    eureureureur....
38113989E Carina Gómez Ricart 704,00 31,35 735735735735,,,,35353535    eureureureur....
038957969V Carmen Resina Pérez 603,00 31,35 634634634634,,,,35353535    eureureureur....

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 proper 
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exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2015 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 
3a), la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

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

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA PRIMERA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ    
EN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMEN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMEN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚMEN RÈGIM DE LLOGUER DEL NÍNXOL NÚM....    216216216216,,,,    CLASSECLASSECLASSECLASSE    3333AAAA,,,,    QUARTERQUARTERQUARTERQUARTER    5555,,,,    DE REFERÈNCIADE REFERÈNCIADE REFERÈNCIADE REFERÈNCIA    
02698026980269802698    DEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPALDEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Fermina Navarro Perez , amb NIF 40966116B  i domicili al Pg. Pau Picasso, 1 03 01 de 
Cardedeu, ha sol·licitat en data 23 de juliol de 015 i amb núm. de registre d'entrada 2015016624, la 
primera  pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris del Cementiri Municipal de 
la següent sepultura:

TitularTitularTitularTitular NínxolNínxolNínxolNínxol ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
Fermina Navarro Pérez 216 3a 05 4t 02698 21/06/2014

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

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

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

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
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Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de 3a. Punt 3. Segona pròrroga (2 anys).

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar la primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, 
dels drets funeraris del Cementiri Municipal de la sepultura relacionada :

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef.... Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
40966116B Fermina Navarro Pérez 216 3a 05 4t 02698 21/06/2016

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'Ordenança 
Fiscal 2.5, epígraf 2n. a nom de la senyora Fermina Navarro Pérez, amb NIF 40966116B, d'import 
215215215215,,,,15151515euroseuroseuroseuros....

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

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar que el pagament de la taxa es realitzarà en una entitat bancària mitjançant el rebut 
que rebran pròximament en el seu domicili.
                                                                        
CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Fermina Navarro Pérez.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
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    
FUNERARIS DURANT EL MES DE JUNY DEFUNERARIS DURANT EL MES DE JUNY DEFUNERARIS DURANT EL MES DE JUNY DEFUNERARIS DURANT EL MES DE JUNY 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....
77111186Y María Calzada Martí Akpe-Dovi Tetegan Tomety 320 3 4 4 01446

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 10 de juliol de 2015.
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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....
77111186Y María Calzada Martí Akpe-Dovi Tetegan Tomety 320 3 4 4 01446

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Comunicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, 
resten incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici (la taxa aprovada per al 2015 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. 
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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 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    ANYS DURANT EL MES DE JUNY DEANYS DURANT EL MES DE JUNY DEANYS DURANT EL MES DE JUNY DEANYS DURANT EL MES DE JUNY 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....
00081272J Marcelino Ortega Soto Josefa García Caña 90 3 12 3 04142
77096110H Araceli Juan Vegas Enrique Juan Vegas 48 3 13 5 04741
38534059C María del Carmen Tejera Arias Irene Arias González 15 C 100 3 30047
52143722P Josep Plantada Martorell Andrés Plantada Martorell 16 C 100 4 30048

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 10 de juliol 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 
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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....
00081272J Marcelino Ortega Soto Josefa García Caña 90 3 12 3 04142
77096110H Araceli Juan Vegas Enrique Juan Vegas 48 3 13 5 04741
38534059C María del Carmen Tejera Arias Irene Arias González 15 C 100 3 30047
52143722P Josep Plantada Martorell Andrés Plantada Martorell 16 C 100 4 30048

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 proper 
exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 2015 és d'import de 12,30 euros per als nínxols de classe 2a, 
3a i Columbaris), 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.
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Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que hagi estat resolt, 
s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE L''''AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ     
DDDD''''OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL    
DIJOUSDIJOUSDIJOUSDIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    1329132913291329

En data 20 d'agost de 2015, el senyor Juan Ramón Espasa Masip, amb NIF 39171633B, titular de 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1329 - de 6 metres lineals, per a la venda de roba infantil, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització a favor del seu germà Miguel Espasa Masip amb NIF 45460206Q.

El senyor Juan Ramón Espasa Masip compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

El senyor Miguel Espasa Masip ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 150,00 € per metre 
lineal de parada (O.F. 2.16 epígraf 6.d.3.):

Parada 1329 -> 6 ml * 150,00 € = 900,00 €

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada"

Ordenança Fiscal 2.16. Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat, 
epígraf 6. Llocs de venda al mercat del dijous:
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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 transmissió de l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1329 - de 6 metres lineals, per a la venda de roba infantil, de la 
qual és titular el senyor Juan Ramón Espasa Masip amb NIF 39171633B.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1329 - de 6 metres lineals - per a la venda de roba infantil, al senyor Miguel 
Espasa Masip, amb NIF 45460206Q, pel  període restant  de durada de l'autorització de venda no 
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sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar al senyor Miguel Espasa Masip la taxa per transmissió de l'activitat comercial de 
venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6.d) 3.:

Parada 1329 -> 6 ml * 150,00 € = 900,00 €

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 .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Juan Ramón Espasa Masip i al senyor Miguel Espasa 
Masip.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra l'autorització de traspàs: 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 . 

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA LLICÈNCIA PER LDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA LLICÈNCIA PER LDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA LLICÈNCIA PER LDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA LLICÈNCIA PER L''''OCUPACIÓ DE BÉNS DEOCUPACIÓ DE BÉNS DEOCUPACIÓ DE BÉNS DEOCUPACIÓ DE BÉNS DE    
DOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA AL MERCAT DEL DIJOUSDOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA AL MERCAT DEL DIJOUSDOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA AL MERCAT DEL DIJOUSDOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA AL MERCAT DEL DIJOUS ,,,,    PARADA NÚMPARADA NÚMPARADA NÚMPARADA NÚM....    1194119411941194

El senyor Toni Pubill Ferrer, amb NIF 38848888W, ha sol·licitat en data 18 de febrer de 2015, amb 
núm. de registre d'entrada 2015002906, la renúncia de la llicència per l'ocupació de béns de domini 
públic amb llocs de venda al mercat del dijous de la parada següent :

NúmNúmNúmNúm.... UbicacióUbicacióUbicacióUbicació ArticleArticleArticleArticle MetresMetresMetresMetres
1194 Pl. Cabrits, 7 Roba home/dona 5,00 m

S'ha comprovat a través de les inspeccions realitzades pels inspectors del mercat, que el senyor 
Pubill no ha assistit al mercat setmanal del dijous des del passat mes de desembre de  2014.

En data 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar el padró de la Taxa per l'ocupació 
de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat, - epígraf 6 (Llocs de venda la mercat del 
dijous) i epígraf 7 (Llocs de venda al mercat de Can Bassa), corresponent a l'exercici 2015, en el qual 
consta el rebut núm. 4857658 d'import 800,20 euros de la parada núm. 1194 a nom del senyor Toni 
Pubill Ferrer.

En relació a aquest afer s'han pogut consultar els següents documents:

Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) de 16 de febrer de 2015, pel 
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qual s’exposa l'acord d’aprovació del calendari fiscal corresponent a l'any 2015, als efectes del 
cobrament en període voluntari del padró fiscal, entre d’altres, de la taxa corresponent als llocs de 
venda en els mercats setmanals, amb l’advertiment que transcorregut el termini que en ell s’estableix 
sense fer l’ingrés corresponent el deute serà exigit pel procediment de constrenyiment i meritarà el 
càrrec, els interessos de demora i les costes que corresponguin.

Aquest edicte fixa el termini de pagament en període voluntari del tribut esmentat entre el 3 de març i 
el 4 de maig de 2015.

Guia del contribuent de l'any 2015, que com cada any edita aquest consistori i que durant el primer 
trimestre de l'exercici es fa arribar a tots els domicilis del municipi, la qual també conté el calendari 
fiscal esmentat.

Anunci d’exposició pública per un mes del padró fiscal del 2015 de la  taxa corresponent als llocs de 
venda en els mercats setmanals relatiu a l'exercici 2015, publicat en el BOP de 13 de març de 2015, 
amb expressió explícita de la possibilitat d’interposar recurs de reposició contra el padró i les 
liquidacions incorporades en el termini d’un mes des del dia següent al de la data d’acabament del 
període d’exposició pública.

Dels fets exposats es dedueix amb claredat que la taxa de referència, corresponent a l'exercici 2015, 
és un ingrés de cobrament  periòdic per rebut que es notifica  de forma col·lectiva per edicte, després 
d'haver practicat, en el seu dia, la notificació personal de la liquidació d 'alta en el padró corresponent.

Consultada la  base de dades de la Recaptació municipal es desprèn que la liquidació núm. 
4857658/2015 en via executiva, corresponent a la Taxa per ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda en els mercats setmanals de la parada núm. 1194, a nom del senyor Toni Pubill Ferrer, 
consta en l'actualitat pendent de pagament.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- L'article 3 de l'Ordenança Fiscal 2.16 vigent, diu que són subjectes passius les persones 
físiques o jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui beneficiïni de 
l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Epígraf 6è de l'Ordenança 2.16 vigent. Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda i publicitat. Llocs de venda al mercat del dijous.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Article 20 i ss del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, relatiu a les taxes.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Article 19 i ss de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, relatius a les 
obligacions tributàries.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, relatiu a la rectificació 
d'errors.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Article 219 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària - revocació de la liquidació.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Artículo 105.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,de regimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, que dice: "Las Administraciones públicas, podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos".

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel senyor Toni Pubill Ferrer, amb NIF 38848888W, referent 
a la llicència per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda al mercat del dijous de la 
parada següent:
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NúmNúmNúmNúm.... UbicacióUbicacióUbicacióUbicació ArticleArticleArticleArticle MetresMetresMetresMetres
1194 Pl. Cabrits, 7 Roba home/dona 5,00 m

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 
venda i publicitat, - epígraf 6 (Llocs de venda la mercat del dijous) i epígraf 7 (Llocs de venda al mercat 
de Can Bassa) del present exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva 
d'aquest acord.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Revocar la liquidació confeccionada de l'Ordenança Fiscal 2.16. Taxa per l'ocupació de béns 
de domini públic amb llocs de venda i publicitat. Llocs de venda al mercat del dijous, d'acord amb 
l'informe emès per l'inspector de via pública i mercats que s'incorpora a l'expedient:

TitularTitularTitularTitular RebutRebutRebutRebut ExerciciExerciciExerciciExercici MetresMetresMetresMetres ImportImportImportImport
Toni Pubill Ferrer 4857658 2015 5,00 800,20 €

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Toni Pubill Ferrer .

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA LLICÈNCIA PER LDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA LLICÈNCIA PER LDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA LLICÈNCIA PER LDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA LLICÈNCIA PER L''''OCUPACIÓ DE BÉNS DEOCUPACIÓ DE BÉNS DEOCUPACIÓ DE BÉNS DEOCUPACIÓ DE BÉNS DE    
DOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA AL MERCAT DEL DIJOUSDOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA AL MERCAT DEL DIJOUSDOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA AL MERCAT DEL DIJOUSDOMINI PÚBLIC AMB LLOCS DE VENDA AL MERCAT DEL DIJOUS,,,,    PARADA NÚMPARADA NÚMPARADA NÚMPARADA NÚM....    1311131113111311    I ELI ELI ELI EL    
PRORRATEIG DE LA TAXAPRORRATEIG DE LA TAXAPRORRATEIG DE LA TAXAPRORRATEIG DE LA TAXA

El senyor Jordi Martí Domínguez, amb NIF 46037622V, ha sol·licitat en data 16 de juny de 2015, amb 
núm. de registre d'entrada 2015013635, la renúncia de la llicència per l'ocupació de béns de domini 
públic amb llocs de venda al mercat del dijous de la parada següent, i el porrateig de la quota de la 
Taxa corresponent:

NúmNúmNúmNúm.... UbicacióUbicacióUbicacióUbicació ArticleArticleArticleArticle MetresMetresMetresMetres
1311 Pl. Porxada, 11 Pedres i minerals 6,00 m

S'ha comprovat a través de les inspeccions realitzades pels inspectors del mercat, que el senyor Martí 
no ha assistit al mercat setmanal del dijous des del passat mes de juny de  2015.

