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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     35353535        DE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCALDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DiaDiaDiaDia::::        6666    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre 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
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos

Regidors i regidores

Secretària general

Núria Blanchar i Cazorla

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Albert Camps i Giró
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 ....

La Junta de Govern Local resta assabentada de la sentència següent:

Sentencia  número 895/2015 de 10/09/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 
Contenciós - Administratiu secció primera, en la qual s'estima el recurs 129/2012 presentat per 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU 
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ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3333).-).-).-).-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 I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES IAPROVAR LA CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I    
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE CESSIÓ DEL DRETPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE CESSIÓ DEL DRETPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE CESSIÓ DEL DRETPRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE CESSIÓ DEL DRET    
DDDD''''ÚS DÚS DÚS DÚS D''''UNA PLATAFORMA EN CLOUD COMPUTING DELS SERVEIS DE PUBLICACIÓ DEUNA PLATAFORMA EN CLOUD COMPUTING DELS SERVEIS DE PUBLICACIÓ DEUNA PLATAFORMA EN CLOUD COMPUTING DELS SERVEIS DE PUBLICACIÓ DEUNA PLATAFORMA EN CLOUD COMPUTING DELS SERVEIS DE PUBLICACIÓ DE    
DADES OBERTES I SEGUIMENT DE PROJECTES DE LDADES OBERTES I SEGUIMENT DE PROJECTES DE LDADES OBERTES I SEGUIMENT DE PROJECTES DE LDADES OBERTES I SEGUIMENT DE PROJECTES DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    AAAA    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS DADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D''''ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ ,,,,    
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR LA PLURIANUALITATTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR LA PLURIANUALITATTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR LA PLURIANUALITATTRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DECLARAR LA PLURIANUALITAT

L'any 2014 es va iniciar un projecte per impulsar la transparència i les dades obertes en el que, entre 
d'altres accions, es va posar en marxa un portal de dades obertes, en el que actualment es publiquen 
33 conjunts de dades. L'aposta per la transparència i les dades obertes per part de l'equip de govern 
és clara i decidida i per això és necessari dotar-se d'una eina que proporcioni, com a mínim, les 
funcionalitats que actualment té el portal opendata.granollers.cat. A més d’aquestes prestacions, cal 
preveure la necessària avaluació del rendiment i el retiment de comptes previstos a diverses lleis , com 
ara la Llei 19/2014 de transparència i accés a la informació. Així l’eina d’open data municipal ha de 
servir per a l’avaluació de polítiques publiques vinculada a la gestió, els indicadors municipals, el 
programa d’actuació municipal i els projectes estratègics .

L'informe del coordinador TIC de l'Àrea de Processos Estratègics i Comunicació justifica la necessitat 
d'iniciar expedient licitatori per a procedir a l'adjudicació mitjançant procediment obert d'un contracte 
de  cessió del dret d'ús d'una plataforma en cloud computing dels serveis de publicació de dades 
obertes i seguiment de projectes de l'Ajuntament de Granollers, per un període de 36 mesos (amb 
possibilitat de pròrroga de 24 mesos més)

El preu màxim de la contractació en període executiu (36 mesos) és d'un màxim de  54.000,00 € més 
11.340,00 € en concepte d'IVA (21%) que fa un total de 65.340,00 euros amb aplicació al codi 
pressupostari  H222.49110.22706

El valor estimat total d'aquesta contractació és de 98.100,00 euros i inclou la possibilitat de 24 mesos 
més de pròrroga i una modificació del 30%, amb el detall següent:

Període executiu (3 anys) : 54.000,00 €
Pròrroga (2 anys): 36.000,00 €
Modificació (15%)   8.100,00 €

D'acord amb l'informe tècnic i vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el 
procediment de contractació adient, de conformitat al Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, 3/2011, de 14 de novembre, és el contracte de serveis a adjudicar per procediment obert.

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària el codi d'aplicació indicada    per fer front a la 
despesa derivada d’aquesta contractació per a l'exercicis corresponents.

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 de la Llei 30/2007, Text Refós de la llei de Contractes del 
Sector Públic, 3/2011, de 14 de novembre.

La responsable del contracte serà al coordinador TIC de l'Àrea de Processos Estratègics i 
Comunicació de l'Ajuntament de Granollers, el senyor Sergi Morera , d'acord amb l'article 52 del Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.

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

- Article  9 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de subministrament

- Articles 22 i 109 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,Text refós de la Llei de 
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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, Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic,  pel que fa a la designació del responsable del contracte.

- Art. 110 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 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, 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 de la cessió del dret d'ús d'una plataforma 
en cloud computing dels serveis de publicació de dades obertes i seguiment de projectes de 
l'Ajuntament de Granollers, per un període de 36 mesos (amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos 
més), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret 
invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Autoritzar la despesa del contracte de cessió del dret d'ús d'una plataforma en cloud 
computing dels serveis de publicació de dades obertes i seguiment de projectes de l'Ajuntament de 
Granollers, per import de 54.000,00 € més 11.340,00 € en concepte d'IVA (21%) que fa un total de 
65.340,00 euros amb aplicació al codi pressupostari  H222.49110.22706

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Declarar la plurianualitat de la despesa del contracte de cessió del dret d'ús d'una 
plataforma en cloud computing dels serveis de publicació de dades obertes i seguiment de projectes 
de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert per un import màxim de 54.000,00 € més 
11.340,00 € en concepte d'IVA (21%) que fa un total de 65.340,00 euros amb aplicació al codi 
pressupostari  H222.49110.22706, d'acord amb la distribució econòmica següent:

2015 4.500,00 € més     945,00 € (21% d'IVA) = 5.445,00 €
2016 18.000,00 € més 3.780,00 € (21% d'IVA) = 21.780,00 €
2017 18.000,00 € més 3.780,00 € (21% d'IVA) = 21.780,00 €
2018 13.500,00 € més 2.835,00 € (21% d'IVA) = 16.335,00 €

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    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.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats  amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en ells per atendre-les amb aplicació al codi pressupostari   
H222.49110.22706

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

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

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Designar com a responsable del contracte al coordinador TIC de l'Àrea de Processos 
Estratègics i Comunicació, el senyor Sergi Morera

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ....    Notificar a l'àrea econòmica  

APROVAT PER UNANIMITAT
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 ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DPROPOSTA RELATIVA A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D''''ALCADIA NÚMALCADIA NÚMALCADIA NÚMALCADIA NÚM....    741741741741////2015201520152015    DEDEDEDE    
18181818////09090909////2015201520152015    RELATIU A LRELATIU A LRELATIU A LRELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LAAPROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LAAPROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LAAPROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA    
REALITZACIÓ DREALITZACIÓ DREALITZACIÓ DREALITZACIÓ D''''ACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ DACCIONS DE FORMACIÓ D''''OFERTA ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT AOFERTA ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT AOFERTA ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT AOFERTA ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A    
PERSONES TREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DPERSONES TREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DPERSONES TREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI DPERSONES TREBALLADORES DESOCUPADES QUE PROMOU EL SERVEI D''''OCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DEOCUPACIÓ DE    
CATALUNYA PER A LCATALUNYA PER A LCATALUNYA PER A LCATALUNYA PER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015,,,,    DDDD''''ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L''''ORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMOORDRE EMO////260260260260////2015201520152015,,,,    
DEDEDEDE    17171717DDDD''''AGOSTAGOSTAGOSTAGOST,,,,    PER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DEPER UN IMPORT DE    70707070....582582582582,,,,50505050    €€€€    

1. El    18181818    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2015201520152015, mitjançant la    Resolució dResolució dResolució dResolució d''''Alcaldia númeroAlcaldia númeroAlcaldia númeroAlcaldia número    741741741741////2015201520152015, l'Ajuntament de 
Granollers aprovava la sol·licitud de subvenció de  70707070....582582582582,,,,50505050    €€€€ per a la realització d'accions formatives 
adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades per a l'any 2015 que promou el Servei 
d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost, (FOAP 
2015).

2222.... La    Resolució dResolució dResolució dResolució d''''Alcaldia númAlcaldia númAlcaldia númAlcaldia núm....    531/2015531/2015531/2015531/2015, de 13131313    de juny dede juny dede juny dede juny de    2015201520152015, relatiu a la delegació de 
funcions en  la Junta de Govern Local, assenyalava la delegació a aquest òrgan del desenvolupament 
de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat.

