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

- Sentencia  número 3/2014 de 08/01/2014 del Jutjat  Contenciós-Administratiu número 3 de 
Barcelona, en la qual s'estima el recurs 536/2012 presentat per VODAFONE ESPAÑA SAU.  



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

3333).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMEROPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMEROPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMEROPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO     3287328732873287

PrimerPrimerPrimerPrimer. El Servei de Comptabilitat una vegada ha recopilat totes les factures degudament 
conformades proposa  aprovar  la relació de factures número  3287 de data 19 de desembre de 2013  
per un import total de  507.801,33   euros.

SegonSegonSegonSegon....    S'han conformat les factures pels responsables tècnics corresponents, d'acord amb el 
procediment digital que s'estableix al Capítol XII de les Bases d'execució del pressupost per al 2013, 
anomenat notes comunes a totes les operacions d'execució pressupostària, en concret pel que 
respecta al circuit 0 i 1; s'ha comprovat l'existència de consignació suficient en les disposicions 
corresponents.

TercerTercerTercerTercer ....    En aquesta relació es constata, a més, que la despesa ha estat disposada, executada i 
comprovada la correcta prestació dels serveis i subministraments dins de l'exercici 2013, per la qual 
cosa és més adient la seva inclusió dins de l 'execució pressupostària de l'any 2013 que del 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. D'acord amb els articles  184,185 i 189 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , i en concret aquest últim article estableix que:

1.- Prèviament a l'expedició de les ordres de pagament amb càrrec  als pressupostos de l'entitat 
local i dels seus organismes autònoms, s'ha d'acreditar documentalment , davant l'òrgan que hagi de 
reconèixer les obligacions , la realització de la prestació o el dret del creditor , d'acord amb els acords 
que al seu moment van autoritzar i van comprometre la despesa.

SegonSegonSegonSegon....    El reconeixement de les obligacions que suposa l'acceptació de les factures que s'inclouen a 
la present relació s'ha tramitat d'acord amb el prescriu l'article 21, apartats 7 a 12 de les Bases 
d'execució del Pressupost General de l'exercici 2013 aprovades per l'Ajuntament Ple de data 18 de 
desembre de 2012.

TercerTercerTercerTercer ....    D'acord amb la delegació de competències a la Junta de Govern Local de l'alcalde de la 
Corporació efectuada en l'apartat primer, paràgraf 6.b de la part dispositiva de la resolució d'11 de 
juny de 2011.

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 de les obligacions que s'enumeren a la relació de factures número 
3287 de data 19 de novembre de 2013, per un import  de  507.801,33   euros , que comença per la 
factura de registre 167343 i acaba per la factura de registre 166692 amb un número total de 16 
factures.

SegonSegonSegonSegon. Les obligacions que s'esdevenen de l'anterior aprovació seran trameses al departament de 
comptabilitat per tal que d'acord amb les indicacions de l'Alcaldia seguin efectuats els tràmits 
necessaris per a efectuar els pagaments d'acord amb les possibilitats de la Tresoreria municipal, amb 
intenció de complir els terminis establerts a la normativa contractual sobre terminis màxims de 
morositat.



TercerTercerTercerTercer .... Les factures de la relació 3287   estan datades l'any 2013 i són amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat seran aprovades dins de l'any 2014, atès el fet la seva disposició prèvia, execució 
i conformació s'han realitzat dins de l'exercici del 2013.

QuartQuartQuartQuart.... Que sigui notificat el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per a la 
corresponent tramitació posterior.
 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMEROPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMEROPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMEROPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO     3472347234723472

PrimerPrimerPrimerPrimer. El Servei de Comptabilitat una vegada a recopilat totes les factures degudament conformades 
proposa  aprovar les relacions de factures números  3472 de data 31 de desembre de 2013  per un 
import total de  152.251,08   euros.