En data 24 de febrer de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar el padró de la Taxa per l'ocupació 
de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat, - epígraf 6 (Llocs de venda la mercat del 
dijous) i epígraf 7 (Llocs de venda al mercat de Can Bassa), corresponent a l'exercici 2015, en el qual 
consta el rebut núm. 4857769 d'import 960,24 euros de la parada núm. 1311 a nom del senyor Jordi 
Martí Domínguez.
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En relació a aquest afer s'han pogut consultar els següents documents:

Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) de 16 de febrer de 2015, pel 
qual s’exposa l'acord d’aprovació del calendari fiscal corresponent a l'any 2015, als efectes del 
cobrament en període voluntari del padró fiscal, entre d’altres, de la taxa corresponent als llocs de 
venda en els mercats setmanals, amb l’advertiment que transcorregut el termini que en ell s’estableix 
sense fer l’ingrés corresponent el deute serà exigit pel procediment de constrenyiment i meritarà el 
càrrec, els interessos de demora i les costes que corresponguin.

Aquest edicte fixa el termini de pagament en període voluntari del tribut esmentat entre el 3 de març i 
el 4 de maig de 2015.

Guia del contribuent de l'any 2015, que com cada any edita aquest consistori i que durant el primer 
trimestre de l'exercici es fa arribar a tots els domicilis del municipi, la qual també conté el calendari 
fiscal esmentat.

Anunci d’exposició pública per un mes del padró fiscal del 2015 de la  taxa corresponent als llocs de 
venda en els mercats setmanals relatiu a l'exercici 2015, publicat en el BOP de 13 de març de 2015, 
amb expressió explícita de la possibilitat d’interposar recurs de reposició contra el padró i les 
liquidacions incorporades en el termini d’un mes des del dia següent al de la data d’acabament del 
període d’exposició pública.

Dels fets exposats es dedueix amb claredat que la taxa de referència, corresponent a l'exercici 2015, 
és un ingrés de cobrament  periòdic per rebut que es notifica  de forma col·lectiva per edicte, després 
d'haver practicat, en el seu dia, la notificació personal de la liquidació d 'alta en el padró corresponent.

Consultada la  base de dades de la Recaptació municipal es desprèn que la liquidació núm. 
4857769/2015 en via voluntària, corresponent a la Taxa per ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda en els mercats setmanals de la parada núm. 1311, a nom del senyor Jordi Martí 
Domínguez, consta fraccionada en quatre parts d'import 240,06 euros cadascuna, i que en l'actualitat 
resta pendent de pagament les fraccions tercera i quarta, corresponents a un semestre.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Article 8.2.c) de l'Ordenança Fiscal 2.16. Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda i publicitat: "En cas de baixa per cessament de l’activitat, la quota serà prorratejable per 
semestres naturals, sempre que la manifestació de baixa s’hagi presentat a l’Ajuntament abans del dia 
1 de juliol de l’any per al qual es demana el prorrateig".

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Article 68.6 de l'Ordenança dels espais d'ús públic i Civisme  - aprovada pel Ple de data 25 de 
maig de 2010, i modificada pel Ple de 27 de març de 2012 i 24 de setembre de 2013 (BOP 
21/01/2014). "El cessament de l'aprofitament dels espais d'ús públic, sigui quina sigui la causa que el 
motiva, obliga als titulars a presentar a l'administració municipal, abans que acabi el termini permès, 
l'oportuna declaració de baixa".

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    El desestiment i la renúncia en els procediments administratius venen  regulats als articles  90 
i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Procediment administratiu comú, d'on es desprèn que 
tot interessat podrà desistir de la seva petició o instància, o  renunciar al seu dret, per qualsevol mitjà 
que permeti la seva constància, i l'Administració ho acceptarà de  pla i declararà conclús el 
procediment, llevat que tercers interessats personats instin la seva continuació, la qüestió suscitada 
sigui d’interès general, o l'Administració consideri convenient substanciar-la. Excepcions que en 
aquesta ocasió no es donen.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    L'article 70 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, recull de forma expressa la renúncia del concessionari com una de les maneres 
d'extingir el règim concessional que empara l 'ús privatiu sobre bens de domini públic.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Article 31 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:

1. L'Administració tributària retornarà les quantitats que procedeixin d'acord amb el previst en la 
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normativa de cada tribut. Són devolucions derivades de la normativa de cada tribut les corresponents 
a quantitats ingressades o suportades degudament com a conseqüència de l'aplicació del tribut.

2. Transcorregut el termini fixat en les normes reguladores de cada tribut i, en tot cas, el termini de sis 
mesos, sense que s'hagués ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a 
l'Administració tributària, aquesta abonarà l'interès de demora regulat en l'article 26 d'aquesta llei, 
sense necessitat que l'obligat ho sol·liciti . A aquests efectes, l'interès de demora es reportarà des de la 
finalització d'aquest termini fins avui en què s'ordeni el pagament de la devolució.

La disposició addicional 32 de la Llei de pressupostos generals de l'estat 22/2013, de 23 de desembre, 
fixa l'interès de demora per l'any 2014 en el 5%. 

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Article 73.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:
 
1. L'Administració tributària compensarà d'ofici els deutes tributaris que es trobin en període executiu. 
Així mateix, es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari les quantitats a 
ingressar i a retornar que resultin d'un mateix procediment de comprovació limitada o inspecció o de la 
pràctica d'una nova liquidació per haver estat anul·lada una altra anterior d'acord amb el que es 
disposa en l'apartat 5 de l'article 26 d'aquesta llei. 

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Article 59 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel què s'aprova el Reglament general de 
Recaptació: 

1. Adoptat l'acord de compensació, es declararan extingides els deutes i crèdits en la quantitat 
concurrent. Aquest acord serà notificat a l'interessat i servirà com a justificant de l 'extinció del deute.

2. Si el crèdit és inferior al deute, es procedirà com segueix:

a) La part de deute que excedeixi del crèdit seguirà el règim ordinari, iniciant-se el procediment de 
constrenyiment, si no és ingressada al seu venciment, o continuant aquest procediment, si ja s'hagués 
iniciat amb anterioritat, sent possible practicar compensacions successives amb els crèdits que 
posteriorment puguin reconèixer-se a favor de l'obligat al pagament.

b) Per la part concurrent es procedirà segons el que es disposa en l 'apartat 1.

3. En cas que el crèdit sigui superior al deute, declarada la compensació, s'abonarà la diferència a 
l'interessat. 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel Jordi Martí Domínguez, amb NIF 46037622V, referent 
a la llicència per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda al mercat del dijous de la 
parada següent:

NúmNúmNúmNúm.... UbicacióUbicacióUbicacióUbicació ArticleArticleArticleArticle MetresMetresMetresMetres
1311 Pl. Porxada, 11 Pedres i minerals 6,00 m

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Donar de baixa del Padró de la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 
venda i publicitat, - epígraf 6 (Llocs de venda la mercat del dijous) i epígraf 7 (Llocs de venda al mercat 
de Can Bassa) del proper exercici, la unitat fiscal detallada en el punt primer de la part dispositiva 
d'aquest acord.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Jordi Martí Domínguez, referida a la Taxa per 
l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat, i prorratejar per semestres 
naturals l'import de la seva quota per haver quedat justificat a través de les inspeccions realitzades 
pels inspectors del mercat, que l'interessat no ha assistit al mercat setmanal del dijous des del mes de 
juny de 2015.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Reduir la quota de la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i 
publicitat, corresponent a l'exercici 2015 en l'import de 480,12 euros, corresponents a un semestre, de 
forma que la quota a ingressar és de 480,12 euros.



1781

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar d'ofici el crèdit corresponent a la reducció acordada per valor de 480,12 euros 
amb la quota pendent d'ingressar de 480,12 euros (fraccions 3a i 4a), i en conseqüència, extingir el 
deute tributari.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Jordi Martí Domínguez.

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, quart i cinquè 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 AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE L''''AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ     
DDDD''''OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL    
DIJOUSDIJOUSDIJOUSDIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    1382138213821382

En data 7 de setembre de 2015 el senyor Santiago Codina Clapés, amb NIF 77277502D, titular de 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1382 - de 9 metres lineals, per a la venda de fruita i verdura, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització a favor de la senyora Raquel León Vicente, amb NIF 52437230J.

El senyor Santiago Codina Clapés compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

La senyora Raquel León Vicente ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa de 
condició de marxant.

L'import de la taxa per la transmissió de l'activitat comercial no sedentària és de 600,00 € per metre 
lineal de parada (O.F. 2.16 epígraf 6):

Parada 1382 -> 9 ml * 600,00 € = 5.400,00 €

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

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
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degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada".

Ordenança Fiscal 2.16. Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat, 
epígraf 6. Llocs de venda al mercat del dijous:
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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 transmissió de l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1382 - de 9 metres lineals, per a la venda de fruita i verdura, de 
la qual és titular el senyor Santiago Codina Clapés amb NIF 77277502D.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1382 - de 9 metres lineals, per a la venda de fruita i verdura, a la senyora Raquel 
León Vicente, amb NIF 52437230J, pel període restant de durada de l'autorització de venda no 
sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Liquidar a la senyora Raquel León Vicente la Taxa per transmissió de l'activitat comercial de 
venda no sedentària prevista per l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 6:

Parada 1382 -> 9 ml * 600,00 € = 5.400,00 €

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 .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Notificar aquest acord al senyor Santiago Codina Clapés i a la senyora Raquel León Vicente .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Contra l'autorització de traspàs: 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 . 

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- Contra la liquidació: Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició 
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció 
d'aquesta notificació. 

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE L''''AUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓAUTORITZACIÓ     
DDDD''''OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL    
DIJOUSDIJOUSDIJOUSDIJOUS    ----    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    1221122112211221
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En data 3 de setembre de 2015 la senyora María Román Hernández, amb NIF 46053410G, titular de 
l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal del dijous - 
número 1221 - de 6 metres lineals, per a la venda de roba de dona, ha presentat una sol·licitud de 
transmissió de l'autorització  a favor del seu fill José Antonio Heredia Román, amb NIF 53638788M.

La senyora María Román Hernández compleix tots els requisits que es detallen en l'article 15 del 
Reglament dels mercats setmanals de Granollers per tal de poder-se traspassar la parada: es troba al 
corrent de pagament de la taxa del mercat, i presenta la documentació acreditativa de la seva baixa 
per cessament de l'activitat de venda ambulant.

El senyor José Antonio Heredia Román ha adjuntat a la seva sol·licitud la documentació acreditativa 
de condició de marxant.

D'acord amb l'O.F. 2.16 epígraf 6.d.4, el senyor Heredia resta exempt del pagament de la taxa per la 
transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per ser familiar de 1r. grau.

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

Article 15 del Reglament del Mercats Setmanals de Granollers:
"Les autoritzacions municipals seran transmissibles, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament, pel 
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga i amb els drets i deures de l'autorització, en els 
supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de l 'activitat.
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, 
degudament acreditades.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat, en la qual va ser 
atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat de venda autoritzada".