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.- Ratificar la Resolució dRatificar la Resolució dRatificar la Resolució dRatificar la Resolució d''''Alcaldia númAlcaldia númAlcaldia númAlcaldia núm....    741741741741////2015201520152015,,,,    dededede    18181818    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2015201520152015,,,, relatiu a 
aprovar la sol·licitud de subvenció de 70707070....582582582582,,,,50505050€ €€ €€ €€ €    per a la realització d'accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades per a l'any 2015 que promou el Servei d'Ocupació 
de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost,  (FOAP 2015), que 
literalment es transcriu:

1111....En data 24242424 dddd''''agost deagost deagost deagost de    2015201520152015 es publica al DOGC llll''''Ordre EMOOrdre EMOOrdre EMOOrdre EMO////260/2015260/2015260/2015260/2015 ,,,,    dededede    17171717    dddd''''agostagostagostagost ,,,, per la qual s'aproven 
les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació dformació dformació dformació d''''oferta  adreçadesoferta  adreçadesoferta  adreçadesoferta  adreçades    
prioritàriament a persones treballadores desocupadesprioritàriament a persones treballadores desocupadesprioritàriament a persones treballadores desocupadesprioritàriament a persones treballadores desocupades    que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya i s'obre 
la convocatòria per a l'any 2015  (FOAP 2015).

2222....L'Ajuntament de Granollers reuneix tots els requisits necessaris per a sol·licitar dita subvenció, els quals 
s'indiquen a la    Base 3 de l'annex 1 de l'Ordre  EMO/260/2015.

3333....L'article 4.1 de l'Ordre EMO/260/2015 fixa el termini per a la presentació de sol·licitudstermini per a la presentació de sol·licitudstermini per a la presentació de sol·licitudstermini per a la presentació de sol·licituds, que finalitza el 22222222    dededede    
setembre desetembre desetembre desetembre de     2015201520152015....

4444....    Les actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitats vinculades alLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitats vinculades alLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitats vinculades alLes actuacions subvencionables són les accions formatives associades a les especialitats vinculades al    
Fitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de CatalunyaFitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de CatalunyaFitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de CatalunyaFitxer d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya    que figuren en l’annex 6 de l'esmentada 
Ordre. S’hi inclouen accions formatives adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat, i altres 
especialitats formatives no adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat .

5555....    Les accions formatives es podran sol·licitar amb caràcter general per un nombre de places d’alumnes entre 
10 i 15, essent la subvenció màxima persubvenció màxima persubvenció màxima persubvenció màxima per     15151515    alumnesalumnesalumnesalumnes ....

6666....    La quantia a concedir per a cada acció formativaLa quantia a concedir per a cada acció formativaLa quantia a concedir per a cada acció formativaLa quantia a concedir per a cada acció formativa    es determinarà de la manera següent: Preu acció 
formativa = hores  x Nombre de places d’alumnes atorgat (màxim 15) x Import mòdul econòmic de l’especialitat 
de l’acció.

7777....    D'acord amb l'article 6 de l'Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost, almenys una de les accions formatives 
s'haurà d' iniciar com a molt tard el 30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2015201520152015    i la data màxima de finalització serà el 30303030    dddd''''octubreoctubreoctubreoctubre     
dededede    2016201620162016....

8888. Atès el llistat d'especialitats formatives i certificats de professionalitat dels quals l'Ajuntament de Granollers 
disposa d'homologació per a portar a terme en l'actualitat, ateses les especialitats a les quals l'Ordre 
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EMO/260/2015 dóna especial prioritat en l'atorgament dels ajuts, i tenint en compte l'anàlisi de necessitats 
formatives al territori realitzat pel Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Granollers es considera 
convenient realitzar els següents cursos : 

REFERÈNCIA GIA CODI ESPECIALITAT NOM ACCIÓ DURADA 

15/FOAP/269/0126431/001 SSCS0208-CEN Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials

370

15/FOAP/269/0126431/002 SSCS0208-MP0029 Mòdul pràctiques: atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials

80

15/FOAP/269/0126431/003 SSCS0208-2012-FCO Formació complementària institucions 20

15/FOAP/269/0126431/005 SSCS0108-CEN Atenció sociosanitària a persones al domicili 480

15/FOAP/269/0126431/006 SSCS0108-MP0028 Mòdul pràctiques: atenció sociosanitària a persones 
dependents en el domicili

120

13/FOAP/269/0126431/007 SSCS0108-2012-FCO Formació complementària institucions 20

1090

9999.  Vist l'informe, amb data 17171717    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2015201520152015, de la tècnica de formació de l'Ajuntament de Granollers, 
Sra. Montserrat Andrés Gall.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m 'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer.-.-.-.-    Sol·licitar al SOC una subvenció deSol·licitar al SOC una subvenció deSol·licitar al SOC una subvenció deSol·licitar al SOC una subvenció de    70707070....582582582582’’’’50505050    €€€€    per la realització de les accions formatives adreçades 
prioritàriament a treballadors/res desocupats/ades que es detallen a continuació :

REFERÈNCIA GIA
CODI 

ESPECIALITAT
NOM ACCIÓ DURADA 

Nº
ALUMNES

PREU/HORA 
SUBVENCIÓ

SUBVENCIÓ 
SOL·LICITADA

15/FOAP/269/0126431/001 SSCS0208-CEN
Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials

370 15 4,95 27.472,50 €

15/FOAP/269/0126431/002
SSCS0208-MP00

29
Mòdul pràctiques: atenció sociosanitària a 

persones dependents en institucions socials
80 15 1,5 1.800,00 €

15/FOAP/269/0126431/003
SSCS0208-2012-

FCO
Formació complementària institucions 20 15 4,95 1.485,00 €

15/FOAP/269/0126431/005 SSCS0108-CEN Atenció sociosanitària a persones al domicili 480 15 4,95 35.640,00 €

15/FOAP/269/0126431/006
SSCS0108-MP00

28
Mòdul pràctiques: atenció sociosanitària a 

persones dependents en el domicili
120 15 1,5 2.700,00 €

13/FOAP/269/0126431/007
SSCS0108-2012-

FCO
Formació complementària institucions 20 15 4,95 1.485,00 €

1090 30 70.582,50 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Ratificar aquesta resolució a la propera sessió ordinària de la Junta de Govern Local .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar-ho al Servei d'Ocupació de Catalunya.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DE    
LES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORSLES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORSLES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORSLES OBLIGACIONS AMB DIVERSOS PROVEÏDORS    ----    EMPRESES DE SERVEISEMPRESES DE SERVEISEMPRESES DE SERVEISEMPRESES DE SERVEIS;;;;    DEDEDEDE    
LLLL''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT ....

1111.... L'empresa s'Inserció Social, SL (DIMAS) realitza el servei de recollida de paper i cartró a diferents 
dependències municipals, dos vegades al mes. Les dependències són les següents: biblioteques, 
centres cívics, Gra, CNL, Centre Tecnològic, Espais Verds i Can Puntas.
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Es tracta d'un servei amb continuïtat per la qual cosa s'ha de realitzar el procediment licitatori 
corresponent.

2222. En la plaça de les Olles hi ha "l'olla dels pobres", instal·lada al subsòl de la plaça i que s'utilitza en 
els principals actes gastronòmics populars de la ciutat . 

L'empresa JIM, SL ha realitzat la neteja de l'olla.

3333....    D'acord resolució núm. 777/2015 de data 13 d'abril de 2015 s'adjudica contracte de serveis de 
manteniment de les instal·lacions d'alarmes d'intrusió i d'incendis, d'instal·lacions de videovigilància i 
del servei central receptora d'alarmes, mitjançant contracte menor a l'espresa ESTUDIS I TÈNICS 
VALLÈS, SL.

S'ha realitzat serveis de manteniment correctiu a les dependències: CEIP Fàtima, CEIP Ferrer i 
Guardia, CEIP Granullarius i Escola de Música, durants els mesos de de gener, maig i juny de 2015.

4444....    L'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, S.A. realitza el servei de 
manteniment i marcatge del solar destinat a la Fira de l 'Ascensió.