SegonSegonSegonSegon....    S'han conformat les factures pels responsables tècnics corresponents, d'acord amb el 
procediment digital que s'estableix al Capítol XII de les Bases d'execució del pressupost per al 2013, 
anomenat notes comunes a totes les operacions d'execució pressupostària, en concret pel que 
respecta al circuit 0 i 1; s'ha comprovat l'existència de consignació suficient en les disposicions 
corresponents.

TercerTercerTercerTercer ....    En aquesta relació es constata, a més, que la despesa ha estat disposada, executada i 
comprovada la correcta prestació dels serveis i subministraments dins de l'exercici 2013, per la qual 
cosa és més adient la seva inclusió dins de l 'execució pressupostària de l'any 2013 que del 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. D'acord amb els articles  184,185 i 189 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , i en concret aquest últim article estableix que:

1.- Prèviament a l'expedició de les ordres de pagament amb càrrec  als pressupostos de l'entitat 
local i dels seus organismes autònoms, s'ha d'acreditar documentalment , davant l'òrgan que hagi de 
reconèixer les obligacions , la realització de la prestació o el dret del creditor , d'acord amb els acords 
que al seu moment van autoritzar i van comprometre la despesa.

SegonSegonSegonSegon....    El reconeixement de les obligacions que suposa l'acceptació de les factures que s'inclouen a 
la present relació s'ha tramitat d'acord amb el prescriu l'article 21, apartats 7 a 12 de les Bases 
d'execució del Pressupost General de l'exercici 2013 aprovades per l'Ajuntament Ple de data 18 de 
desembre de 2012.

TercerTercerTercerTercer ....    D'acord amb la delegació de competències a la Junta de Govern Local de l'alcalde de la 
Corporació efectuada en l'apartat primer, paràgraf 6.b de la part dispositiva de la resolució d'11 de 
juny de 2011.

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 de les obligacions que s'enumeren a la relació de factures número 
3472 de data 31 de desembre de 2013, per un import  de  152.251,08   euros , que comença per la 
factura de registre 167273  i acaba per la factura de registre 168848 amb un número total de 12  
factures.

SegonSegonSegonSegon. Les obligacions que s'esdevenen de l'anterior aprovació seran trameses al departament de 
comptabilitat per tal que d'acord amb les indicacions de l'Alcaldia seguin efectuats els tràmits 
necessaris per a efectuar els pagaments d'acord amb les possibilitats de la Tresoreria municipal, amb 
intenció de complir els terminis establerts a la normativa contractual sobre terminis màxims de 
morositat.



TercerTercerTercerTercer .... Les factures de la relació 3472  estan datades l'any 2013 i són amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat seran aprovades dins de l'any 2014, atès el fet la seva disposició prèvia, execució 
i conformació s'han realitzat dins de l'exercici del 2013.

QuartQuartQuartQuart.... Que sigui notificat el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per a la 
corresponent tramitació posterior.
 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
5555).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMEROPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMEROPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMEROPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES NÚMERO     3565356535653565....

PrimerPrimerPrimerPrimer. El Servei de Comptabilitat una vegada a recopilat totes les factures degudament conformades 
proposa  aprovar la relació de factures número  3565 de data 31 de desembre de 2013  per un import 
total de  631.593,78   euros  , segons llistat annex a aquesta proposta.

SegonSegonSegonSegon....    S'han conformat les factures pels responsables tècnics corresponents, d'acord amb el 
procediment digital que s'estableix al Capítol XII de les Bases d'execució del pressupost per al 2013, 
anomenat notes comunes a totes les operacions d'execució pressupostària, en concret pel que 
respecta al circuit 0 i 1; s'ha comprovat l'existència de consignació suficient en les disposicions 
corresponents.

TercerTercerTercerTercer ....    En aquesta relació es constata, a més, que la despesa ha estat disposada, executada i 
comprovada la correcta prestació dels serveis i subministraments dins de l'exercici 2013, per la qual 
cosa és més adient la seva inclusió dins de l 'execució pressupostària de l'any 2013 que del 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. D'acord amb els articles  184,185 i 189 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , i en concret aquest últim article estableix que:

1.- Prèviament a l'expedició de les ordres de pagament amb càrrec  als pressupostos de l'entitat 
local i dels seus organismes autònoms, s'ha d'acreditar documentalment , davant l'òrgan que hagi de 
reconèixer les obligacions , la realització de la prestació o el dret del creditor , d'acord amb els acords 
que al seu moment van autoritzar i van comprometre la despesa.