Ordenança Fiscal 2.16. Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat - 
epígraf 6 - Llocs de venda al mercat del dijous:
d) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, per metre lineal 600,00 €:
1. A un treballador amb una antiguitat mínima de 2 anys, per metre lineal 300,00 €
2. Entre familiars de primer grau d'afinitat, per metre lineal 150,00 €
3. Entre familiars de segon grau de consanguinitat, per metre lineal 150,00 €
4. Entre cònjuges i familiars de primer grau de consanguinitat , per metre lineal exempts

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 transmissió de l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al 
Mercat Setmanal del dijous - número 1221 - de 6 metres lineals, per a la venda de roba de dona, de la 
qual és titular la senyora María Román Hernández amb NIF 46053410G.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Atorgar l'autorització d'ocupació de la via pública amb parada de venda al Mercat Setmanal 
del dijous - número 1221 - de 6 metres lineals - per a la venda de roba de dona, al senyor José 
Antonio Heredia Román, amb NIF 53638788M, pel període restant de durada de l'autorització de 
venda no sedentària, que és fins el dia 5 d'octubre de 2025.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora María Román Hernández i al senyor Antonio Heredia 
Román.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-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 LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICAAPROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICAAPROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICAAPROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE PLATAFORMA ÚNICA    
AL CARRER ANNÍBALAL CARRER ANNÍBALAL CARRER ANNÍBALAL CARRER ANNÍBAL ,,,,    ENTRE CENTRE CENTRE CENTRE C////    SANT JAUME I CSANT JAUME I CSANT JAUME I CSANT JAUME I C ////    MIQUEL RICOMÀMIQUEL RICOMÀMIQUEL RICOMÀMIQUEL RICOMÀ

Els tècnics del Servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament de Granollers han redactat el Projecte de 
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plataforma única al carrer Anníbal, entre c/ Sant Jaume i c/ Miquel Ricomà  (obra 47/15 [801-UR-14]), 
així com Estudi bàsic de Seguretat i Salut, amb un pressupost estimat de 71.549,50 euros més la 
quantitat de 15.025,40 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 86.574,90 euros.

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

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

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. 531/2015, de 11 de juny, quan 
a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan 
sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost de 
l'exercici, així com les seves modificacions.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Aprovar inicialment el Projecte de plataforma única al carrer AnnibalProjecte de plataforma única al carrer AnnibalProjecte de plataforma única al carrer AnnibalProjecte de plataforma única al carrer Annibal,,,,    entre centre centre centre c////    SantSantSantSant    
Jaume i cJaume i cJaume i cJaume i c////    Miquel RicomàMiquel RicomàMiquel RicomàMiquel Ricomà (obra 47/15), així com Estudi bàsic de Seguretat i Salut, d'aquesta ciutat, 
amb un pressupost estimat de 71.549,50 euros més la quantitat de 15.025,40 euros corresponent al 
21% d'IVA, que fa un total de 86.574,90 redactat pels tècnics municipals d'Obres i Projectes de 
l'Ajuntament de Granollers, de conformitat amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORIDICTAMEN RELATIU A INICIAR EXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR LA CONTRACTACIÓ ANTICIPADA I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESAPROVAR LA CONTRACTACIÓ ANTICIPADA I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESAPROVAR LA CONTRACTACIÓ ANTICIPADA I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVESAPROVAR LA CONTRACTACIÓ ANTICIPADA I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES    
I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAI PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAI PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LAI PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE LPRESTACIÓ DEL SERVEI DELS TREBALLS DE PODA I CONSERVACIÓ DE L''''ARBRAT VIARI DEARBRAT VIARI DEARBRAT VIARI DEARBRAT VIARI DE    
LA CIUTAT DE GRANOLLERSLA CIUTAT DE GRANOLLERSLA CIUTAT DE GRANOLLERSLA CIUTAT DE GRANOLLERS,,,,    A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMBA ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB    
VARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS DVARIS CRITERIS D ''''ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIAADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ....

L'informe del cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de data 22 de juliol de 2015, justifica la 
necessitat d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert d'un 
contracte de serveis per a la prestació dels treballs de poda i conservació de l'arbrat viari de la ciutat 
de Granollers per a 12 mesos amb efectes des de l'1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 
2016 i amb possibilitat de 12 mesos més de pròrroga.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 76.285,07 euros més 13.528,14 
euros en concepte d'IVA, el que fa un total de 89.813,21 euros desglossat en els següents conceptes:

Descripció dels treballs  € Import Base % IVA € Import IVA TOTAL €
Treballs de poda 53.633,05 21 11.262,94 64.895,99
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Retirada i neteja restes 
vegetals  de la via pública

22.652,02 10 2.265,20 24.917,22

TOTAL 76.285,07 13.528,14 89.813,21

durant el període executiu de 12 mesos, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més.

Els preus unitaris màxims de licitació de cada tipologia d'esporga i mides d'arbres anuals queden 
reflectits en l'annex del plec de prescripcions tècniques particulars .

El valor estimat total del contracte de 152.570,14 euros més 27. 056,28 euros d'IVA, amb càrrec a la 
partida pressupostaria H353.17110.21000, segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte: 76.285,07 euros.
- Pròrroga contracte: 76.285,07 euros.

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

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària a la partida indicada per fer front a la despesa 
derivada d'aquesta contractació  anticipada per a l'exercici 2016, de conformitat amb l'article 174 del 
RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós 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 obert i tramitació ordinària, 
d'acord amb els articles 115, 116 i 117 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 
3/2011, de 14 de novembre.

El responsable del contracte serà el senyor  Quin Comas Estany, cap del Servei de Medi Ambient i 
Espais Verds 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.

Article 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 157 a 161  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el 
procediment obert.
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 per a la contractació del servei dels treballs de poda i conservació 
de l'arbrat viari de la ciutat de Granollers per a un període de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga de 
12 mesos mñes, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària, 
d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte de serveis per a la prestació del servei de treballs de 
poda i conservació de l'arbrat viari de la ciutat de Granollers per a l'exercici 2016, mitjançant 
procediment obert, per a un import de 76.285,07 euros més 13.528,14 euros total en concepte d'IVA, 
el que fa un total de 89.813,21 euros, amb càrrec a la partida pressupostària H353.17110.21000, de 
conformitat amb els fets i fonaments invocats i la següent distribució per conceptes :
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Descripció dels treballs  € Import Base % IVA € Import IVA TOTAL €
Treballs de poda 53.633,05 21 11.262,94 64.895,99
Retirada i neteja restes 
vegetals  de la via pública

22.652,02 10 2.265,20 24.917,22

TOTAL 76.285,07 13.528,14 89.813,21

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 obert i 
tramitació ordinària.

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

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ....     Designar com a responsable del contracte el senyor  Quin Comas Estany, cap del Servei de 
Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb l'article 52 del TRLCSP.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR L''''AJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER AAJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER AAJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER AAJUT ECONÒMIC ATORGAT PEL CONSORCI PER A    
LA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER LLA DEFENSA DE LA CONCA DEL BESÒS PER L''''ACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADAACTUACIÓ ANOMENADA    """"ESTUDI DELESTUDI DELESTUDI DELESTUDI DEL    
CONDICIONAMENT DE DIVERSOS TRAMS DEL MARGE ESQUERRA DEL RIU CONGOST ALCONDICIONAMENT DE DIVERSOS TRAMS DEL MARGE ESQUERRA DEL RIU CONGOST ALCONDICIONAMENT DE DIVERSOS TRAMS DEL MARGE ESQUERRA DEL RIU CONGOST ALCONDICIONAMENT DE DIVERSOS TRAMS DEL MARGE ESQUERRA DEL RIU CONGOST AL    
SEU PAS PER GRANOLLERSSEU PAS PER GRANOLLERSSEU PAS PER GRANOLLERSSEU PAS PER GRANOLLERS"""",,,,    DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓDINS DEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓDINS DEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓDINS DEL PROGRAMA DE SUPORT PER A LA RESTAURACIÓ    
DE LDE LDE LDE L''''ENTORN FLUVIALENTORN FLUVIALENTORN FLUVIALENTORN FLUVIAL ,,,,    ANYANYANYANY    2015201520152015

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 
2015, va sol·licitar la subvenció de 2.541,00 euros al Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 
per a la realització del projecte anomenat Estudi del condicionament de diversos trams del margeEstudi del condicionament de diversos trams del margeEstudi del condicionament de diversos trams del margeEstudi del condicionament de diversos trams del marge    
esquerra del riu Congost al seu pas per Granollersesquerra del riu Congost al seu pas per Granollersesquerra del riu Congost al seu pas per Granollersesquerra del riu Congost al seu pas per Granollers,,,, corresponents al 50% del cost de les actuacions 
subvencionables del projecte esmentat, d'acord amb el Programa "Suport per a la restauració de 
l'entorn fluvial" per a l'exercici 2015.

En data 2 de setembre de 2015, amb registre d'entrada núm. 2015018552, el Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs notifica la resolució dictada per la Presidència amb el núm. 
P-2015/589/1748, relativa a la concessió d'ajut econòmic a l'Ajuntament de Granollers d'un import 
màxim de 2.541,00 euros (IVA inclòs), corresponent al 50% de la despesa municipal pressupostada 
per a l'execució de l'actuació de Estudi del condicionament de diversos trams del marge esquerra del 
riu Congost al seu pas per Granollers, actuació inclosa en el “Programa de suport als municipis per a 
les actuacions de restauració de l'entorn fluvial”, aprovada per la Junta General del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs de data 11 de desembre de 2014.

En data 18 de setembre de 2015, el tècnic de Servei de Medi Ambient i Espais Verds ha emès informe 
favorable i proposa acceptar la subvenció atorgada.

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

D'acord amb l'article 119.3  del Decret 179/1995, de 13  de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis del ens locals de Catalunya, la subvenció ha de ser acceptada pel 
beneficiari, a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació .

De conformitat amb el punt  3.) de l'acord del Ple celebrat en sessió extraordinària de 1 de juliol de 
2015, es delega a la Junta de Govern Local com a òrgan competent per sol·licitar i acceptar les 
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subvencions atorgades per organismes públics.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Acceptar l'ajut econòmic de 2.541,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb les condicions 
establertes en la resolució de Presidència de data P-2015/589/748, atorgada per el Consorci per la 
Defensa de la Conca del Riu Besòs pel cofinançament del 50% de l'actuació anomenada    Estudi delEstudi delEstudi delEstudi del    
condicionament de diversos trams del marge esquerra del riu Congost al seu pas per Granollerscondicionament de diversos trams del marge esquerra del riu Congost al seu pas per Granollerscondicionament de diversos trams del marge esquerra del riu Congost al seu pas per Granollerscondicionament de diversos trams del marge esquerra del riu Congost al seu pas per Granollers, 
inclosa al  “Programa de suport als municipis per a les actuacions de restauració de l'entorn fluvial” 
any 2015, que s'imputarà a la partida d'ingressos H352 46702 Subv. Consorci Defensa Conca Besòs.

SegonSegonSegonSegon:::: Notificar aquest acord al Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs i al Servei 
de Comptabilitat d'aquest Ajuntament.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ    
DE BARCELONA EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓDE BARCELONA EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓDE BARCELONA EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓDE BARCELONA EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ    ((((PFIPFIPFIPFI)))),,,,    EN LA MODALITAT DEEN LA MODALITAT DEEN LA MODALITAT DEEN LA MODALITAT DE    
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLPLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLPLA DE TRANSICIÓ AL TREBALLPLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL     ((((PTTPTTPTTPTT)))),,,,    PER AL CURSPER AL CURSPER AL CURSPER AL CURS     2015201520152015----2016201620162016

Des de l'any 2007 l'Ajuntament de Granollers ve desenvolupant PQPI en modalitat de PTT. Durant el 
curs 2014-2015, la Generalitat de Catalunya canvia el nom de PQPI per PFI. Concretament i fins al 
curs 2011-2012 realitzava 2 especialitats de PTT i a partir del curs 2012-2013 realitza tres 
especialitats, que acullen uns 46 alumnes anuals, alumnes que no han superat la ESO i que se'ls 
dóna una nova oportunitat per adquirir els coneixements i estar millor preparats per l'entrada al mercat 
laboral.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol 
general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla.