Les empreses DIMAS SL, JIM SL, ETV SL i EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA SA, 
han presentat les factures següents:

EMPRESA DEMPRESA DEMPRESA DEMPRESA D ''''INSERCIÓ SOCIALINSERCIÓ SOCIALINSERCIÓ SOCIALINSERCIÓ SOCIAL ,,,,    SLSLSLSL    ((((DIMASDIMASDIMASDIMAS))))        BBBB63752851637528516375285163752851

Núm. Registre Núm. Factura Data Concepte Import
12015005508 226/2015 01/07/2015 Recollida paper i cartró JUNY 439,17 €
12015006293 270/2015 21/07/2015 Recollida paper i cartró JULIOL 439,17 €
12015007672 282/2015 31/08/2015 Recollida paper i cartró AGOST 439,17 €

total 1111....317317317317,,,,51515151    €€€€

JIMJIMJIMJIM,,,,    SL  BSL  BSL  BSL  B58000621580006215800062158000621

Núm. Registre Núm. Factura Data Concepte Import
120150005408 644/2015 23/06/2015 Neteja Olla JUNY 20,27 €

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈSESTUDIS I TÈCNICS VALLÈSESTUDIS I TÈCNICS VALLÈSESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS ,,,,    SLSLSLSL    ((((ETVETVETVETV))))    BBBB62648167626481676264816762648167

Núm. Registre Núm. Factura Data Concepte Import
12015003074 A2015/256 01/05/2015 Correctiu CEIP Fàtima/Ferrer i Guardia 229,90 €

12015006373 A2015/449 24/07/2015 Correctiu Escola de Música 64,13 €
total 294294294294,,,,03030303    €€€€

EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA ,,,,    SA   ASA   ASA   ASA   A 59068072590680725906807259068072

Núm. Registre Núm. Factura Data Concepte Import
120150004609 N150279 31/05/2015 Manteniment i marcatge Fira Ascensió 1.452,00 €

La intervenció municipal ha pogut verificar que les factures presentades corresponen a unes despeses 
de l'exercici 2015, que no han estat tramitades seguint el procediment establert legalment i que no 
tenes associades les operacions comptables corresponents fetes amb anterioritat a la data de registre 
de les factures o bé no consten tramitats els corresponents expedients previs d'aprovació de la 
despesa, per la qual cosa no poden tramitar-se els corresponents reconeixements ordinaris de 
l'obligació.
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Consta a l'expedient administratiu els informes emesos pel cap de Serveis Municipals i el cap de 
l'Oficina de Via Pública i Mercats en què s'indiquen i justifiquen els motius pels quals la despesa no ha 
seguit el procediment establert legalment i en què queda acreditat que l 'objecte de la despesa ha estat 
efectivament realitzat a plena satisfacció del servei municipal .

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

Es comprova l'existència de crèdit suficient i adequat al pressupost de l'exercici corrent, d'acord amb 
el document comptable que s'adjunta a l'expedient. En concret, existeix consignació pressupostària a 
les partides del pressupost de 2015: H314.92040.22699 / H313.15324.22700 / H314.92041.21300 i 
H313.15324.21000

Es constata que la despesa ha esta disposada, executada i comprovada la correcta prestació dels 
serveis i dels subministraments dins de l 'exercici 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 presentades per les 
empreses DIMAS SL (B63752851), JIM SL (B58000621), ETV SL (B62648167) i EXCAVACIONS I 
OBRES PÚBLIQUES REQUENA SA (A59068072),  d'acord amb la relació següent:

EMPRESA DEMPRESA DEMPRESA DEMPRESA D ''''INSERCIÓ SOCIALINSERCIÓ SOCIALINSERCIÓ SOCIALINSERCIÓ SOCIAL ,,,,    SLSLSLSL    ((((DIMASDIMASDIMASDIMAS))))        BBBB63752851637528516375285163752851

Núm. Registre Núm. Factura Data Concepte Import
12015005508 226/2015 01/07/2015 Recollida paper i cartró JUNY 439,17 €
12015006293 270/2015 21/07/2015 Recollida paper i cartró JULIOL 439,17 €
12015007672 282/2015 31/08/2015 Recollida paper i cartró AGOST 439,17 €

total 1111....317317317317,,,,51515151    €€€€

JIMJIMJIMJIM,,,,    SL  BSL  BSL  BSL  B58000621580006215800062158000621

Núm. Registre Núm. Factura Data Concepte Import
120150005408 644/2015 23/06/2015 Neteja Olla JUNY 20,27 €

ESTUDIS I TÈCNICS VALLÈSESTUDIS I TÈCNICS VALLÈSESTUDIS I TÈCNICS VALLÈSESTUDIS I TÈCNICS VALLÈS ,,,,    SLSLSLSL    ((((ETVETVETVETV))))    BBBB62648167626481676264816762648167

Núm. Registre Núm. Factura Data Concepte Import
12015003074 A2015/256 01/05/2015 Correctiu CEIP Fàtima/Ferrer i Guardia 229,90 €

12015006373 A2015/449 24/07/2015 Correctiu Escola de Música 64,13 €
total 294294294294,,,,03030303    €€€€
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EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENAEXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA ,,,,    SA   ASA   ASA   ASA   A 59068072590680725906807259068072

Núm. Registre Núm. Factura Data Concepte Import
120150004609 N150279 31/05/2015 Manteniment i marcatge Fira Ascensió 1.452,00 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'aquest acord, amb càrrec a les partides 
Pressupost 2015: H314.92040.22699 / H313.15324.22700 / H314.92041.21300 i H313.15324.21000

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a les empreses DIMAS SL, JIM SL, ETV SL i EXCAVACIONS I OBRES 
PÚBLIQUES REQUENA SA  i al Servei de Comptabilitat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSEDICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE    
PUBLICITAT ENDEGAT PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DPUBLICITAT ENDEGAT PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DPUBLICITAT ENDEGAT PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DPUBLICITAT ENDEGAT PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D''''UNAUNAUNAUNA    
BATERIA DE TRACCIÓ PER VEHICLE ELÈCTRIC PROPIETAT DE LBATERIA DE TRACCIÓ PER VEHICLE ELÈCTRIC PROPIETAT DE LBATERIA DE TRACCIÓ PER VEHICLE ELÈCTRIC PROPIETAT DE LBATERIA DE TRACCIÓ PER VEHICLE ELÈCTRIC PROPIETAT DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    EN LA MODALITAT DEN LA MODALITAT DEN LA MODALITAT DEN LA MODALITAT D''''ARRENDAMENTARRENDAMENTARRENDAMENTARRENDAMENT     ((((RENTINGRENTINGRENTINGRENTING))))    SENSE OPCIÓ DE COMPRASENSE OPCIÓ DE COMPRASENSE OPCIÓ DE COMPRASENSE OPCIÓ DE COMPRA    
A UN PROVEÏDOR ÚNICA UN PROVEÏDOR ÚNICA UN PROVEÏDOR ÚNICA UN PROVEÏDOR ÚNIC ....

1.- Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local en sessió ordinària que va tenir lloc el  23 de juny 
de 2015,  es va iniciar l'expedient licitatori, es va autoritzar la despesa, declarar la plurianualitat i 
aprovar la contractació del subministrament d'una bateria de tracció per a vehicle elèctric propietat de 
l'Ajuntament de Granollers, en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra a adjudicar 
mitjançant procediment negociat sense publicitat a un únic proveïdor per als exercicis 2015 a 2019 i 
un import màxim de 3.518,40 euros més 738,86 euros d'IVA, el que fa un total de 4.257,26 euros amb 
càrrec al codi pressupostari H312.15322.21400.

2.- En data 25 de juny de 2015 es va convidar a l'únic proveïdor que té en exclusivitat aquestes 
bateries compatibles amb el model del vehicle elèctric propietat de l'Ajuntament de Granollers (marca 
RENAULT model KQ2-nou KANGOO ZE), l'empresa OVERLEASE,SA,  donant-los una data límit de 
presentació de pliques fins el 3 de juliol de 2015.

3.- A la finalització del termini de presentació  de pliques , l'empresa OVERLEASE,SA no  va  presentar 
oferta.

4.-  D'acord amb l'informe tècnic emès pel Cap de Serveis Municipals de data 24 de setembre de 2015  
es proposa declarar deserta la licitació  de la contractació del subministrament d'una bateria de tracció 
per a vehicle elèctric propietat de l'Ajuntament de Granollers, en la modalitat d'arrendament (renting) 
sense opció de compra  iniciada mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària  
a un proveïdor únic  per manca d'ofertes presentades.