SegonSegonSegonSegon....    El reconeixement de les obligacions que suposa l'acceptació de les factures que s'inclouen a 
la present relació s'ha tramitat d'acord amb el prescriu l'article 21, apartats 7 a 12 de les Bases 
d'execució del Pressupost General de l'exercici 2013 aprovades per l'Ajuntament Ple de data 18 de 
desembre de 2012.

TercerTercerTercerTercer ....    D'acord amb la delegació de competències a la Junta de Govern Local de l'alcalde de la 
Corporació efectuada en l'apartat primer, paràgraf 6.b de la part dispositiva de la resolució d'11 de 
juny de 2011.

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 de les obligacions que s'enumeren a la relació de factures número 
3565  de data 31 de desembre de 2013, per un import  de  631.593,78    euros , que comença per la 
factura de registre 168916  i acaba per la factura de registre 169353  amb un número total de 50 
factures.

SegonSegonSegonSegon. Les obligacions que s'esdevenen de l'anterior aprovació seran trameses al departament de 
comptabilitat per tal que d'acord amb les indicacions de l'Alcaldia seguin efectuats els tràmits 
necessaris per a efectuar els pagaments d'acord amb les possibilitats de la Tresoreria municipal, amb 
intenció de complir els terminis establerts a la normativa contractual sobre terminis màxims de 



morositat.

TercerTercerTercerTercer .... Les factures de la relació 3565  estan datades l'any 2013 i són amb càrrec a aquest 
pressupost, malgrat seran aprovades dins de l'any 2014, atès el fet la seva disposició prèvia, execució 
i conformació s'han realitzat dins de l'exercici del 2013.

QuartQuartQuartQuart.... Que sigui notificat el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per a la 
corresponent tramitació posterior.
 

APROVAT PER UNANIMITAT

 
6666).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEPROPOSTA RELATIVA A ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE    235235235235....824824824824,,,,77777777    € ATORGADA PER€ ATORGADA PER€ ATORGADA PER€ ATORGADA PER    
PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAPART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAPART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAPART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,,,,    MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCESSIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCESSIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCESSIÓMITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ    
DIRECTADIRECTADIRECTADIRECTA,,,,    PER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DERIVADES DELS PLANS LOCALSPER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DERIVADES DELS PLANS LOCALSPER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DERIVADES DELS PLANS LOCALSPER AL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DERIVADES DELS PLANS LOCALS    
DDDD''''OCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓOCUPACIÓ,,,,    EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LEN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LEN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LEN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A L''''ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA    
LOCALLOCALLOCALLOCAL

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data de 19191919    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2013201320132013, ha 
adoptat un acord pel qual aprova el “Programa complementari de suport a laprova el “Programa complementari de suport a laprova el “Programa complementari de suport a laprova el “Programa complementari de suport a l''''economia productivaeconomia productivaeconomia productivaeconomia productiva    
local”local”local”local” , el seu règim de concertació, la concessió dels ajuts corresponents a la Fase 1 del 
Programa, i l'obertura de la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts corresponents a la 
Fase 2.

2. El “Programa complementari de suport a l'economia productiva local” consta de tres línies de 
suport diferenciades: 

- LíneaLíneaLíneaLínea    1111:::: el finançament de plans locals d'ocupació (Fase 1), mitjançant el qual es 
subvencionen, entre altres, les despeses directes de personal (nòmines i seguretat social) 
resultants de la contractació de persones en situació d'atur.
- LíneaLíneaLíneaLínea    2222:::: el finançament de la reforma, rehabilitació i reparació d'elements i equipaments 
constitutius de patrimoni singular local  (Fase 2)
- LíneaLíneaLíneaLínea    3333:::: el finançament de la millora i del manteniment de camins locals  (Fase 2).