En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Granollers va sol·licitar a la Diputació per a aquest 
exercici la concertació de recursos consistents en ajut econòmic per a l’actuació del  Programa de 
Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball  (PTT).

La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic el text del qual 
va ser aprovat per decret de la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció a les 
Persones de data 3 de juny de 2015.

Aquest conveni específic a més, esmenta que s'estableix un pagament per avançat per l'import total 
de la subvenció atorgada, 25.000,00€, que es farà efectiu un cop signat el conveni per ambdues parts, 
al ser una mesura adreçada a lluitar contra la crisi i per tal que ens destinataris puguin endegar 
aquestes en el termini més breu possible. A més a l'haver participat a l'any 2014, ha de ser requisit 
indispensable per avançar el pagament l'haver justificat la subvenció atorgada corresponent, cosa que 
ja es va fer per part de l'Ajuntament de Granollers en la Junta de Govern Local del passat 1 de 
setembre de 2015.

La Llei Catalana d'Educació en el seu article 159, apartat 9 diu que és competència de l'administració 
local el desenvolupament de programes de qualificació professional inicial, actualment Programes de 
Formació i Inserció. A més l'interès específic de l'ens es palesa en la clàusula general d'habilitació que 
conté al seu favor l'article 4 de la Carta Europea d'Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals.
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Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, en referència al PFI, en 
modalitat de PTT, que desenvolupa el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers, per al curs 
2015-2016, d'acord amb el redactat següent;

CONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFICCONVENI ESPECÍFIC

Dades identificativesDades identificativesDades identificativesDades identificatives
Codi XGL 15151515////YYYY////210535210535210535210535
Ens destinatari Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers
NIF PPPP0809500080950008095000809500 BBBB
Actuació Programa de Formació i InsercióPrograma de Formació i InsercióPrograma de Formació i InsercióPrograma de Formació i Inserció     ((((PFIPFIPFIPFI)))),,,,    en laen laen laen la     

modalitat de Pla de Transició al Treballmodalitat de Pla de Transició al Treballmodalitat de Pla de Transició al Treballmodalitat de Pla de Transició al Treball     ((((PTTPTTPTTPTT))))
Tipus de recurs Recurs econòmicRecurs econòmicRecurs econòmicRecurs econòmic
Classe de recurs Ajut econòmicAjut econòmicAjut econòmicAjut econòmic
Aportació de la
Diputació

25252525....000000000000,,,,00000000    €€€€

Àmbit de
concertació

Garantia de la prestació adequada de serveis públicsGarantia de la prestació adequada de serveis públicsGarantia de la prestació adequada de serveis públicsGarantia de la prestació adequada de serveis públics     
localslocalslocalslocals

Centre gestor Gerència de Serveis d’EducacióGerència de Serveis d’EducacióGerència de Serveis d’EducacióGerència de Serveis d’Educació

ENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENENENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta, Mercè Conesa i Pagès, d'acord amb l'apartat 
5. d) del punt Sisè del Decret de la Presidència de data 29 de juliol de 2015 (núm. 7471/15), sobre 
nomenament de les presidències delegades d’àrees, de comissions informatives i de seguiment, de 
diputades i diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l’exercici de les competències 
conferides per la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 2015), assistida pel secretari delegat, Ferran 
Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 16 de desembre 
de 2013 (núm. 12577/13), publicat al BOPB de data 20 de gener de 2014.

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, representat per l’alcalde, Josep Mayoral Artigas, assistit per la secretària 
general accidental de l’ens, Núria Blanchar Cazorla, degudament autoritzats.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions 
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a 
finalitat establir el marc general i las metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla .

II. En el marc de l’esmentat Protocol, l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat a la Diputació per a aquest 
exercici la concertació de recursos consistents en ajut econòmic per a l’actuació Programa de Formació i 
Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball  (PTT).

III. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic el text del qual va 
ser aprovat per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local en funcions , de data 3 de juny de 2015.

IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTESPACTESPACTESPACTES

1111....    Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni

1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a l’actuació 
següent:

Actuació a realitzar Programa de Formació i Inserció (PFI), en la
modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT)

Àmbit de concertació Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals

1.2. L’actuació anterior es concreta en l’establert a la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, modificada 
per la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els programes de formació i 
inserció per al curs 2014-15 i s’obre el termini per al curs 2015-16.
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1.2.1. Els Programes de Formació i Inserció (PFI) van adreçats a joves no ocupats que compleixin com 
a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educció secundària 
obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el 
sistema educatiu ni participin en altres accions de formació .
L’objectiu d’aquests programes és proporcionar als joves competències bàsiques i professionals que els 
permetin incorporar-se al mercat de treball amb les millors possibilitats d’obtenir una ocupació 
qualificada i duradora o permetre reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de 
formació professional.
1.2.2. Estructura: Els Programes de Formació i Inserció (PFI) s’estructuren en:
a. Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de 
facilitar l’assoliment de les competències professionals .
b. Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen 
un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. Aquests mòduls completen una qualificació 
sencera de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan inclosos en el currículum 
bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que regula aspectes específics de 
la formació professional bàsica.
c. Accions de seguiment i orientació de l’alumne.
1.2.3. Durada: La durada dels Programes de Formació i Inserció (PFI) és d’un curs i comprèn 1000 
hores.

1.3. Els Programes de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), tenen 
una finalitat formativa i professionalitzadora. Es desenvoluparan en els següents perfils  :

1.3.1. Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
1.3.2. Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.
1.3.3. Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques .

1.4. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens destinatari i de la 
Diputació de Barcelona:

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són objecte �

d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article  4 de la Carta Europea 
d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals .
Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la vinculació existent �

entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació d’assistència i cooperació envers els 
municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer -la efectiva.

2222....    Obligacions de les partsObligacions de les partsObligacions de les partsObligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents:

Per part de la DiputacióPer part de la DiputacióPer part de la DiputacióPer part de la Diputació :����

a. La prestació del següent suport :

Tipus de recurs Classe de recurs Aportació de la
Diputació

Aplicació pressupostària

Recurs econòmic  Ajut econòmic 25.000,00 € G/60500/32000/46282
  

b. La quantitat aportada per la Diputació de Barcelona s’atorga pel període de vigència d’aquest conveni 
i no supedita ni obliga a la Diputació a futures subvencions pel mateix concepte .
c. La Diputació de Barcelona, mitjançant els tècnics adscrits a la Gerència de Serveis d’Educació de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones, prestarà suport i acompanyament tècnic en l’execució de l’activitat 
subvencionada.

Per part de l’ens destinatariPer part de l’ens destinatariPer part de l’ens destinatariPer part de l’ens destinatari����

a. La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni .
b. Tenir un referent tècnic municipal.
c. Participar en la reunió de coordinació, a la seu de la Diputació de Barcelona (octubre de 2015), a la 
que assistiran tots els referents tècnics municipals dels PFI -PTT.
d. Participar en la reunió de la Comissió de seguiment .
e. Organitzar, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’acte 
de cloenda del PFI-PTT.
f. Realitzar una memòria del projecte.
g. Informar a la Diputació de Barcelona de tots els actes de difusió del PFI -PTT en el territori.
h. Informar a la Diputació de Barcelona dels projectes que es realitzin en el PFI-PTT i que suposin una 
col·laboració amb el territori.
i. Disposar de protocols d’actuació per a fer el seguiment, acadèmic i professional, de tots els alumnes 
del PFI-PTT, especialment dels que deixin el curs abans d’acabar -lo.
j. Aportar, mitjançant fons propis o aliens, la quantitat acordada per al cofinançament total de l’actuació .

3333....    Comissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguiment
La Comissió de seguiment estarà integrada, com a mínim, per un representant de l'administració local, un 
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del Departament d'Ensenyament i un altre de la Diputació de Barcelona .
Aquesta Comissió és l’encarregada de vetllar pel satisfactori compliment dels compromisos d'aquest 
Conveni. Així mateix, ha de garantir l’intercanvi d’informació entre les entitats sobre el funcionament global 
de l’activitat.
Es reunirà de forma ordinària en la data acordada per les parts i de forma extraordinària sempre que 
qualsevol de les parts ho requereixi .
D'aquesta reunió s'aixecarà una acta. L’encarregat d’aquesta tasca serà el representant del Departament 
d’Ensenyament qui es responsabilitzarà , així mateix, de la seva custòdia.

4444....    Vigència del conveniVigència del conveniVigència del conveniVigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva vigència fins el 30 de 
setembre de 2016.

5555....    Execució i justificacióExecució i justificacióExecució i justificacióExecució i justificació
5.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el període 
comprés entre l’1 de setembre de 2015 i el 30 de juny de 2016.
5.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins a 3 mesos des de la finalització del termini d’execució 
establert per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions objecte d’ajut .
5.3. La despesa elegible serà la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de depeses de l’ens 
destinatari.
5.4. Per justificar les despeses de l’actuació caldrà que l’ens destinatari presenti el model normalitzat de 
justificació corresponent al tràmit C400 “Justificació de despeses", d’acord amb la modalitat d’execució, 
disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el sí del Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals .
5.5. El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les desviacions que s’hagin 
produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial .
Quan el cost de l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa superior al 75 per cent 
respecte del cost que es va informar en la sol·licitud, el centre gestor podrà proposar, previ informe 
justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut o la reducció a la baixa .
5.6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades d'acord 
l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període 
d'execució establert.
5.7. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a l’ens 
destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini màxim de 15 dies des de 
l’entrada de la justificació al Registre General de la Diputació de Barcelona, enviarà un escrit a l’ens 
destinatari per tal de que aquest pugui presentar una nova justificació o una justificació complementària .
5.8. En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre gestor, en el termini 
màxim de 15 dies des de l’entrada de la justificació al Registre General de la Diputació de Barcelona, 
informarà a l’ens destinatari dels defectes observats, demanant-li, si escau, l’emissió d’una justificació 
rectificativa.
5.9. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost de realització o que 
les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la 
Diputació quedarà ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada .
5.10. Es podran justificar despeses indirectes fins al  5 per cent de les despeses directes imputades .
5.11. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden executar i aprovar 
les despeses corresponents a les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat queda condicionada a 
l’acreditació que l’executor és un ens instrumental de l’ens destinatari o que integra el seu sector públic .
5.12. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectiu el seus pagaments .

6666....    Documentació tècnicaDocumentació tècnicaDocumentació tècnicaDocumentació tècnica
Juntament amb el model normalitzat de justificació de despeses, l’ens destinatari haurà d’aportar una 
memòria tècnica justificativa de l’execució de l’actuació que contindrà l’informe final pedagògic (document 
que lliuren els tutors al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), l’acta de la reunió de 
seguiment i el compliment d’un qüestionari de valoració (aquest qüestionari el lliurarà la Diputació de 
Barcelona a finals de juny).

7777....    PagamentPagamentPagamentPagament
7.1. S’estableix un sol pagament avançat per l’import total de la subvenció atorgada, és a dir, vint-i-cinc mil 
euros (25.000,00 €) que es farà efectiu un cop signat el conveni per ambdues parts. En tractar-se d’una 
mesura adreçada a lluitar contra la crisi, i per tal que els ens puguin endegar aquestes en el termini més 
breu possible, s’estima necessari l’avançament de la subvenció .
7.2. En el cas d’haver participat l’any 2014 en la mateixa línia d’ajut, serà requisit indispensable, per avançar 
el pagament, haver justificat la subvenció atorgada corresponent .