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

Article 151.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de �

contractes del sector públic, que estableix que "l'órgan de contractació no pot declarar deserta una 
licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que 
figurin en el plec", del que es desprèn que l'òrgan de contractació pot declarar deserta una licitació 
quan no hi hagin ofertes admissibles presentades.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Declarar desert el procediment negociat sense publicitat endegat per a adjudicar el 
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contracte de subministrament  d'una bateria de tracció per a vehicle elèctric propietat de l'Ajuntament 
de Granollers, en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra  a un proveïdor únic per 
manca d'ofertes presentades, de conformitat amb els fets i fonaments de dret invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-  Notificar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, per tal que s'anul·lin 
els documents comptables a continuació indicats amb càrrec al codi pressupostari H 312.15322.21400:

Exercici 2015 A35804 Import     532,15 euros
Exercici 2016 AFUT 35806 Import 1.064,32 euros
Exercici 2017 AFUT 35806 Import 1.064,32 euros
Exercici 2018 AFUT 35806 Import 1.064,32 euros
Exercici 2019 AFUT 35806 Import     532,15 euros

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ACTA DE RECEPCIÓACTA DE RECEPCIÓACTA DE RECEPCIÓACTA DE RECEPCIÓ,,,,        LIQUIDAR EL CONTRACTE DELIQUIDAR EL CONTRACTE DELIQUIDAR EL CONTRACTE DELIQUIDAR EL CONTRACTE DE    
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PELS VEHICLES I MAQUINÀRIA DE LSUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PELS VEHICLES I MAQUINÀRIA DE LSUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PELS VEHICLES I MAQUINÀRIA DE LSUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PELS VEHICLES I MAQUINÀRIA DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    ADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT A LADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT A LADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT A LADJUDICAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT A L''''EMPRESA  AVENIDAEMPRESA  AVENIDAEMPRESA  AVENIDAEMPRESA  AVENIDA    
ESTACIÓ SERV EI GRANOLLERSESTACIÓ SERV EI GRANOLLERSESTACIÓ SERV EI GRANOLLERSESTACIÓ SERV EI GRANOLLERS ,,,,    SL I APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADASL I APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADASL I APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADASL I APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA ....

1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 31 de gener de 2012, va 
adjudicar a l'empresa AVENIDA ESTACIO SERVEI GRANOLLERS, SL amb CIF B08154528 el 
contracte de subministrament de carburant per als vehicles i maquinaria de l'Ajuntament de Granollers 
per un import màxim de  121.525,42 euros més 21.874,58 euros en concepte d'IVA (18%), el que fa un 
total màxim de 143.400,00 euros, d'acord amb els preus unitaris vigents a l 'estació de servei del carrer 
d'Enric Prat de la Riba,100 en el moment del subministrament i el percentatge de descompte del 3,5% 
per a cada combustible ofertat per a un període de 24 mesos, amb efectes des del 15 de febrer de 
2012 fins al 15 de febrer de 2014.

2.-  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el 11 de febrer de 2014 va aprovar 
la pròrroga del contracte  de subministrament de carburant per als vehicles i maquinaria de 
l'Ajuntament de Granollers des del 15 de febrer de 2014 fins el 14 de febrer de 2015.

3.- En data 20 de juliol de 2015, es va formalitzar l'acta de recepció,  donant-se per executat el 
subministrament  amb un preu total final de l'execució de 186.151,82 euros  més 10.973,01 euros 
d'IVA 18% i 26.999,11 euros d'IVA 21%, el que fa un total de 224.123,94 euros (IVA inclòs)

4.- L'empresa AVENIDA ESTACIO SERVEI GRANOLLERS, SL ha presentat una instància amb 
registre d'entrada núm. 2015010119 de data 13.05.2015, en la qual sol.licita el retorn de la fiança 
dipositada en concepte de garantia del contracte de subministrament de carburant per als vehicles i 
maquinaria de l'Ajuntament de Granollers , per import de 3.038,14 euros (ref comptable 
IEF201200005827).

5.- El  responsable del contracte ha emès un informe favorable respecte el retorn d'aquesta fiança, 
atès que el contracte no es troba subjecte a termini de garantia, d'acord amb la clàusula XI.1 del plec 
de clàusules administratives particulars que el regula .

6.- D'acord amb els fets exposats anteriorment i d'acord amb l'article 205 de la Llei 30/2007 de 
contractes del sector públic, es proposa:

Aprovar l'acta favorable de recepció del subministrament de carburant per als vehicles i �

maquinaria de l'Ajuntament de Granollers, formalitzada per l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament 
de Granollers en data 20 de juliol de 2015 i que s'adjunta a aquest acord.
Liquidar el contracte per un import de  per import de 186.151,82 euros  (IVA apart)  i alliberar  la �

quantitat   de 565,24. euros en concepte d'import no disposat dels documents comptables a 
continuació relacionats:
AD 12015000005339 Import: 100,34 euros
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AD 12015000005336 Import: 199,55 euros
AD 12015000005332 Import: 111,45 euros
AD 12015000005327 Import: 104,42 euros
AD 12015000005325 Import:    49,48 euros

Estimar la devolució de la fiança dipositada en concepte de garantia del contracte de �

subministrament de carburant per als vehicles i maquinaria de l'Ajuntament de Granollers, per 
import de 3.038,14 euros (ref. comptable IEF201200005827)

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

Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de contractes del sector públic que fa �

referència als expedients iniciats i contractes adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor 
d'aquesta llei.
Article 205 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, pel que fa a la �

recepció de la prestació i liquidació del contracte .
Article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic respecte a la �

devolució i cancel.lació de les garanties.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'acta favorable de recepció del subministrament de carburant per als vehicles i 
maquinaria de l'Ajuntament de Granollers formalitzada per l'empresa  AVENIDA ESTACIÓ SERVEI 
GRANOLLERS, SL i l'Ajuntament de Granollers en data 20 de juliol de 2015 i que s'adjunta a aquest 
acord.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Aprovar la liquidació del contracte de subministrament de carburant per als vehicles i 
maquinaria de l'Ajuntament de Granollers , per un import de 186.151,82 euros (IVA exclòs) amb càrrec 
a les diferents partides pressupostàries i alliberar la quantitat de 565,24 euros en concepte d'import no 
disposat dels documents comptables a continuació indicats :

AD 12015000005339 Import: 100,34 euros
AD 12015000005336 Import: 199,55 euros
AD 12015000005332 Import: 111,45 euros
AD 12015000005327 Import: 104,42 euros
AD 12015000005325 Import:    49,48 euros

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Estimar la sol.licitud presentada per l'empresa AVENIDA ESTACIÓ SERVEI 
GRANOLLERS, SL amb CIF B08154528 amb registre d'entrada núm. 10119 de data 13 de maig de 
2015, en què demana la devolució de la fiança dipositada en concepte de garantia del contracte de 
subministrament de carburant per als vehicles i maquinaria de l'Ajuntament de Granollers, per un 
import de 3.038,14 euros i procedir a la seva devolució. L'interessat alega que no troba l'original de la 
carta de pagament emesa per Tresoreria ( ref. comptable IEF201200005827).

QUARTQUARTQUARTQUART....    Notificar aquest acord al departament de comptabilitat de l 'Àrea de Govern i Economía per tal 
d' alliberar  els imports no disposats dels documents comptables indicats en el segon punt d'aquest 
acord.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ    
EN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS FUNERARIS A FAVOR DEL SENYOR ALEJANDRO JAVIEREN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS FUNERARIS A FAVOR DEL SENYOR ALEJANDRO JAVIEREN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS FUNERARIS A FAVOR DEL SENYOR ALEJANDRO JAVIEREN RÈGIM DE LLOGUER DE DRETS FUNERARIS A FAVOR DEL SENYOR ALEJANDRO JAVIER    
MARTÍ SÁNCHEZMARTÍ SÁNCHEZMARTÍ SÁNCHEZMARTÍ SÁNCHEZ

El senyor Alejandro Javier Martí Sánchez, amb NIF 52169396Z, ha sol·licitat en data 28 de juliol de 
2015, amb núm. de registre d'entrada 2015016867, la pròrroga de la concessió en règim de lloguer 
dels drets funeraris del següent nínxol:
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NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef.... Fi concessióFi concessióFi concessióFi concessió
293 3a 2 5è 05266 28/02/2010

D'acord amb l'article 8.3 del Reglament del Cementiri Municipal, el dret funerari sobre qualsevol 
sepultura d'adjudicació de lloguer s'atorgarà per un període de 2 anys, i es podran atorgar dues 
possibles pròrrogues d'una durada de 2 anys cadascuna d'elles.