3. En relació a la FaseFaseFaseFase    1111    del Programadel Programadel Programadel Programa (“finançament dels plans locals d'ocupació”), la Diputació de 
Barcelona concedeix als ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona ajuts perajuts perajuts perajuts per    
concessió directaconcessió directaconcessió directaconcessió directa ,,,, modalitat de fons de prestació, calculats en base a indicadors de població, taxa 
d'atur i renda bruta familiar disponible. En el cas del municipi de Granollers, aquest ajut suposa un 
import total deimport total deimport total deimport total de     235235235235....824824824824,,,,77777777    €€€€....    

4. Pel que fa a la FaseFaseFaseFase    2222    del Programadel Programadel Programadel Programa (“finançament de la reforma, rehabilitació i reparació 
d'elements i equipaments constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del 
manteniment de camins locals”), els d'ajuts es concediran per procediment de concurrènciaconcurrènciaconcurrènciaconcurrència     
competitivacompetitivacompetitivacompetitiva , prèvia sol·licitud expressa de les entitats locals interessades .

5. Per a l'efectivitat dels ajuts concedits en el marc de la línia “finançament dels plans locals 
d'ocupació” (Fase 1) és necessari que els ens beneficiaris manifestin expressament lés necessari que els ens beneficiaris manifestin expressament lés necessari que els ens beneficiaris manifestin expressament lés necessari que els ens beneficiaris manifestin expressament l''''acceptacióacceptacióacceptacióacceptació     
de lde lde lde l ''''ajutajutajutajut,,,, com a màxim fins el 31 de març del 2014. 

6. Un cop acceptada la subvenció, la Diputació de Barcelona realitzarà un pagament anticipat delpagament anticipat delpagament anticipat delpagament anticipat del    
50505050%%%%    de la subvencióde la subvencióde la subvencióde la subvenció    ((((117117117117....912912912912,,,,38383838    €€€€).).).). La resta de la subvenció (117.912,39 €) s'abonarà un cop 
justificada la totalitat de les despeses corresponents . 

7. LLLL''''execucióexecucióexecucióexecució  de les actuacions objecte d'ajut es durà a terme en el si del període d'execució 
comprès entre lentre lentre lentre l''''1111    de gener dede gener dede gener dede gener de    2013201320132013    i eli eli eli el    31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2015201520152015, podent justificar la despesa 
executada, com a màxim, fins el 31 de març de 2016.

8. Vist l'informe, de data    30303030    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014, del director de l'EPE Granollers Mercat, Sr. Jordi 
Táboas Suárez, pel qual proposa l'acceptació de la subvenció atorgada per part de la Diputació de 



Barcelona.

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 subvenció deAcceptar la subvenció deAcceptar la subvenció deAcceptar la subvenció de    235235235235....824824824824,,,,77777777    €€€€ atorgada per part de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant procediment de concessió directa, per al finançament de les despeses derivades dels plans 
locals d'ocupació, en el marc del Programa complementari de suport a l'economia local.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA

La senyora Pilar Esquius Bertrán, amb NIF 39268143J i domicili al carrer del Migdia, 11 municipi de 
Navàs, ha sol·licitat el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 251, classe 3a, quarter 3, pis 2n, 
referència 00986, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió 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. 251, classe 3a, quarter 3, pis 2n, referència 
00986, 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 251, 
classe 3a, quarter 3, pis 2n, referència 00986, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 



d'aquest Ajuntament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal 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.

QUARTQUARTQUARTQUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l 'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 251, classe 3a, del quarter 3, per import de 651651651651,,,,50505050    euroseuroseuroseuros, a la senyora Pilar 
Esquius Bertrán, amb NIF 39268143J, 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    1920192019201920)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
1,50 Ptes / 0,01 € 0,00 € 1.303,00 € 1.303,01 € 651,50 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            651651651651,,,,50505050    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 651,50 euros, amb l'import de 54,08 euros (trasllat de restes), i 
abonar al compte bancari núm. 2013-0237-28-0200603140 de la senyora Pilar Esquius Bertrán, la 
quantitat de 597597597597,,,,42424242    euroseuroseuroseuros.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA

El senyor Joaquín Bellosta Urbán,  amb NIF 18147765Y i domicili a la plaça Joan Alsina, 16 4t 1a 
municipi de Cardedeu, ha sol·licitat el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 21, classe 3a, quarter 
9A, pis 4t, referència 03258, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió 
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. 21, classe 3a, quarter 9A, pis 4t, referència 
03258, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 21, classe 
3a, quarter 9A, pis 4t, referència 03258, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal 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.

QUARTQUARTQUARTQUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l 'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 21, classe 3a, del quarter 9A, per import de 377377377377,,,,24242424    euroseuroseuroseuros, al senyor Joaquín 
Bellosta Urbán, amb NIF 18147765Y, 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    1974197419741974)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
8000 Ptes / 48,08 € 2,40 € 704,00 € 754,48 € 377,24 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            377377377377,,,,24242424    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 377,24 euros, amb l'import de 54,08 euros (trasllat de restes), i 
abonar al compte bancari núm.2100-3070-23-0600007786 del senyor Joaquín Bellosta Urbán la 
quantitat de    323323323323,,,,16161616    euroseuroseuroseuros.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquesta resolució 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 tercer, quart i cinquè de la part dispositiva d'aquesta resolució 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

 
9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA

El senyor José París Morales, amb NIF 77059427C i domicili al carrer Maria Zambrano 2, 2n C del  
municipi de Guadix (Granada), ha sol·licitat el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 124, classe 
3a, quarter 11, pis 2n, referència 05152, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la 
concessió 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 per al 2014 de l'Ajuntament de 
Granollers, aprovat pel Ple en sessió de data 17 de desembre de 2013. 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. 124, classe 3a, quarter 11, pis 2n, referència 
05152, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Acceptar la renúncia presentada pel  sol·licitant, a la concessió del nínxol número 124, 
classe 3a, quarter 11, pis  2n, referència 05152, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal 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.



QUARTQUARTQUARTQUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l 'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 124, classe 3a, del quarter 11, per import de 738738738738,,,,27272727    euroseuroseuroseuros, al senyor José 
París Morales, amb NIF 77059427C, en aplicació de la fórmula aprovada per la Comissió de Govern 
del dia 14 de maig de 1984, que s'hauran de carregar a la partida pressupostaria de despeses del 
Cementiri Municipal núm. H311.16410.22699.

Valor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxolValor inicial nínxol     ((((anyanyanyany    1982198219821982)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
27.500 Ptes / 165,28 € 8,26 € 1.303,00 € 1.476,54 € 738,27 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            738738738738,,,,27272727    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 738,27.- euros, amb l'import de 54,08.- euros (trasllat de 
restes), i abonar al compte bancari núm. 2100-0398-93-0100309273 del senyor José París Morales , la 
quantitat de 684684684684,,,,19191919    euroseuroseuroseuros.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquesta resolució 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 tercer, quart i cinquè de la part dispositiva d'aquesta resolució 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 A LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE

El senyor Ramón Moreno Martínez, amb NIF 37568327N  i domicili al carrer Doctor Clos, 47 del  
municipi de Peralada (Girona), ha sol·licitat el trasllat de totes les restes des del nínxol núm.  117 
classe 3a, quarter 5A, pis 4t , referència 03748 de la seva titularitat, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    61616161,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    
quarterquarterquarterquarter     11111111,,,,    pispispispis    3333rrrr,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     00005220522052205220,,,, del Cementiri Municipal, titularitat del senyor Andreu Mesas 
Bastidas, i la renúncia de la concessió del següent nínxol a favor de l 'Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
117 3a 5A 4t 03748

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

D'acord amb allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, en el seu punt 1, que diu: "Podran renunciar els titulars de 
drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o 
entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats 



que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 
1984: Valor inicial del nínxol , segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total 
del valor de la renúncia".