8888....    Identificació i senyalitzacióIdentificació i senyalitzacióIdentificació i senyalitzacióIdentificació i senyalització
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca 
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corporativa de la Diputació en un lloc preferencial . Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació , cal 
seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació .

9999....    ModificacionsModificacionsModificacionsModificacions
9.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació previstos, l’ens destinatari 
haurà de comunicar-ho al centre gestor.
9.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en l’actuació objecte 
d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que quedi recollida en el clausulat .
9.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i degudament 
motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt 
tard un mes abans de la finalització del període d’execució .
9.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts 
i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni , formant part integrant del mateix.

10101010....    IncomplimentIncomplimentIncomplimentIncompliment
10.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 
resolució.
10.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu.
10.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, qualsevol de 
les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

11111111....    Formes d’extincióFormes d’extincióFormes d’extincióFormes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents :

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència .�

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.�

Per avinença de les parts signatàries .�

Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin �

incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i de 
cooperació.

12121212....    Marc normatiuMarc normatiuMarc normatiuMarc normatiu
12.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, constitueixen la llei del present conveni .
12.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:

a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en particular, 
en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya .
b) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.
c) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local .
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis de les 
entitats locals de Catalunya.
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.
f) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera .
g) El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.
h) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.
i) La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
j) La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics .
k) La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya .
l) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern .
m) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial 
Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal .
n) Amb caràcter supletori, 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 seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al 
present exercici de la Diputació.
o) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable .

13131313....    Jurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competentJurisdicció competent
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La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.

14141414....    Relacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiquesRelacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud 
corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens destinatari. Alhora, seran aquests mateixos ens els 
encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui 
preceptiu.

15151515....    Responsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercersResponsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d’aquest conveni , correspon a l’ens executor material de les actuacions .

16161616....    Protecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dades
16.1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció 
de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 
sobre creació i modificació de fitxers sempre que ostentin la condició de Responsables dels fitxers de les 
dades personals a tractar en el decurs dels treballs .
16.2. L’ens destinatari autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, per 
subcontractar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que siguin necessaris i que tinguin 
per finalitat la realització de les actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per 
a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la 
Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el subcontractista respectant 
les obligacions fixades a l’art . 12 de la LOPD.
16.3. La Diputació tindrà a disposició de l’ens destinatari còpia del contracte subscrit amb el subcontractista 
per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subcontractista i els tractaments 
subcontractats.
16.4. En cas que l’ens destinatari actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) i la 
Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició d’encarregat del tractament i que disposa de 
l’autorització dels diferents responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’art. 12 de la LOPD per al 
subencàrrec a la Diputació.
16.5. El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents :

Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la �

realització de les actuacions previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a la realització d’estudis i 
enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts .
La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i �

organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que 
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el compliment del deure de 
secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les 
dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art . 10 de la LOPD.
Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o �

destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats. 
Aquesta obligació es projectarà també sobre l’empresa o empreses subcontractades .
No es realitzarà cap transferència internacional de dades sense disposar prèviament de la �

corresponent autorització del director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades .”
16.6. Respecte dels recursos econòmics atorgats, els ens destinataris facilitaran les dades necessàries per 
a la justificació de la despesa en els termes previstos en aquest règim de concertació i en els formularis 
corresponents fent cessió de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de 
l’execució de l’ajut.
16.7. Els ens destinataris tindran a disposició de la Diputació de Barcelona els documents originals que es 
requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui necessari, i/o ampliar la informació a 
efectes de la justificació de la despesa .
16.8. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les dades i no 
aniran més enllà de la finalitat de seguiment i control de l’ajut .
16.9. Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer “Gestió 
econòmica” amb la finalitat de fiscalitzar i gestionar l’ajut .
L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la 
Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol altra oficina del 
Registre general de la Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/).

SEGON. Acceptar el pagament per avançat de la subvenció de 25.000,00€ i que s'imputarà a la 
partida d'ingressos H411 46503.

TERCER. Designar responsable tècnic, tal i com se sol·licita en el conveni, al senyor Pere Gabern, 
coordinador del Centre Vallès.
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QUART. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i a la Diputació de Barcelona.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LADICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LADICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LADICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA    
FACULTAT D’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DEFACULTAT D’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DEFACULTAT D’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DEFACULTAT D’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Dins dels programes del Servei d’Educació està el d’impulsar i promoure la formació pràctica 
d’estudiants en centres de treball.

L’Ajuntament de Granollers ha dut a terme col·laboracions de formació pràctica en centres de treball 
en anys anteriors amb alumnes que han realitzat el pràcticum a les diverses àrees de l’Ajuntament, 
entre les que destaquem les d’Educació, Cultura, Salut Pública i Serveis Socials, entre d’altres.

La Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona ha fet arribar un conveni marc per tal de poder 
acollir alumnes en pràctiques de la seva facultat. Per cada alumne es farà un projecte formatiu 
específic que s’annexarà a aquest conveni.

Vist l'informe emès pel tècnic d'Educació Isidre Plaza.

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

El Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes �

dels estudiants universitaris, preveu i regula, entre d'altres aspectes, els convenis de cooperació 
educativa per a la realització de les pràctiques externes dels estudiants universitaris, així com el 
seu contingut, i contempla la possibilitat de que les pràctiques acadèmiques externes puguin 
realitzar-se en entitats col·laborades com empreses, institucions i entitats públiques i privades en 
l'àmbit nacional i internacional.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments �

universitaris oficials, fa un especial èmfasi a la realització de pràctiques externes pels estudiants 
universitaris i contempla la seva programació .

En aquest mateix sentit, el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, mitjançant el qual �

s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari, d'aplicació a tots els estudiants de les universitats 
públiques i privades, regula també les pràctiques acadèmiques externes, que tenen per objecte el 
de permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació 
acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els prepari per a l'exercici d'activitats 
professionals i facilitin la seva ocupabilitat, i contempla la possibilitat de que les universitats 
puguin impulsar l'establiment de convenis amb empreses, institucions i entitats públiques i 
privades per a la realització d'aquestes pràctiques externes.

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. Ratificar el conveni marc de col·laboració entre la Facultat d’Educació de la Universitat de 
Barcelona i l’Ajuntament de Granollers, d'acord amb el redactat següent;

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS 
ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

Conveni de practiques núm. 32

PARTS
D'una part, la Sra, Roser Boix Tomas, amb el NIF Q-0818001J, com a degana de la Facultat d'Educació de 
la Universitat de Barcelona, ubicada al passeig de la Vall d'Hebrón, núm. 171, de Barcelona, amb el codi 
postal 08035 i telefoll 934035199, i per delegació del rector d'aquesta Universitat;
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I de l'altra, el/la sr/a. Josep Mayoral i Antigas com alcalde de l'Ajuntament de Granollers, amb NIF 
P0809500B, ubicada a Plaça de la Porxada, 6, de Granollers, amb codi postal 08401, i tèlefon 938426610, 
aproven els següents,

ACORDS
1. L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants (a 
partir d'ara practiques d'estudiants) de la Universitat de Barcelona (a partir d'ara UB), a través d'entitats 
col·laboradores, Com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades (a partir d'ara empreses i 
institucions).
2. Aquest conveni està reglamentat pel RD 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris; pel RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen 
els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que 
participen en programes de formació; pel RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per 
al creixement, la competitivitat i l'eficiència, i per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes 
d'estudiants de la Universitat de Barcelona.
3. La col·laboració d'aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per estudiant, que ha de constar 
com a document annex. Es poden dur a terme tants projectes formatius de pràctiques com s'acordin entre la 
UB i les empreses i institucions.
4. El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les pràctiques d'estudiants de cada 
part signatària d'aquest conveni, i per l'estudiant. A més, cada part signatària d'aquest conveni es 
compromet a nomenar els tutors de l'estudiant, els quals s'han de responsabilitzar de garantir l'activitat 
educativa objecte d'aquest acord, i també de tenir cura dels drets i deures assenyalats en la Normativa de 
pràctiques deIs estudiants de la UB.
5. El projecte formatiu recull la informació i el tractament de la protecció de dades de caràcter personal de 
l'estudiant, i de l'acord de confidencialitat entre l'empresa o institució signatària d'aquest conveni, i 
l'estudiant.
6. La valoració del resultat de l'estada en practiques de l'estudiant l'han de fer conjuntament la UB i les 
empreses i institucions, d'acord amb la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB. Pel que fa a la 
valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és 
competència exclusiva de la UB.
7. La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d 'un contracte laboral entre els 
estudiants i les empreses o institucions .
8. Qualsevol eventualitat d'accident ha de tractar-se sota el règim de l'assegurança escolar obligatòria per a 
estudiants menors de 28 anys, tot i que l'assegurança cobreix tot l'any en el qual l'estudiant compleixi 
aquesta edat, i si són més grans, a través de l'assegurança d'accidents corresponent, la qual ha de ser 
formalitzada per l'estudiant. La Universitat de Barcelona té contractada una pòlissa de responsabilitat civil 
que cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les practiques de l'estudiant. No s'aplica el règim 
d'assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos que els 
estudiants estiguin donats d'alta al règim de la Seguretat Social per part de l'empresa, segons la clàusula 9 
d'aquest conveni.
9. Aquest conveni pot preveure l'aportació per part de les empreses i institucions d'una quantitat econòmica 
o en espècie a l'estudiant en concepte d'ajut o borsa d'estudis. En cas que així s'acordi, s'ha d'especificar la 
quantitat en el projecte formatiu individual de l'estudiant, annex a aquest conveni. En el cas que l'estudiant 
rebi una remuneració en concepte d'ajut o borsa d'estudis, l'empresa l'haurà de donar d'alta i baixa a la 
Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social segons les 
normes previstes, el RD 1493120 11, de 24 d'octubre, i el RD-lIei 812014, de 4 de juliol,
10. Aquest conveni pot preveure l'aportació per part de les empreses i institucions, d'una quantitat 
econòmica a la UB, en concepte de gestió i formalització del programa de pràctiques. En cas que així 
s'acordi, s'ha d'especificar la quantitat en el projecte formatiu individual de l'estudiant, annex a aquest 
conveni.
11. Les dues parts signatàries d'aquest conveni es comprometen a complir el règim de permisos de 
l'estudiant, en els termes establerts en la Normativa de pràctiques d'estudiants de la Universitat de 
Barcelona.
12. L'estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a teme, o 
dels resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria .
13. A petició dels tutors de l'empresa o institució, la UB ha de reconèixer les tasques de tutoria dutes a terme 
d'acord amb la Normativa de pràctiques d'estudiants de la UB.
14. En el cas d'eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants , els tutors, i en última instància 
les parts signatàries d'aquest conveni, han d'intervenir-hi per trobar-hi solucions pel bon desenvolupament 
de les pràctiques.
15. Aquest conveni té una durada d'un curs acadèmic, o del període establert, i queda automàticament 
renovat si no consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d'ambdues parts, o es produeix 
qualsevol altra de les causes de resolució anticipada previstes en la Normativa de pràctiques d 'estudiants de 
la UB, i per la legislació vigent.
16. El projecte formatiu annex a aquest conveni té vigència segons el període de les pràctiques acordat, i es 
pot rescindir anticipadament segons les causes previstes en la Normativa de pràctiques d'estudiants de la 
UB, i per la legislació vigents.
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SEGON. Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni.