S'ha comprovat que la data de la sol·licitud de la pròrroga és posterior a la data de venciment de la 
concessió del nínxol esmentat incloses les dues pròrrogues previstes  .

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret ::::

L'article 8.3 del Reglament del Cementiri Municipal estableix que: "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 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 .

L’article 8.4 del Reglament del Cementiri Municipal estableix que: "Expirat el termini de la concessió 
de caràcter temporal, es requerirà al titular, en el domicili que consti en el Llibre de Registres de 
Sepultures, a fi de que procedeixi al trasllat de les restes o bé a la fossa comuna o mitjançant la 
incineració als columbaris especials .

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.-.-.-.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor Alejandro Javier Martí Sánchez, amb NIF 
52169396Z, de pròrroga de la concessió en règim de lloguer dels drets funeraris, del nínxol núm. 293, 
classe 3a, quarter 2, pis 5è i referència 05266, atès que aquesta sol·licitud és posterior a la data de 
venciment de la concessió de lloguer incloses les dues pròrrogues previstes .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Requerir a l'interessat que d'acord amb els articles 8.3 i 8.4 del Reglament del Cementiri 
Municipal, haurà de sol·licitar la concessió per 50 anys de la sepultura, o bé procedir al trasllat de les 
restes, ja sigui a la fossa comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials, en un termini 
màxim d'UN MESUN MESUN MESUN MES a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, i advertir que una 
vegada finalitzat aquest termini sense presentar la sol·licitud esmentada, l'Ajuntament procedirà al 
trasllat de les restes a la fossa comuna de forma subsidiària , a càrrec del titular de la sepultura.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquesta Resolució al senyor Alejandro Javier Martí Sánchez .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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 MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚMTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚMTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚMTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚM....    
102102102102,,,,    CLASSECLASSECLASSECLASSE    3333AAAA,,,,    QUARTERQUARTERQUARTERQUARTER    13131313AAAA,,,,    REFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIA     04724047240472404724....

La senyora Piedad Resina Garcia, amb NIF 38530295M i domicili a l'Av. del Mirador, 81 de Cànoves i 
Samalús, ha sol·licitat en data 26 d'agost de 2015, amb núm. de registre d'entrada 2015018382, el 
trasllat de totes les restes del nínxol núm. 102, classe 3a, quarter 13A, pis 3r., referència 04724, a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol 
esmentat a favor de l'Ajuntament.

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 102, classe 3a, quarter 13A, pis 3r, referència 
04724, 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 102, 
classe 3a, quarter 13A, pis 3r, referència 04724, 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 Piedad Resina 
Garcia, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. Trasllats 
de restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 102, classe 3a, del quarter 13A, per import de     598598598598,,,,07070707    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Piedad Resina Garcia, amb NIF 38530295M, 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    1979197919791979)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
23.000 Ptes / 138,23 € 6,91 € 1.051,00 € 1196,14 € 598,07 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            598598598598,,,,07070707    €€€€

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 Piedad Resina 
Garcia, amb NIF 38530295M, l'import de 543543543543,,,,99999999    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Piedad Resina Garcia, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS IDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS I    
TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚMTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚMTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚMTRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚM....    
178178178178,,,,    CLASSECLASSECLASSECLASSE    3333AAAA,,,,    QUARTERQUARTERQUARTERQUARTER    3333,,,,    REFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIA     00884008840088400884....

La senyora Isabel Bogado Rodriguez, amb NIF 37680360N i domicili a Urb. Todosol, 86 de Águilas 
(Múrcia), ha sol·licitat en data 15 de setembre de 2015, amb núm. de registre d'entrada 2015019067, 
el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 178, classe 3a, quarter 3, pis 1r, referència 00884, a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol 
esmentat a favor de l'Ajuntament.

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

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Autoritzar el trasllat de restes del nínxol núm. 178, classe 3a, quarter 3, pis 1r, referència 
00884, 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 .
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SegonSegonSegonSegon.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol número 178, 
classe 3a, quarter 3, pis 1r, referència 00884, 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 Isabel Bogado 
Rodriguez, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, punt 3. 
Trasllats de restes a la fossa comuna, que puja 54545454,,,,08080808    euroseuroseuroseuros.

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 178, classe 3a, del quarter 3, per import de 1111....341341341341,,,,77777777    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Isabel Bogado Rodriguez, amb NIF 37680360N, 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    2004200420042004)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
1.212,90 € 60,65 € 1.410,00 € 2.683,55 € 1341,77 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            1111....341341341341,,,,77777777    €€€€

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 Isabel Bogado 
Roddriguez, amb NIF 37680360N, l'import de 1111....287287287287,,,,69696969    euroseuroseuroseuros.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la senyora Isabel Bogado Roddriguez, i al servei de Comptabilitat 
d'aquest Ajuntament.

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DELS DRETS FUNERARIS D''''UNUNUNUN    
NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚMNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚMNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚMNÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DEL NÍNXOL NÚM....    7777,,,,    CLASSECLASSECLASSECLASSE    2222AAAA,,,,    QUARTERQUARTERQUARTERQUARTER    14141414,,,,    
REFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIAREFERÈNCIA     05683056830568305683....

La senyora Ana Vazquez Garcia, amb NIF 77086649X i domicili a can Cassà (Marata) de Les 
Franqueses del Vallès, ha sol·licitat en data 10 de setembre de 2015, amb núm. de registre d'entrada 
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2015018875, la renúncia de la concessió dels drets funeraris del nínxol del Cementiri Municipal 
següent:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
7 2a 14 1r 05683

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret : 

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la senyora Ana Vazquez Garcia, amb NIF 77086649X, 
referent a la concessió del drets funeraris del nínxol següent, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
7 2a 14 1r 05683

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 7, classe 2a, del quarter 14, per import de 957957957957,,,,42424242    euroseuroseuroseuros, a la senyora Ana 
Vazquez Garcia, amb NIF 77086649X, 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 pressupostària de despeses del 
Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699:

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1990199019901990)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
80.000 Ptes / 480,81 € 24,04 € 1.410,00 € 1.914,85 € 957,42 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            957957957957,,,,42424242    €€€€

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord a la senyora Ana Vazquez Garcia, i al servei de Comptabilitat d'aquest 
Ajuntament.

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

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

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

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ    
DDDD''''UN NÍNXOL DE LLOGUER DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DE LLOGUER DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DE LLOGUER DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DE LLOGUER DEL CEMENTIRI MUNICIPAL     ----    JOSÉ FOLGUERA GARCIAJOSÉ FOLGUERA GARCIAJOSÉ FOLGUERA GARCIAJOSÉ FOLGUERA GARCIA

El senyor José Folguera García, amb NIF 52146004J, ha sol·licitat en data 14 d'agost de 2015 amb 
núm. de registre d'entrada 2015018064, renúncia de la concessió del nínxol núm. 429, classe 3a, 
quarter 11, pis 5è, referència 05981 a favor de l'Ajuntament i el trasllat de les restes que contingui a la 
fossa comuna.

S'ha comprovat que el nínxol abans esmentat es va concedir al senyor Folguera en règim de lloguer 
per un període de 2 anys, en data 14 de desembre de 2005.

L'article 19.1 del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal vigent, estableix que 
només podran renunciar els titulars de drets de les sepultures a favor de l'Ajuntament, sempre que no 
posseeixen amb caràcter de lloguer.

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

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

L'article 8.3 del Reglament del Cementiri Municipal estableix que: "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 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 .

L’article 8.4 del Reglament del Cementiri Municipal estableix que: "Expirat el termini de la concessió 
de caràcter temporal, es requerirà al titular, en el domicili que consti en el Llibre de Registres de 
Sepultures, a fi de que procedeixi al trasllat de les restes o bé a la fossa comuna o mitjançant la 
incineració als columbaris especials .