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar el trasllat de totes les restes    des del nínxol núm. 117, classe 3a, quarter 5A, pis 
4t, referència 03748, titularitat del sol·licitant , al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    61616161,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     11111111,,,,    pispispispis    3333rrrr,,,,    
referènciareferènciareferènciareferència     05220052200522005220, del Cementiri Municipal, titularitat  del senyor Andreu Mesas Bastidas.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol núm. 117, classe 
3a, quarter 5A, pis 4t, referència 03748, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar la liquidació  al senyor Ramón Moreno Martínez,  la Taxa de Cementiri Municipal, 
de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 1. Trasllats de 
restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri  (sepultura de destí), que puja 267267267267,,,,60606060    euroseuroseuroseuros.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l 'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 117, classe 3a, del quarter 5A, per import de 389389389389,,,,86868686    euroseuroseuroseuros, al senyor 
Ramón Moreno Martínez, amb NIF 37568327N, 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    1978197819781978)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
12.000 Ptes / 72,12 € 3,61 € 704,00 € 779,73 € 389,86 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            389389389389,,,,86868686    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 389,86.- euros, amb l'import de 267,60.- euros (trasllat de 
restes), i abonar al compte bancari núm. 2100-3853-01-0100181654 del senyor Ramón Moreno 
Martínez  la quantitat de 122122122122,,,,26262626    euroseuroseuroseuros.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquesta resolució 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 tercer, quart i cinquè de la part dispositiva d'aquesta resolució 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 DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE

La  senyora Mercedes Mateu Blanchart , amb NIF 38940357T i domicili al carrer Primer Marquès de 
Les Franqueses, 148 d'aquest municipi, ha sol·licitat el trasllat de totes les restes des del nínxol núm.  
123, classe 3a, quarter 13, pis 4t, referència 04896, de  la seva titularitat, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm ....    55555555,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    
quarterquarterquarterquarter     1111,,,,    pispispispis    2222nnnn,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     00090000900009000090, del Cementiri Municipal, titularitat del Senyor Josep Cano Marti  i 
la renúncia de la concessió del següent nínxol a favor de l ' Ajuntament.

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
123 3a 13 4t 04896

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

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar el trasllat de totes les restes     des del nínxol núm. 123, classe 3a, quarter 13, pis 4t 
referència 04896  titularitat de la senyora Mercedes Mateu Blanchart , al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    55555555,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    
quarterquarterquarterquarter     1111,,,,    pispispispis    2222nnnn,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     00090000900009000090, del Cementiri Municipal, titularitat del senyor Josep Cano Martí.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la  sol·licitant, a la concessió del nínxol núm. 123,  
classe 3a, quarter 13, pis 4t, referència 04896, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar la liquidació a nom de la senyora Mercedes Mateu Blanchart,  de la Taxa de 
Cementiri Municipal, de conformitat amb l'ordenança fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, 
apartat 1. Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte del cementiri (sepultura de destí), que puja 



267267267267,,,,60606060    euroseuroseuroseuros.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l 'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 123, classe 3a, del quarter 13, per import de 487487487487,,,,68686868    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Mercedes Mateu Blanchart, amb NIF 38940357T, 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    1985198519851985)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
43.000 Ptes / 258,44 € 12,92 € 704,00 € 975,36 € 487,68 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            487487487487,,,,68686868    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 487,68.- euros, amb l'import de 267,60 euros (trasllat de 
restes), i abonar al compte bancari núm. 2100-0330-94-0101015501 de la senyora Mercedes Mateu 
Blanchart la quantitat de    220220220220,,,,08080808    euroseuroseuroseuros.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE

La  senyora  Luisa Bregante Amorós, amb NIF 37589075Z i domicili al carrer Torras i Bages,4 del 
municipi de La Roca del Vallès, ha sol·licitat el trasllat de totes les restes des del nínxol núm.  25, 
classe 2a, quarter 9, pis 1r, referència 03053, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    23232323,,,,    classeclasseclasseclasse     1111aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     3333,,,,    pispispispis    1111rrrr,,,,    
referènciareferènciareferènciareferència     10194101941019410194,,,, del Cementiri Municipal, titularitat tots dos de la l sol·licitant i la renúncia de la 
concessió del següent nínxol a favor de l 'Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
25 2a 9 1r 03053

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

D'acord amb allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, en el seu punt 1, que diu: "Podran renunciar els titulars de 
drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o 



entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats 
que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 
1984: Valor inicial del nínxol , segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total 
del valor de la renúncia".