TERCER. Notificar aquest a acord als diferents Servei de l'Ajuntament de Granollers i a la Facultat 
d'Educació de la Universitat de Barcelona.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, 
amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA    
FACULTAT DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DEFACULTAT DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DEFACULTAT DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DEFACULTAT DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Dins dels programes del Servei d’Educació està el d’impulsar i promoure la formació pràctica 
d’estudiants en centres de treball.

L’Ajuntament de Granollers ha dut a terme col·laboracions de formació pràctica en centres de treball 
en anys anteriors amb alumnes que han realitzat el pràcticum a les diverses àrees de l’Ajuntament, 
entre les que destaquem les d’Educació, Cultura, Salut Pública i Serveis Socials, entre d’altres.

La Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona ha fet arribar un conveni marc per tal de 
poder acollir alumnes en pràctiques de la seva facultat. Per cada alumne es farà un projecte formatiu 
específic que s’annexarà a aquest conveni.

Vist l'informe emès pel tècnic d'Educació Isidre Plaza.

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

El Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes �

dels estudiants universitaris, preveu i regula, entre d'altres aspectes, els convenis de cooperació 
educativa per a la realització de les pràctiques externes dels estudiants universitaris, així com el 
seu contingut, i contempla la possibilitat de que les pràctiques acadèmiques externes puguin 
realitzar-se en entitats col·laborades com empreses, institucions i entitats públiques i privades en 
l'àmbit nacional i internacional.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments �

universitaris oficials, fa un especial èmfasi a la realització de pràctiques externes pels estudiants 
universitaris i contempla la seva programació .

En aquest mateix sentit, el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, mitjançant el qual �

s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari, d'aplicació a tots els estudiants de les universitats 
públiques i privades, regula també les pràctiques acadèmiques externes, que tenen per objecte el 
de permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació 
acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els prepari per a l'exercici d'activitats 
professionals i facilitin la seva ocupabilitat, i contempla la possibilitat de que les universitats 
puguin impulsar l'establiment de convenis amb empreses, institucions i entitats públiques i 
privades per a la realització d'aquestes pràctiques externes.

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

PRIMER. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Facultat de Psicologia de la Universitat de 
Barcelona i l’Ajuntament de Granollers, d'acord amb el redactat següent;

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS 
ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN ENTITATS COL·LABORADORES

PARTS
D’una part, el Sr. Josep Batista Trobalon, amb el NIF Q-0818001-J com a degà de la Facultat de Psicologia 
de la Universitat de Barcelona, ubicada al Passeig de la Vall d’Hebron, 171, de Barcelona, amb el codi 
postal 08035 i telèfon 933125009, i per delegació del rector d’aquesta Universitat .

De l’altra, el Sr Josep Mayoral com a representant legal de l’empresa o institució Ajuntament de Granollers 
amb el NIF P0809500B ubicada a la plaça de la Porxada 6 de Granollers amb el codi postal 08401 i telèfon 
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938426852.

ACORDS
1. L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants (a 
partir d’ara pràctiques d’estudiants) de la Universitat de Barcelona (a partir d’ara UB), a través d’entitats 
col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades (a partir d’ara empreses i 
institucions).
2. Aquest conveni està reglamentat pel RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes dels estudiants universitaris; pel RD 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen 
els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que 
participen en programes de formació; pel RD-Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per 
al creixement, la competitivitat i l’eficiència, i per la Normativa de pràctiques acadèmiques externes 
d’estudiants de la Universitat de Barcelona .
3. La col·laboració d’aquest conveni es concreta en un projecte formatiu per estudiant, que ha de constar 
com a document annex. Es poden dur a terme tants projectes formatius de pràctiques com s’acordin entre la 
UB i les empreses i institucions. 
4. El projecte formatiu ha de ser verificat i signat pels responsables de les pràctiques d’estudiants de cada 
part signatària d’aquest conveni, i per l’estudiant. A més, cada part signatària d’aquest conveni es 
compromet a nomenar els tutors de l’estudiant, els quals s’han de responsabilitzar de garantir l’activitat 
educativa objecte d’aquest acord, i també de tenir cura dels drets i deures assenyalats en la Normativa de 
pràctiques dels estudiants de la UB.
5. El projecte formatiu recull la informació i el tractament de la protecció de dades de caràcter personal de 
l’estudiant, i de l’acord de confidencialitat entre l’empresa o institució signatària d’aquest conveni, i 
l’estudiant.
6. La valoració del resultat de l’estada en pràctiques de l’estudiant l’han de fer conjuntament la UB i les 
empreses i institucions, d’acord amb la Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB. Pel que fa a la 
valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és 
competència exclusiva de la UB.
7. La realització de les pràctiques en cap cas no produeix obligacions pròpies d’un contracte laboral entre 
els estudiants i les empreses o institucions . 
8. Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de l’assegurança escolar obligatòria per a 
estudiants menors de 28 anys, tot i que l’assegurança cobreix tot l’any en el qual l’estudiant compleixi 
aquesta edat, i si són més grans, a través de l’assegurança d’accidents corresponent, la qual ha de ser 
formalitzada per l’estudiant. La Universitat de Barcelona té contractada una pòlissa de responsabilitat civil 
que cobreix qualsevol risc de danys a tercers derivats de les pràctiques de l’estudiant. No s’aplica el règim 
d’assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral, excepte en els casos en què els 
estudiants estiguin donats d’alta al règim de la Seguretat Social per part de l’empresa, segons la clàusula 9 
d’aquest conveni. 
9. Aquest conveni pot preveure l’aportació per part de les empreses i institucions d’una quantitat econòmica 
o en espècie a l’estudiant en concepte d’ajut o borsa d’estudis. En cas que així s’acordi, s’ha d’especificar la 
quantitat en el projecte formatiu individual de l’estudiant, annex a aquest conveni. En el cas que l’estudiant 
rebi una remuneració en concepte d’ajut o borsa d’estudis, l’empresa l’haurà de donar d’alta i baixa a la 
Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social segons les 
normes previstes i el RD 1493/2011 de 24 d’octubre i el RD-Llei 8/2014 de 4 de juliol.
10. Aquest conveni pot preveure l’aportació per part de les empreses i institucions, d’una quantitat 
econòmica a la UB, en concepte de gestió i formalització del programa de pràctiques. En cas que així 
s’acordi, s’ha d’especificar la quantitat en el projecte formatiu individual de l’estudiant, annex a aquest 
conveni.
11. Les dues parts signatàries d’aquest conveni es comprometen a complir el règim de permisos de 
l’estudiant, en els termes establerts en la Normativa de pràctiques d’estudiants de la Universitat de 
Barcelona.
12. L’estudiant té dret a la propietat intel·lectual i industrial de les tasques, investigacions dutes a terme, o 
dels resultats obtinguts en els termes establerts a la legislació reguladora de la matèria .
13. A petició dels tutors de l’empresa o institució , la UB ha de reconèixer les tasques de tutoria dutes a terme  
d’acord amb la Normativa de pràctiques d’estudiants de la UB .
14. En el cas d’eventuals conflictes derivats de les pràctiques dels estudiants , els tutors, i en última instància 
les parts signatàries d’aquest conveni, han d’intervenir-hi per trobar-hi solucions pel bon desenvolupament 
de les pràctiques.
15. Aquest conveni té una durada d’un curs acadèmic, o del període establert, i queda automàticament 
renovat si no consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d’ambdues parts, o es produeix 
qualsevol altra de les causes de resolució anticipada previstes en la Normativa de pràctiques d’estudiants de  
la UB, i per la legislació vigent. 
16. El projecte formatiu annex a aquest conveni té vigència segons el període de les pràctiques acordat, i es 
pot rescindir anticipadament segons les causes previstes en la Normativa de pràctiques d’estudiants de la 
UB, i per la legislació vigent. 

SEGON. Facultar a l'Alcalde per a la signatura del conveni.
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TERCER. Notificar aquest a acord als diferents Servei de l'Ajuntament de Granollers i a la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, 
amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVAT PER UNANIMITAT
 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L''''ESCOLA PONENT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAESCOLA PONENT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAESCOLA PONENT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAESCOLA PONENT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA    
DEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI D ''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER    
ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

En sessió de data 16 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció a l'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Escola Ponent Q5856218B Material i llibres per a 
tothom

5.000,00 € 2.122,38 €

La base 17 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 30 de juny de 2015.

En data 30 de juny de 2015 i amb el número de registre d'entrada 14926 l'escola Ponent ha presentat 
la justificació requerida,

Vist l'informe emès en data 27 de juliol de 2015 pel la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, 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 dels 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, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

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

- Article 17 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions corresponent al 
curs 2014-2015, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 7 d'octubre de 2014, 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 ::::    

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció extraordinària atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 16 de desembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació 
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per a la concessió de subvencions extraordinàries per als centres públics per al curs  2014-2015 en els 
termes que s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport
justificatjustificatjustificatjustificat

Escola Ponent Q5856218B Material i  llibres 
per a tothom

5.000,00 € 2.122,38 € 5.134,48 €

SEGON. Notificar aquest acord a Intervenció i a l 'Escola Ponent.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE LESDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE LES    
ACTUACIONS DEL PLA EDUCATIU DACTUACIONS DEL PLA EDUCATIU DACTUACIONS DEL PLA EDUCATIU DACTUACIONS DEL PLA EDUCATIU D ''''ENTORN DE GRANOLLERSENTORN DE GRANOLLERSENTORN DE GRANOLLERSENTORN DE GRANOLLERS ,,,,    DEL CURSDEL CURSDEL CURSDEL CURS    2014201420142014////15151515

Durant el mes de febrer de 2006 es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, que es va 
renovar a l'abril del 2009.

El Pla Educatiu d’Entorn té els següents objectius: El foment de l’ús de la llengua catalana, la cohesió 
social i la millora de l’èxit escolar .

Amb data 21 d’octubre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la signatura de l'addenda de 
col·laboració amb el Departament d'Ensenyament per un import total de 17.550,00 €, dels quals 
l'Ajuntament de Granollers aportà 4.050,00 € i el Departament d'Ensenyament 13.500,00 € per al curs 
2014-2015. L'addenda concreta que aquest import es distribueixi de la manera següent:

2014: 30% de la quantitat total 4.050,00 euros
2015: 70% de la quantitat total 9.450,00 euros

A la clàusula tercera de l’addenda diu que s’han de justificar les despeses corresponents al primer 
trimestre del curs abans del 15 de novembre. (30%)

Amb data 11 de novembre de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar la justificació corresponent al 
primer trimestre per un import de 4.900,45€.

La clàusula tercera també diu que per l’any 2015, l’import corresponent al  Departament 
d’Ensenyament es tramitarà un cop es liquidi el 70% restant i prèvia presentació d’un certificat del 
secretari-interventor de la corporació, amb el vistiplau de l’alcalde, conforme les despeses certificades 
s’adeqüen al pressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat s’ha de fer constar la relació 
de les despeses efectuades per un import total de 13.500,00€, amb indicació de quines d’aquestes 
despeses han estat reconegudes i quines disposades. En aquesta relació també cal fer constar les 
aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el creditor, l’import i la data de 
pagament, o el motiu pel qual no s’ha pogut reconèixer la despesa, si escau. Aquest certificat s’ha de 
presentar no més tard del 15 d’octubre de 2015.

Durant el segon i tercer  trimestre del curs 2015/16  l’Ajuntament ha efectuat despeses per l’import de 
57.961,52 €, les quals s’adeqüen a les actuacions previstes en el pla d’actuació anual .

L’Ajuntament té arxivats i a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
tots els documents originals justificatius de les obligacions referides a l 'informe. 