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.-.-.-.-    Desestimar la sol·licitud de renúncia presentada pel senyor José Folguera García, amb NIF 
52146004J, de la concessió del nínxol núm. 429, classe 3a, quarter 11, pis 5è, referència 05981, 
concedit en règim de lloguer per un període de 2 anys, atès allò que estableix l'article 19.1 del 
Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri Municipal .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Requerir al senyor José Folguera García, que d'acord amb els articles 8.3 i 8.4 del 
Reglament del Cementiri Municipal, haurà de sol·licitar en el termini màxim d'UN MESUN MESUN MESUN MES    a partir del dia 
següent de la recepció d'aquesta notificació, la concessió per 50 anys de la sepultura, o bé procedir al 
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trasllat de les restes, ja sigui a la fossa comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials, i 
advertir a l'interessat que l'Ajuntament podrà efectuar les tasques del trasllat de forma subsidiària, a 
càrrec del titular de la sepultura.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Notificar aquesta Resolució al senyor José Folguera García .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-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 Mª MERCEDES CIRAC BLANCHARTFAVOR DE LA SENYORA Mª MERCEDES CIRAC BLANCHARTFAVOR DE LA SENYORA Mª MERCEDES CIRAC BLANCHARTFAVOR DE LA SENYORA Mª MERCEDES CIRAC BLANCHART

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
10242 39 1a 3 1r Tomas Cirac Blanchart Mª Mercedes Cirac Blanchart 77071201H Germana

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

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

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r 
grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. 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 del drets funerari següent :

RefRefRefRef.... NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
10242 39 1a 3 1r Tomas Cirac Blanchart Mª Mercedes Cirac Blanchart 77071201H Germana

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar la següent liquidació 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
77071201H Mª Mercedes Cirac Blanchart 257,25 € 31,35 € 288288288288,,,,60606060    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
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incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del proper 
exercici (la taxa aprovada és d'import de 51,50 euros per als nínxols de classe 1a), 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 Mª Mercedes Cirac Blanchart .

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

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

D'acord amb aquest Reglament, la senyora    Mercedes Acosta Oliver, amb NIF 77086533D i domicili a 
l'Av. Francesc Ribas, 39 1r. A de Granollers, ha sol·licitat en data 7 de setembre de 2015, amb núm. 
de registre d'entrada 2015018692, la transmissió de la concessió a favor del seu germà Antonio 
Acosta Oliver, amb NIF 77068694H i domicili al carrer de Girona, 210 4t.B de Granollers, del nínxol del 
Cementiri Municipal:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
199 3a 12A 4t 04508

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."
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L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i segon 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 
tercer grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. 
Els traspassos entre parents a partir de quart grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels 
drets assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar la transmissió de la concessió del nínxol núm . 199, classe 3a, quarter 12A, pis 4t, 
referència 04508, a favor del senyor Antonio Acosta Oliver, amb NIF 77068694H.

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Indicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, resta 
incorporada en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal 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 la senyora Mercedes Acosta Oliver i Antonio Acosta Oliver .

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ATORGAMENT DE  LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓATORGAMENT DE  LA SEGONA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ    
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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....    248248248248    DEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTERDEL QUARTER    12121212A REFERÈNCIAA REFERÈNCIAA REFERÈNCIAA REFERÈNCIA    04395043950439504395    DELDELDELDEL    
CEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPALCEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Josefa Joaquina Martori Basart, amb NIF 38672016T i domicili a Masia Ca l'Estaper - Coll 
Sabadell de  Llinars del Vallès, ha sol·licitat en data 16 de setembre de 2015 i amb núm. de registre 
d'entrada 2015019117, la segona 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
Josefa Joaquina Martori Basart 248 3a 12A 5è 04395 16/05/2015

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

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

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

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

Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal. Epígraf 2n. Concessió a lloguer de dret funerari 
sobre nínxols de 3a. Punt 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 segona 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             2222ªªªª    

ProrrogaProrrogaProrrogaProrroga
38672016T Josefa Joaquina Martori Basart 248 3a 12A 5è 04395 16/05/2017

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 Josefa Joaquina Martori Basart, amb NIF 38672016T, 
d'import 313313313313,,,,10101010euroseuroseuroseuros....

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

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

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 . 
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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

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYS DURANT EL MES DANYS DURANT EL MES DANYS DURANT EL MES DANYS DURANT EL MES D ''''AGOST DEAGOST DEAGOST DEAGOST 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....
77091940B José María Ruiz Montero Elisa Montero Llamas 62 3a 7A 2 01867
38108174A Marta Leonor Alvear Jurado Vicente Planelles Lazaga 84 3a 4 3 00344
52162595K Rafael Fernández Torres Laura Caparrós Andreu 58 3a 6B 2 01327

40243568P  Dolores Rivero Maraver    Carlos Bosch Bayé 150 3a 2 3 01004
77058205V Carmen Horta Agra José Manuel Agra Roo 124 3a 11 2 05152

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 14 de setembre de 2015.

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

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

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

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

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

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

3333rrrr....    Articles 57 i ss del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals.
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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....
77091940B José María Ruiz Montero Elisa Montero Llamas 62 3a 7A 2 01867
38108174A Marta Leonor Alvear Jurado Vicente Planelles Lazaga 84 3a 4 3 00344
52162595K Rafael Fernández Torres Laura Caparrós Andreu 58 3a 6B 2 01327

40243568P  Dolores Rivero Maraver    Carlos Bosch Bayé 150 3a 2 3 01004
77058205V Carmen Horta Agra José Manuel Agra Roo 124 3a 11 2 05152

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 
3a), les unitats fiscals detallades en el punt primer de la part dispositiva d 'aquest acord. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Comunicar als interessats que podran    recollir el títol de drets funeraris a les oficines de larecollir el títol de drets funeraris a les oficines de larecollir el títol de drets funeraris a les oficines de larecollir el títol de drets funeraris a les oficines de la    
funerària Cabréfunerària Cabréfunerària Cabréfunerària Cabré ----JunquerasJunquerasJunquerasJunqueras ,,,,    ubicades al tanatori del carrer de Veneçuelaubicades al tanatori del carrer de Veneçuelaubicades al tanatori del carrer de Veneçuelaubicades al tanatori del carrer de Veneçuela ,,,,    ssss////nnnn....

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

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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17171717).-).-).-).-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 DFUNERARIS DURANT EL MES DFUNERARIS DURANT EL MES DFUNERARIS DURANT EL MES D ''''AGOST DEAGOST DEAGOST DEAGOST 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....
38491710Z María Dolores Gómez Troyano Juan Gómez Vinuesa 16 2a 13A 1 04626

La conformitat de les autoliquidacions d'aquests serveis funeraris s'aproven mitjançant Resolució del 
regidor delegat de Serveis Municipals de data 14 de setembre de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Atorgar la concessió en règim de lloguer per un període de 2 anys, dels drets funeraris del 
Cementiri Municipal de les sepultures relacionades , a favor dels següents interessats:
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NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular DifuntDifuntDifuntDifunt NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis RefRefRefRef....
38491710Z María Dolores Gómez Troyano Juan Gómez Vinuesa 16 2a 13A 1 04626

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Comunicar que d'acord amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària, 
resten incorporades en el Padró de la Taxa dels drets de Conservació del Cementiri Municipal del 
proper exercici (la taxa aprovada per a l'exercici 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. 

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

 
18181818).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D''''URBANITZACIÓURBANITZACIÓURBANITZACIÓURBANITZACIÓ     
DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTORDEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTORDEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTORDEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR     134134134134    DDDD''''AQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTAT

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 24 de març de 2015 
va aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del Pla de Millora del sector discontinu 134 de 
Granollers, presentat per la senyora Mireia del Pozo Niubó, en representació de la Junta de 
Compensació del sector 134 del Text refós del POUM de Granollers, amb domicili a efectes de 
notificacions al Passatge Mercader, 2-7 de Barcelona.

Es va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província de 13 d'abril de 2015, en el diari La Vanguardia de 
data 10 d'abril de 2015, en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i en el tauler d'edictes electrònic 
d'aquesta corporació, des del dia 13 d'abril fins al 13 de maig de 2015 i no s'ha presentat cap 
al·legació. 

Simultàniament al termini d'exposició al públic es va notificar a les empreses de subministrament de 
serveis afectades. Dins de termini van presentar informe sense prescripcions les companyies 
següents: SOREA i ADIF.
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El dia 4 d'agost de 2015, la senyora Mireia del Pozo Niubó, en representació de la Junta de 
Compensació del sector 134 del Text refós del POUM de Granollers, va presentar dues còpies del 
Projecte d'Urbanització del PMU del sector 134, que incorpora els canvis proposats per ADIF i 
SOREA:

- S’ha modificat la nomenclatura de les línies que limiten les zones de protecció i de domini públic i 
s’han substituït els lledoners per una tanca arbustiva, segons les indicacions d’ADIF.
- S’ha afegit els tres hidrants soterrats i quatre descàrregues en els punts indicats per SOREA. 