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar el trasllat de totes les restes    des del nínxol núm. 25, classe 2a, quarter 9, pis 1r, 
referència 03053, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    23232323,,,,    classeclasseclasseclasse     1111aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     3333,,,,    pispispispis    1111rrrr,,,,    referènciareferènciareferènciareferència  10194101941019410194 del Cementiri 
Municipal, titularitat tots dos de la sol·licitant .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol núm. 25, classe 
2a, quarter 9, pis 1r, referència 03053, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'ordenança 
fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 1. Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte 
del cementiri (sepultura de destí), que puja 339339339339,,,,70707070    euroseuroseuroseuros.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l 'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 25, classe 2a, del quarter 9, per import de 716716716716,,,,04040404    euroseuroseuroseuros, a la senyora Luisa 
Bregante Amorós, amb NIF 37589075Z, 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    1964196419641964)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
3.500 Ptes / 21,04 € 1,05 € 1.410,00 € 1.432,09 € 716,04 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            716716716716,,,,04040404    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 716,04 euros, amb l'import de 339,70 euros (trasllat de restes), 
i abonar al compte bancari núm. 0081-1792-78-0006024011 de la senyora Luisa Bregante Amorós la 
quantitat de    376376376376,,,,34343434    euroseuroseuroseuros.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquesta resolució 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 tercer, quart i cinquè de la part dispositiva d'aquesta resolució es podrà 
interposar, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 



dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE

La senyora Luisa Bregante Amorós, amb NIF 37589075Z i domicili al carrer Torres i Bages, 4 del 
municipi de La Roca del Vallès , ha sol·licitat el trasllat de totes les restes des del nínxol núm.  89, 
classe 1a, quarter 1, pis 1r,  referència 10334, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    23232323,,,,    classeclasseclasseclasse     1111aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     3333,,,,    pispispispis    1111rrrr,,,,    
referènciareferènciareferènciareferència     10194101941019410194, del Cementiri Municipal, titularitat tots dos de la sol·licitant, i la renúncia de la 
concessió del següent nínxol a favor de l 'Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
89 1a 1 1r 10334

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

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

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar el trasllat de totes les restes    des del nínxol núm. 89, classe 1a, quarter 1,  pis 1r 
referència 10334, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    23232323,,,,    classeclasseclasseclasse     1111aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     3333,,,,    pispispispis    1111rrrr,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     10194101941019410194, del Cementiri 
Municipal, titularitat tots dos de la sol·licitant .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, a la concessió del nínxol núm. 89, classe 
1a, quarter 1, pis 1r, referència 10334, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal, de conformitat amb l'ordenança 
fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 1. Trasllats de restes d'un nínxol dins del recinte 



del cementiri (sepultura de destí), que puja    339339339339,,,,70707070.-.-.-.-    euroseuroseuroseuros.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l 'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 23, classe 1a, del quarter 3, per import de 1111....932932932932,,,,15151515    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Luisa Bregante Amorós, amb NIF 37589075Z, 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    1969196919691969)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
30.000 Ptes / 180,30 € 9,01 € 3.675,00 € 3.864,31 € 1.932,15 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            1111....932932932932,,,,15151515    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 1.932,15 euros, amb l'import de 339,70.- euros (trasllat de 
restes), i abonar al compte bancari núm. 0081-1792-78-0006024011 de la senyora Luisa Bregante 
Amorós, la quantitat de    1111....592592592592,,,,45454545    euroseuroseuroseuros.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquesta resolució 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 tercer, quart i cinquè de la part dispositiva d'aquesta resolució 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 LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTEMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES DINS DEL RECINTE