Vist l'informe emès en data 18 de setembre de 2015 per la cap del Servei d'Educació.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local ::::    
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PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per al Pla Educatiu d’Entorn de Granollers, per un import de 57.961,52 €, 
amb la relació de despeses següent;

Aplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostàriaAplicació pressupostària
Concepte de laConcepte de laConcepte de laConcepte de la     

despesadespesadespesadespesa Descripció de lDescripció de lDescripció de lDescripció de l ''''actuacióactuacióactuacióactuació Nom del creditorNom del creditorNom del creditorNom del creditor
NIF delNIF delNIF delNIF del     
creditorcreditorcreditorcreditor

Estat deEstat deEstat deEstat de     
despesadespesadespesadespesa     

Data deData deData deData de     
pagamentpagamentpagamentpagament Import €Import €Import €Import €

RELACIÓ DE DESPESES 

2014.H411.32321.22706
Conferència inaugural. 
Coeducació i noves 
masculinitats

Plenari Xarxa d'infància i 
adolescència

Homes Igualitaris 
- Ahige Catalunya G65098709 19/01/2015 250,00 €

2015.H411.32511.22706
Organització i gestió 
del Casal

Casal lingüístic per a 
joves nouvinguts

Fundació Pere 
Tarrés R5800395E R

O:17/9/2015, 
la factura va 

entrar el 
16/09/2015

5.560,00 €

2015.H414.33711.22799
Organització i gestió 
del Casal d'Estiu Casal infantil i jovenil

Col·lage Accions 
Culturals B65459018

O:10/9/2015, 
la factura va 

entrar el 
10/8/15

41.937,56 €

2015.H414.33711.22799
Organització i gestió 
del Casal d'Estiu

Compra de material per 
els casals PL, Sports,S.L B61106308 07/09/2015 288,29 €

2015.H411.32513.22706 Projectes singulars
Acte de cloenda del curs 
(serveis de consergeria)

Artgest, serveis 
cultuals B65688301 R

O:31/7/2015, 
la factura va 

arribar el 
20/7/15

190,58 €

2015.H411.32513.22706 Material curs PFI Compra de material curs
Suministres 
Game, SA A58197443 17/08/2015 390,09 €

2015.H411.32513.22699 Curs PFI
Acte de cloenda del curs 
(serveis tècnics) Granollers escena B62722442 17/08/2015 345,00 €

2015.H411.32514.22707
Import gener curs de 
formació a PFI Curs hosteleria per a PFI Gremi d'hosteleria G-59806943 08/04/2015 1.500,00 €

2015.H411.32514.22707
Import febrer curs de 
formació a PFI Curs hosteleria per a PFI Gremi d'hosteleria G-59806943 08/04/2015 1.500,00 €

2015.H411.32514.22707
Import març curs de 
formació a PFI Curs hosteleria per a PFI Gremi d'hosteleria G-59806943 08/04/2015 1.500,00 €

2015.H411.32514.22707
Import abril curs de 
formació a PFI Curs hosteleria per a PFI Gremi d'hosteleria G-59806943 19/05/2015 1.500,00 €

2015.H411.32514.22707
Import maig curs de 
formació a PFI Curs hosteleria per a PFI Gremi d'hosteleria G-59806943 17/06/2015 1.500,00 €

2015.H411.32514.22707
Import juny curs de 
formació a PFI Curs hosteleria per a PFI Gremi d'hosteleria G-59806943 17/06/2015 1.500,00 €

TOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESESTOTAL DESPESES 57.961,52 €

SEGON. Trametre el certificat corresponent al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

TERCER. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i  al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
27272727).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L ''''ESCOLA LLEDONER EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAESCOLA LLEDONER EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAESCOLA LLEDONER EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAESCOLA LLEDONER EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA    
DEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI D ''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTROARDINÀRIES PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTROARDINÀRIES PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTROARDINÀRIES PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTROARDINÀRIES PER    
ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

En sessió de data 16 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció extraordinària a l 'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Escola Lledoner Q0801475E Accés material 34.000,00 € 1.372,38 €
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escolar

La base 17 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 30 de juny de 2015.

En data 17/6/2015  i amb el número de registre d'entrada 13847 l'Escola Lledoner ha presentat la 
justificació requerida.

Vist l'informe emès en data 21 de setembre de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, 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 dels 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, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

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

- Article 17 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions extraordinàries 
corresponent al curs 2014-2015, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 7 d'octubre de 
2014, 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 ::::    

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 16 de desembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions extraordinàries per als centres públics per al curs 2014-2015 en els termes que 
s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Escola 
Lledoner

Q0801475E Accés material 
escolar

34.000,00 € 1.372,38 € 34.748,53 €

SEGON. Notificar de forma individualitzada aquest acord a l 'Escola Lledoner.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
28282828).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ    
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EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A LEXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA A L''''ESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIAESCOLA FÀTIMA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA    
DEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI DDEL SERVEI D ''''EDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTROARDINÀRIES PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTROARDINÀRIES PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTROARDINÀRIES PEREDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTROARDINÀRIES PER    
ALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURSALS CENTRES PÚBLICS PER AL CURS     2014201420142014----2015201520152015

En sessió de data 16 de desembre de 2014 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers 
es va atorgar la subvenció extraordinària a l 'entitat que s'indica a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

Escola Fàtima Q5855792G Colònies a 
l'escola/Pla lector

9.286,94 € 1.446,19 €

La base 17 de la convocatòria de subvencions preveu que s'ha de presentar la justificació de 
l'actuació subvencionada abans del dia 30 de juny de 2015.

En data 16 de juny de 2015 i amb el número de registre d'entrada 13629 l'Escola Fàtima ha presentat 
la justificació requerida.

En data 29 de juny de 2015 amb núm. de registres d'entrada 14671, l'entitat ha comunicat que en el 
desenvolupament del projecte hi hagut un estalvi de 2,732,92€ motivat per una menor despesa en la 
compra de llibres de la que s'havia previst inicialment i en la despesa de  la casa de colònies, per la 
qual cosa sol·licita modificar el pressupost del projecte subvencionat en el sentit que, inicialment el 
cost de la despesa era de 9.286,94 i finalment ha estat de 6.554,02euros.
I demanava una modificació de l'acord de Junta del 16 de desembre de 2014.

La Junta de Govern de 15 de setembre de 2015 va aprovar la modificació de l'acord de la Junta de 
Govern Local de 16 de desembre de 2014, en el sentit de modificar l'import del pressuposts de 
despesa dels projectes.

Després d'aquest acord el detall de les subvencions és el següent:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació Import actuacióImport actuacióImport actuacióImport actuació     
subvencionadasubvencionadasubvencionadasubvencionada

Import conceditImport conceditImport conceditImport concedit

Escola Fàtima Q5855792G Colònies a 
l'escola/Pla lector

6.554,02 € 1.446,19 €

Vist l'informe emès en data 21 de setembre de 2015 per la cap del Servei d'Educació que justifica la 
procedència d'aprovar la justificació de l'actuació subvencionada que s'ha indicat perquè s'ha verificat 
que el contingut de la documentació aportada s'ajusta a la finalitat i import de l'actuació 
subvencionada i  acredita la correcta execució de l'actuació subvencionada de conformitat amb les 
condicions previstes a les bases de la convocatòria, tal i com consta a l'apartat primer de la part 
dispositiva d'aquest acord.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

- Article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, 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 dels 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, que aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions, pel que fa a la forma de justificació.

- Articles 17, 18 i 19 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada 
per acord del Ple de la corporació, de 28 de febrer de 2006, i parcialment modificada per acord del Ple 



1802

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 .

- Article 17 de les bases específiques que regeixen la convocatòria de subvencions extraordinàries 
corresponent al curs 2014-2015, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 7 d'octubre de 
2014, 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 ::::    

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 16 de desembre de 2014 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió 
de subvencions extraordinàries per als centres públics per al curs 2014-2015 en els termes que 
s'indiquen a continuació:

EntitatEntitatEntitatEntitat NIFNIFNIFNIF ActuacióActuacióActuacióActuació ImportImportImportImport     
actuacióactuacióactuacióactuació

ImportImportImportImport     
conceditconceditconceditconcedit

ImportImportImportImport     
justificatjustificatjustificatjustificat

Escola 
Fàtima

Q5855792G Colònies a 
l'escola/Pla lector

6.554,02 € 1.446,19 € 6.554,02 €

SEGON. Notificar de forma individualitzada aquest acord a l 'Escola Fàtima.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
29292929).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEISAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS    
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL PALAU DPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL PALAU DPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL PALAU DPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL PALAU D''''ESPORTS DE GRANOLLERS IESPORTS DE GRANOLLERS IESPORTS DE GRANOLLERS IESPORTS DE GRANOLLERS I    
LES SEVES DEPENDÈNCIES DE LLES SEVES DEPENDÈNCIES DE LLES SEVES DEPENDÈNCIES DE LLES SEVES DEPENDÈNCIES DE L''''1111    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2015201520152015    FINS ELFINS ELFINS ELFINS EL    30303030    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE    2016201620162016    
FORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB LFORMALITZAT AMB L ''''EMPRESA  JIMEMPRESA  JIMEMPRESA  JIMEMPRESA  JIM ,,,,SLSLSLSL

1.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2013 es va 
adjudicar el contracte plurianual de serveis per a la prestació del servei de neteja del Palau d'Esports 
de Granollers i les seves dependències a l'empresa JIM,SL  a executar durant els exercicis 2013 a 
2015 per un import de 87.228,00 euros més 18.317,88 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un 
total de 105.545,88 euros, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb la següent desglòs 
:

1.1.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabte 61.928,00 euros + 13.004,88 euros 
d'IVA
1.2.- Neteges extres post-partits 25.300,00 euros + 5.313,00 euros d'IVA 
amb un preu hora de 12,00 euros + 2,52 euros d'IVA

2.- Amb data 8 de juliol de 2013 es va formalitzar el contracte núm. 208 amb vigència fins el 7 de juliol 
de 2015. 

3.- D'acord amb la clàusula X.3  del Plec de clàusules administratives particulars i la clàusula 
cinquena del contracte, aquest contracte pot ser prorrogable , de forma expressa i per mutu acord, per 
a 12 mesos més, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 
36 mesos, sempre que les seves característiques continuïn inalterables.

4.- L'empresa JIM,SL  ha presentat un escrit  de data 18 de setembre de 2015 i registre d'entrada núm 
19565  de data 21 de setembre de 2015, indicant el seu interès en prorrogar el contracte per a 12 
mesos més, es a dir des de l'1 de juliol de 2015  fins al 30 de juny de 2016.

5.- El cap del Servei d'Esports ha emès un informe de data 21 de setembre de 2015 en el qual proposa  
:
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prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja del Palau d'Esports de �

Granollers i les seves dependències a l'empresa JIM,SL per a 12 mesos, amb efectes des de l'1 
de juliol de 2015 fins el 30 de juny de 2016, d'acord amb la clàusula X.3 del plec de clàusules 
administratives particulars.