El 23 de setembre de 2015, l'Arquitecte de l'Oficina de Gestió del POUM informa que després 
d'examinar la documentació presentada s'ha comprovat que s'han incorporat els canvis proposats per 
ADIF i SOREA i, per tant, s'informa favorablement el Projecte d'Urbanització de la Pla de Millora 
Urbana del sector 134.

Atès que ja es va dipositar l'aval per garantir la implantació dels serveis i execució de l'obra 
d'urbanització del del Pla de Millora del sector discontinu  134 de Granollers, de Granollers es dóna per 
complerta la condició d'eficàcia de l'executivitat dels plans urbanístics derivats i dels projectes 
d'urbanització d'iniciativa privada, d'acord amb els articles 107.3 i 106.3 del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d'agost, i modificat per la Llei 
2/2012, de 22 de febrer.

Atès allò que disposa l'art.  2 de la Resolució d'Alcaldia núm 531/15, de 13 de juny, quan a la 
Competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació dels instruments de planejament de 
desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments 
de gestió urbanística, i dels projectes d'urbanització complementaris.

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 definitivament el Projecte d'Urbanització del Pla de Millora del sector discontinu 134 
de Granollers, presentat per la senyora Mireia del Pozo Niubó, en representació de la Junta de 
Compensació del sector 134 del Text refós del POUM de Granollers, amb domicili a efectes de 
notificacions al Passatge Mercader, 2-7 de Barcelona, d'acord amb l'informe de l'arquitecte de l'Oficina 
de Gestió del POUM.
Per portar a terme les obres caldrà comunicar-ho i demanar les autoritzacions necessàries als 
diferents organismes amb competències i a les companyies de serveis .

SegonSegonSegonSegon.... Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província .

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
19191919).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE    
REPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTORREPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTORREPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTORREPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR     134134134134    DDDD''''AQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTAT

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 24 de març de 2015, 
va aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora del sector discontinu 134 de 
Granollers, presentat per la senyora Mireia del Pozo Niubó, en representació de la Junta de 
Compensació del sector 134 del Text refós del Pla General d'Ordenació Urbanística municipal de 
Granollers, amb domicili a efectes de notificacions al Passatge Mercader , 2-7 de Barcelona

Mitjançant l'acord anterior d'aquesta sessió de la Junta de Govern Local s'ha aprovat definitivament el 
Projecte d'Urbanització d'aquest sector. 

Es va fer públic en el Butlletí Oficial de la Província de 13 d'abril de 2015, en el diari La Vanguardia de 
data 10 d'abril de 2015, en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i en el tauler d'edictes electrònic 
d'aquesta corporació, des del dia 13 d'abril fins al 13 de maig de 2015 i s'ha presentat una al·legació 
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per part del senyor Antoni Rovira, en la que discrepa del valor de la seva indemnització i un escrit 
d’ADIF en el que informen que no hi ha raons d’oposició sectorial ni patrimonial respecte aquest 
Projecte de reparcel·lació  del PMU-134.

El 4 d’agost de 2015, amb número de registre d'entrada 2015017534, la senyora Mireia del Pozo 
Niubó, actuant en nom i representació de la Junta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sector    134134134134,  en la seva 
condició de Secretària, presenta, per triplicat, documentació per l’aprovació definitiva del Projecte de 
reparcel·lació (PR) del PMU-134, aprovat per la Junta de Compensació el passat 1 de juliol de 2015.

En data 17 de setembre de 2015, la directora de l'Oficina de Gestió del POUM emet el següent 
informe favorable:

AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents
L’àmbit d’actuació del PMU-134 és discontinu, està situat al nord-oest del terme municipal. La major 
part  limita  al nord pel carrer Narcís Monturiol, just al límit amb Canovelles, a l’est amb el carrer Josep 
Fontdevila, al Sud amb finques de la Carretera de Caldes i a l’oest amb el FFCC Barcelona-Puigcerdà. 
A l’altre costat de la via i fins a la carretera de Canovelles hi ha un tros molt petit, que també en forma 
part.
El 30 de juny de 2009, fou aprovat definitivament per part del Ple d'aquest Ajuntament, el Text refós 
del Pla de millora urbana del sector 134 (PMU-134).
El 1 d'octubre de 2010 (RE 20773), la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i representació 
de la Junta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sector    134134134134,,,, presenta documentació  per a la tramitació del PR  del 
PMU-134.
El 22 de desembre de 2010 (RE 25888), el senyor Josep Lluís Solé Úbeda, actuant en nom i 
representació de la Junta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sector    134134134134, en la seva qualitat de President presenta 
escrit en relació al Requeriment fet per l'Ajuntament respecte la tramitació del PR del PMU-134, 
demanant la suspensió de l’executivitat del Requeriment i per tant de la tramitació fins que es 
resolguin les pretensions i les discrepàncies siguin resoltes .
El 31 d'octubre de 2011 (RE 16842), la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i representació 
de la Junta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sector    134134134134,  presenta escrit en relació al Requeriment fet per 
l'Ajuntament respecte la tramitació del PR del PMU-134.
El 16 de febrer de 2012 (RE 3184), la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i representació 
de la Junta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sectorJunta de compensació del sector    134134134134,  presenta escrit en relació al Requeriment fet per 
l'Ajuntament respecte la tramitació del PR del PMU-134.
El 5 d’agost de 2014 (RE 17.778), la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i representació 
de la Junta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sector    134134134134, en la seva condició de Secretària, presenta escrit 
comunicant canvi de domicili de la Junta de compensació .
El 4 de setembre de 2014 (RE 17.778), la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i 
representació de la Junta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sector    134134134134,  en la seva condició de Secretària,  
demana que es reprengui la tramitació del PR del PMU-134.
El 16 d’octubre de 2014 i RE 2014 020616, la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i 
representació de la Junta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sector    134134134134,  en la seva condició de Secretària, 
presenta documentació corregida i  sol·licita es reprengui la tramitació del PR  del PMU -134.
El 10 de febrer de 2015 i RE 2015002329, la senyora Mireia del Pozo Niubó, actuant en nom i 
representació de la Junta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sectorJunta de Compensació del sector    134134134134,  en la seva condició de Secretària, 
presenta documentació corregida per haver-ne detectat alguna errata i  sol·licitant es reprengui la 
tramitació del Projecte de reparcel·lació (PR) del PMU-134, aprovat per la Junta de Compensació el 
passat 16 de juliol de 2014.
El 24 de març de 2015 la junta de Govern Local va aprovar inicialment el    Projecte de reparcel·lació 
(PR) del PMU-134,
L’expedient ha estat sotmès durant el termini d’un mes a informació pública, durant el qual s’ha 
presentat una al·legació per part del senyor Antoni Rovira, en la que discrepa del valor de la seva 
indemnització, però  la resta de la Junta de Compensació justifica adequadament i  aprova la que 
figura a l’expedient.
També hi ha hagut escrit d’ADIF en el que informen que no hi ha raons d’oposició sectorial ni 
patrimonial respecte aquest Projecte de reparcel·lació  del PMU-134.

ValoracióValoracióValoracióValoració
La documentació actual és la que fou aprovada inicialment, i en ella s’ha valorat l’al·legació 
presentada pel Sr. Antoni Rovira, incorporant informe actualitzat.
També s’ha actualitzat el pressupost d’urbanització en coherència amb el Projecte d’Urbanització, 
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passant el compte de liquidació provisional de 2.500.717,59 € a 2.504.005,83 €
Tota la documentació és correctecorrectecorrectecorrecte , en conseqüència, s’informa favorablements’informa favorablements’informa favorablements’informa favorablement per a la aprovacióaprovacióaprovacióaprovació     
definitivadefinitivadefinitivadefinitiva  del Projecte de reparcel·lació  del PMU-134.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ....

I. L'art. 119 del Text Refós de  la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
regula la tramitació dels instruments de gestió urbanística , en concret els Projectes de Reparcel·lació.

II. L’article 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, estableix que tant en el cas de sectors de 
planejament derivat, com en el cas de polígons d’actuació urbanística en sòl urbà, l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de reparcel·lació o 
de taxació conjunta. 

Atès allò que disposa l'art.  2 de la Resolució d'Alcaldia núm 531/15, de 13 de juny, quan a la 
Competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació dels instruments de planejament de 
desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments 
de gestió urbanística, i dels projectes d'urbanització complementaris.

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 definitivament el Projecte de Reparcel·lació  del Pla de Millora del sector 
discontinu 134 de Granollers, presentat per la senyora Mireia del Pozo Niubó, en representació de la 
Junta de Compensació del sector 134 del Text refós del Pla General d'Ordenació Urbanística 
municipal de Granollers, amb domicili a efectes de notificacions al Passatge Mercader, 2-7 de 
Barcelona, d'acord amb l'informe favorable de la Directora de l'Oficina de Gestió del POUM.

SegonSegonSegonSegon.... Notificar als propietaris inclosos en l 'àmbit del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora del 
sector discontinu 134 de Granollers i publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari 
provincial, amb expressió dels recursos corresponents, en compliment de l'art. 23 del Reglament de la 
Llei d'Urbanisme.

TercerTercerTercerTercer .... Un cop aprovat definitivament el projecte i, un cop sigui ferm en via administrativa 
inscriure´l en el Registre de la Propietat, a l'ensems que es faculta el senyor alcalde perquè, en 
representació d'aquest Ajuntament, signi tots els documents que siguin necessaris per a l'execució 
d'aquests acords.

QuartQuartQuartQuart.... Comunicar el present acord al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores a efectes de la 
seva inscripció.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO    4444    DE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRESDE LES OBRES    
DEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU DDEL PROJECTE EXECUTIU D''''AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERSAMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    
FASEFASEFASEFASE    1111,,,,    A FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE LA FAVOR DE L ''''EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONER ,,,,    SASASASA

1r En data 24 de febrer de 2015, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte d'obres relatives 
al Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''ampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollers....    FaseFaseFaseFase    1111 (obra 74/14), a 
l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, per un import de 485.061,96 euros  més 
101.863,01 euros en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 586.924,98 euros, el que representa 
una baixa del 27,12% respecte al pressupost de licitació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2015 
H311.16410.62201, establint-se com a termini d'execució 3 mesos , comptats a partir de la data de 
l'acta de comprovació del replanteig, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

El 14 d'abril de 2015 es va signar el acta de comprovació del replanteig i autorització d 'inici de l'obra.
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2n En data 18 de setembre de 2015, amb registre d'entrada número 2015019330, l'empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, ha presentat la certificació número 4 corresponent a les 
obres executades en el mes d'agost  de 2015, per un import total de 185.801,99 euros (IVA inclòs), 
relativa a les obres del Projecte  executiu dProjecte  executiu dProjecte  executiu dProjecte  executiu d''''ampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollers....    FaseFaseFaseFase    1111 
(obra 74/14 [772-ED-14]), d'acord amb l'imprès normalitzat de certificacions d'obra, obligatori segons 
l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, de 31 de maig de 1974.

Que en data 22 de setembre de 2015, amb registre número 12015008154, de la plataforma e.Fact, 
l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, ha presentat la factura electrònica número 
0002-0000015148 de data 21 de setembre de 2015 per un import total de 185.801,99 euros (inclòs el 
21% d'IVA) corresponent a les obres executades de la certificació d'obra quarta, del mes d'agost, 
relativa a les obres de l'esmentat Projecte d'obres local (obra 74/14).

3r Que de la certificació esmentada el Servei d'Obres i Projectes han emès informe favorable en 
data 24 de setembre de 2015.

4t Atès el que estableixen les modificacions introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de 
modificacions de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita 
contra el frau, en concret, pel que fa als dos nous supòsits d'inversió del subjecte passiu establerts a 
l’article 84, lletra e) i f).

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

Atès que les unitats d'obra del present projecte no es troben incloses en el concepte d'urbanització, 
esmentat a la lletra f) de l'apartat segon, de l'article 84 de la nova regulació de la Llei de l'IVA; ja que 
les obres d'urbanització serien aquelles que contemplen la primera urbanització integral dels serveis 
urbanístics i no la reforma de la urbanització de terrenys ja urbanitzats i consolidats

De conformitat amb allò que estableix el punt 6.b) de la Resolució d'alcaldia núm. 531/2015 del 13 de 
juny, quan a la competència de la Junta de Govern Local en l'aprovació de les certificacions d'obres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar la certificació número 4, d'agost de 2015, per un import total de 185.801,99 euros 
(cent vuitanta-cinc mil vuit-cents un euros amb noranta-nou cèntims d'euro), amb càrrec al pressupost 
de l'exercici 2015 H311.16410.62201 (número d'operació comptable O-1215000061379), presentada 
per l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, amb NIF A58467622, relativa a l'execució de 
les obres del Projecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu dProjecte executiu d''''ampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollersampliació del Cementiri Municipal de Granollers....    FaseFaseFaseFase    1111 (obra 
74/14 [772-ED-14]), d'aquesta ciutat, d'acord amb els antecedents exposats i els fonaments de drets 
invocats. 

SegonSegonSegonSegon.... Traslladar aquest acord al Servei de Comptabilitat d'aquest Ajuntament perquè procedeixi 
a la comptabilització i pagament de la corresponent factura d'acord amb el sistema ordinari de gestió 
de l'IVA, sense l'aplicació de l'excepció de la norma de facturació contemplada a l'article 84.U.2.f) de 
la Llei de l'IVA.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
TORN DTORN DTORN DTORN D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA

21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENTDICTAMEN RELATIU A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT    
D’ENSENYAMENT DESTINADA A MINORAR EL COST DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLARD’ENSENYAMENT DESTINADA A MINORAR EL COST DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLARD’ENSENYAMENT DESTINADA A MINORAR EL COST DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLARD’ENSENYAMENT DESTINADA A MINORAR EL COST DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR    
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DELS INFANTS DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT DELS AJUNTAMENTS PEL CURSDELS INFANTS DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT DELS AJUNTAMENTS PEL CURSDELS INFANTS DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT DELS AJUNTAMENTS PEL CURSDELS INFANTS DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT DELS AJUNTAMENTS PEL CURS    
2015201520152015----16161616

1. El 17 de juny de 2015 el Departament d’Ensenyament aprova l’ordre ENS/188/2015 pel qual 
s’aproven les bases reguladores per atorgar subvencions als ajuntaments titulars de llars 
d’infants, i s’obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic  2015-2016.

2. El 14 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar sol·licitar la subvenció del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya destinada a minorar el cost del servei 
de menjador escolar dels infants de les llars d’infants de titularitat dels Ajuntament pel curs 
2015-16.

 
3. A través de la plataforma e-tauler el Departament d’Ensenyament fa pública la “Resolució de 

concessió de subvencions als ajuntament titulars de llars d’infants, destinades a minorar el cost 
del servei de menjador escolar dels infants durant el curs  2015-2016”.

4. D’acord amb les bases de la convocatòria, l’abonament de la subvenció es farà efectiu mitjançant 
una bestreta del 100%, un cop resolta la convocatòria. 

5. Segons l’annex I d’aquesta Resolució els imports que es concedeixen a l’Ajuntament de 
Granollers són: 

LLAR D’INFANTSLLAR D’INFANTSLLAR D’INFANTSLLAR D’INFANTS INFANTSINFANTSINFANTSINFANTS IMPORT TOTALIMPORT TOTALIMPORT TOTALIMPORT TOTAL
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL TORTUGA 5 4.560 €
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL TELER 12 10.944 €
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL GIRAVOLTES 14 12.768 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 28.272 €

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

L'article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 estableix com a competència dels ens 
locals la planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil.

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. Declarar d'urgència la proposta. 

SEGON. Acceptar la subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
destinada a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants de les escoles bressol titulars 
dels Ajuntaments matriculats durant el curs 2015-2016, per el següents imports:

LLAR D’INFANTSLLAR D’INFANTSLLAR D’INFANTSLLAR D’INFANTS INFANTSINFANTSINFANTSINFANTS IMPORT TOTALIMPORT TOTALIMPORT TOTALIMPORT TOTAL
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL TORTUGA 5 4.560,00 €
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL TELER 12 10.944,00 €
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL GIRAVOLTES 14 12.768,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL 28.272,00 €
 
TERCER. Imputar els imports atorgats a la partida d’ingressos HHHH416416416416////45047450474504745047    ----    GENERALITATGENERALITATGENERALITATGENERALITAT     
MENJADOR EEBBMENJADOR EEBBMENJADOR EEBBMENJADOR EEBB .

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT
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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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