L'import màxim  total de la pròrroga es de 43.614,00 euros més 9.158,94 euros en concepte d'IVA 
(21%), el que fa un total de 52.772,94 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
H422.34210.22700 de l'exercici 2015 i 2016 amb el següent desglòs:

2015
(de juliol a desembre)

2016
(de gener a juny)

Concepte

Import IVA 21% Import IVA 21%
Neteges manteniment 15.482,00 3.251,22 15.482,00 3.251,22
Neteges extraordinàries 6.325,00 1.328,25 6.325,00 1.328,25
TOTAL PERIODE 21.807,00 4.579,47 21.807,00 4.579,47
TOTAL ANY IVA INCLOS 26.386,47 26.386,47

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

Article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de �

la Llei de contractes del sector públic, pel que fa als contractes de serveis.
Article 23  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa al termini de durada dels contractes i les 
seves pròrrogues.
Clàusula X.3 del plec de clàusules administratives particulars que regula aquest 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 la pròrroga  del contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja del 
Palau d'Esports de Granollers i les seves dependències  des de l'1 de juliol de 2015  fins al 30 de juny 
de 2016 formalitzat amb l'empresa JIM,SL amb CIF B58000621 ,d'acord amb els fets i fonaments de 
dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-     ----    Autoritzar la despesa de l'import màxim de la pròrroga de  43.614,00 euros més 9.158,94 
euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 52.772,94 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària H422.34210.22700 de l'exercici 2015 i 2016  i els següents conceptes:
1.- Neteges de manteniment de dilluns a dissabte 30.964,00 euros + 6.502,44 euros d'IVA
2.- Neteges extres post-partits 12.650,00 euros +2.656,50 euros d'IVA 
amb un preu hora de 12,00 euros + 2,52 euros d'IVA, d'acord amb els fets i fonaments de dret 
invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Declarar la plurianualitat de la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del 
servei de neteja del Palau d'Esports de Granollers i les seves dependències,,,,    mitjançant procediment 
obert  que s'executarà durant  els exercicis 2015 i 2016 , d'acord amb la següent distribució 
econòmica:

2015
(de juliol a desembre)

2016
(de gener a juny)

Concepte

Import IVA 21% Import IVA 21%
Neteges manteniment 15.482,00 3.251,22 15.482,00 3.251,22
Neteges extraordinàries 6.325,00 1.328,25 6.325,00 1.328,25
TOTAL PERIODE 21.807,00 4.579,47 21.807,00 4.579,47
TOTAL ANY IVA INCLOS 26.386,47 26.386,47

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Confeccionar els documents comptables AD i ADFUT  amb càrrec a  la partida 
pressupostària indicada i els imports indicats  en els punts segon i tercer d 'aquest acord.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 208 formalitzat amb data  8 de 
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juliol de 2013

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

30303030).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR LPROPOSTA RELATIVA A MODIFICAR L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL    
DIADIADIADIA    7777    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2015201520152015,,,,    PEL QUAL ES VA APROVAR ACOLLIRPEL QUAL ES VA APROVAR ACOLLIRPEL QUAL ES VA APROVAR ACOLLIRPEL QUAL ES VA APROVAR ACOLLIR----SE A LA CONVOCATÒRIASE A LA CONVOCATÒRIASE A LA CONVOCATÒRIASE A LA CONVOCATÒRIA    
DDDD''''AJUTS PER FOMENTAR LA IDENTIFICACIÓAJUTS PER FOMENTAR LA IDENTIFICACIÓAJUTS PER FOMENTAR LA IDENTIFICACIÓAJUTS PER FOMENTAR LA IDENTIFICACIÓ ,,,,    ESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ DELS ANIMALS DEESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ DELS ANIMALS DEESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ DELS ANIMALS DEESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ DELS ANIMALS DE     
COMPANYIA CORRESPONENTS ACOMPANYIA CORRESPONENTS ACOMPANYIA CORRESPONENTS ACOMPANYIA CORRESPONENTS A    2015201520152015    DEL DEPARTAMENT DDEL DEPARTAMENT DDEL DEPARTAMENT DDEL DEPARTAMENT D''''AGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURA ,,,,    RAMADERIARAMADERIARAMADERIARAMADERIA,,,,    
PESCAPESCAPESCAPESCA,,,,    ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITATALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITATALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITATALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DE LA GENERALITAT,,,,    EN EL SENTIT DEN EL SENTIT DEN EL SENTIT DEN EL SENTIT D''''ATENDRE ELATENDRE ELATENDRE ELATENDRE EL    
REQUERIMENT DOCUMENTAL PREVI I ESMENAR LA SOL·LICITUD DREQUERIMENT DOCUMENTAL PREVI I ESMENAR LA SOL·LICITUD DREQUERIMENT DOCUMENTAL PREVI I ESMENAR LA SOL·LICITUD DREQUERIMENT DOCUMENTAL PREVI I ESMENAR LA SOL·LICITUD D ''''AJUTAJUTAJUTAJUT

1. En data 7 de juliol de 2015, per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers es 
va aprovar acollir-se a la convocatòria d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels 
animals de companyia corresponents a 2015 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat aprovada en l'Ordre AAM/166/2015, de 28 de maig, i 
sol·licitar un ajut per 'actuacions de control de colònies de gats de carrer', conforme el detall següent:

Descripció Unitat Pressupost total unitat Import sol·licitat

Castració gata de carrer 21 1.658,63 € 1.658,63 € 
Castració gat de carrer 21 1.658,63 € 840,00 €

Total: 3.317,26 € 2.498,63 €

2. Altra banda, al tractar-se d'un sistema d'atorgament i pagament simultani, en l'esmentat acord es va 
acordar, també, presentar juntament amb la sol·licitud la justificació de la despesa efectuada durant 
l'any 2014 per l'actuació per la qual es sol·licita ajut, mitjançant el certificat justificatiu normalitzat 
establert, amb indicació que l'import de la despesa atribuïble a aquesta actuació havia estat de 
2.940,00 € en concepte d'esterilitzacions realitzades per l'Associació Protectora d'Animals de 
Granollers, i de 215,58 € en concepte de despeses de personal municipal, que fa un total de 3.317,26 
€.

3. En data 8 de juliol de 2015, dins el termini assenyalat a la convocatòria, es va tramitar l'esmentada 
sol·licitud a través de l'extranet de les administracions catalanes (EACAT), d'acord amb l'establert a 
les bases sisena i setena de les bases reguladores dels ajuts .  

4. Un cop revisada la sol·licitud, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat, mitjançant escrit de requeriment de documentació amb registre d'entrada a 
l'Ajuntament de Granollers amb núm. E/005794-2015, de 23 de setembre de 2015, comunica que en 
relació amb la sol·licitud presentada manca la documentació següent, i que per tal de poder tramitar la 
sol·licitud cal esmenar-ho en el termini màxim de 10 dies:

"No coincideix el nº d'animals sol·licitats (21 gates i 21 gats) amb el certificat justificatiu (42 a.
gats). En el certificat heu de diferenciar entre gata i gat ja que l'import unitari atorgable no és 
el mateix.
En el detall de les fonts de finançament, l'import total dels ingressos ha de ser igual a l'import b.
total de les despeses.
Només se subvenciona la castració de gates i gats, no del personal municipal. Heu de treure c.
aquest concepte. L'import total de les despesa ha de ser 2.940 euros. Heu d'omplir els imports 
de les factures en la columna d'import.
Segons consulta telemàtica, no esteu al corrent del pagament amb l'Agència Tributària d.
Catalana ni amb la Seguretat Social. Cal que ens aporteu justificant positiu o regularització el 
pagament el més aviat possible."

5. És per aquest motiu que, ateses les observacions efectuades pel Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, per part del Servei de Salut Pública 
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es considera convenient atendre al referit requeriment i a presentar tota la documentació indicada amb 
les esmenes corresponents.

6. L'informe tècnic emès al respecte, que s'annexa a l'expedient, informa favorablement a presentar la 
documentació requerida i a esmenar la present sol·licitud per acollir -se a aquest ajut.

Normativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicableNormativa aplicable ::::

1. L'Ordre AAM/166/2015, de 28 de maig, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aproven la convocatòria i les 
bases reguladores dels ajuts per a fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de 
companyia corresponents a l'any 2015

2. L'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb l'art. 53 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, disposa que les administracions públiques podran rectificar 
en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes.
Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2015, pel 
qual es va aprovar acollir-se a la convocatòria d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i 
adopció dels animals de companyia corresponents a 2015 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat aprovada en l 'Ordre AAM/166/2015, de 28 de maig 
, en el sentit de modificar el punt sisè de la part expositiva i els apartats primer i segon de la part 
dispositiva de l'acord, per tal d'atendre el requeriment documental i esmenar la sol·licitud d'ajut, 
d'acord amb els fets i els fonaments de dret invocats, per la qual cosa: 

- Part expositiva de l'acord:

On diu:

"6. Per això, és voluntat de l'Ajuntament de Granollers acollir-se a l'esmentada convocatòria i sol·licitar un ajut 
per actuacions de control de colònies de gats de carrer  (base 4.1.2), d'acord amb el detall següent:

Descripció Unitat Pressupost total unitat Import sol·licitat
Castració gata de carrer 21 1.658,63 € 1.470,00 €
Castració gat de carrer 21 1.658,63 € 840,00 €

Total: 3.317,26 € 2.498,63 €

La despesa realitzada i comptabilitzada durant l'any 2014 atribuïble a aquesta actuació ha estat de 2.940,00 
€ en concepte d'esterilització realitzades per l'APAG, i de 215,58 € en concepte de despeses de personal 
municipal, que fa un total de 3.317,26 €."

Ha de dir:

"6. Per això, és voluntat de l'Ajuntament de Granollers acollir-se a l'esmentada convocatòria i sol·licitar un ajut 
per actuacions de control de colònies de gats de carrer  (base 4.1.2), d'acord amb el detall següent:

Descripció Unitat Pressupost total unitat Import sol·licitat
Castració gata de carrer 21 1.470,00 € 1.470,00 €
Castració gat de carrer 21 1.470,00 € 840,00 €

Total: 2.940,00 € 2.310,00 €

La despesa realitzada i comptabilitzada durant l'any 2014 atribuïble a aquesta actuació ha estat de 2.940,00 
€ en concepte d'esterilització realitzades per l 'APAG."

- Part dispositiva de l'acord:

On diu:
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"PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.- Acollir-se a la convocatòria d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals 
de companyia corresponents a 2015 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat aprovada en l'Ordre AAM/166/2015, de 28 de maig, i sol·licitar un ajut per 
'actuacions de control de colònies de gats de carrer ', conforme el detall següent:

Descripció Unitat Pressupost total unitat Import sol·licitat

Castració gata de carrer 21 1.658,63 € 1.658,63 € 
Castració gat de carrer 21 1.658,63 € 840,00 €

Total: 3.317,26 € 2.498,63 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Presentar juntament amb la sol·licitud la justificació de la despesa efectuada durant l'any 2014 per 
l'actuació per la qual es sol·licita ajut, mitjançant el certificat justificatiu normalitzat establert, amb indicació 
que l'import de la despesa atribuïble a aquesta actuació ha estat de 2.940,00 € en concepte d'esterilitzacions 
realitzades per l'APAG, i de 215,58 € en concepte de despeses de personal municipal, que fa un total de 
3.317,26 €."

Ha de dir:

"PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.- Acollir-se a la convocatòria d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals 
de companyia corresponents a 2015 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat aprovada en l'Ordre AAM/166/2015, de 28 de maig, i sol·licitar un ajut per 
'actuacions de control de colònies de gats de carrer ', conforme el detall següent:

Descripció Unitat Pressupost total unitat Import sol·licitat

Castració gata de carrer 21 1.470,00 € 1.470,00 € 
Castració gat de carrer 21 1.470,00 € 840,00 €

Total: 2.940,00 € 2.310,00 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Presentar juntament amb la sol·licitud la justificació de la despesa efectuada durant l'any 2014 per 
l'actuació per la qual es sol·licita ajut, mitjançant el certificat justificatiu normalitzat establert, amb indicació 
que l'import de la despesa atribuïble a aquesta actuació ha estat de 2.940,00 € en concepte d'esterilitzacions 
realitzades per l'APAG."

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Mantenir inalterable la resta del contingut del citat acord.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Presentar tota la documentació requerida amb les esmenes corresponents a través de 
l'extranet de les administracions catalanes (EACAT), dins el termini màxim assenyalat conforme el 
requeriment previ efectuat per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat, 
amb l'objecte de donar resposta al referit requeriment i completar satisfactòriament la present 
sol·licitud d'ajut. 

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 trenta 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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