La  senyora Anna Maria Aubanell Jubany, amb NIF 35031085S i domicili a la carretera Reial, 106, 
14-55 del  municipi de Sant Just Desvern, , ha sol·licitat el trasllat de totes les restes des del nínxol 
núm.  235, classe 3a, quarter 1, pis 4t, referència 01420, al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    102102102102,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     2222,,,,    pispispispis    
3333rrrr,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     00687006870068700687, del Cementiri Municipal, titularitat tots dos de la sol·licitant i la renúncia de la 
concessió del següent nínxol a favor de l 'Ajuntament:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
235 3a 1 4t 01420

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

D'acord amb allò que disposa l'article 19    del Reglament Regulador del Servei Públic del Cementiri 
Municipal relatiu a les renúncies de nínxol, en el seu punt 1, que diu: "Podran renunciar els titulars de 
drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, a favor de l’Ajuntament de Granollers o 



entitat a que autoritzi, sempre que no posseeixen amb caràcter de lloguer, pagant-se les quantitats 
que per a cada cas assenyala la formula aprovada per la comissió de Govern del dia 14 de maig de 
1984: Valor inicial del nínxol , segons el pis + 5 % + valor actual del nínxol, segons el pis : per 2 = Total 
del valor de la renúncia".

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Autoritzar el trasllat de totes les restes    des del nínxol núm. 235  classe 3a, quarter 1, pis 4t, 
referència 01420 al nínxol númal nínxol númal nínxol númal nínxol núm....    102102102102,,,,    classeclasseclasseclasse     3333aaaa,,,,    quarterquarterquarterquarter     2222,,,,    pispispispis    3333rrrr,,,,    referènciareferènciareferènciareferència     00687006870068700687, del Cementiri 
Municipal, titularitat tots dos de la sol·licitant .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant , a la concessió del nínxol núm. 235 classe 
3a, quarter 1 pis 4t, referència 01420, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-  Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de 
la concessió del nínxol núm. 235, classe 3a, del quarter 1, per import de 352352352352,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Anna Maria Aubanell Jubany, amb NIF 35031085S, 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    1928192819281928)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
1 Ptes /0,01 € 0,00 € 704,00 € 704,00 € 352,00 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            352352352352,,,,00000000    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 352,00.- euros, amb l'import de 267,60 euros (trasllat de 
restes), i abonar al compte bancari núm. 0081-1559-27-0001015003 de la senyora Anna Maria 
Aubanell Jubany  la quantitat de 84848484,,,,40404040.-.-.-.-    euroseuroseuroseuros.

SISÈSISÈSISÈSISÈ.-.-.-.- Contra els apartats primer i segon de la part dispositiva d'aquesta resolució 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 tercer, quart i cinquè de la part dispositiva d'aquesta resolució es podrà 
interposar, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 



dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA

El senyor Raimundo LLanas Reus , amb NIF 40875891S i domicili al Passeig dels Dominics, 14 del 
municipi de Cardedeu, ha sol·licitat el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 14, classe 1a, quarter 
1, pis 1r, referència 10074, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió 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. 14, classe 1a, quarter 1, pis 1r, referència 
10074, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol núm. 14, classe 
1a, quarter 1, pis 1r, referència 10074, del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest 
Ajuntament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal 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.

QUARTQUARTQUARTQUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l 'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 



concessió del nínxol núm. 14, classe 1a, del quarter 1, per import de 1111....837837837837,,,,50505050    euroseuroseuroseuros, al senyor 
Raimundo Llanas Reus, amb NIF 40875891S, 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    1914191419141914)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
1Ptes / 0,01 € 0,00 € 3.675,00 € 3.675,00 € 1.837,50 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            1111....837837837837,,,,50505050    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 1.837,50.- euros, amb l'import de 54,08 euros (trasllat de 
restes), i abonar al compte bancari núm. 2100-3070-27-2200140588 del senyor Raimundo LLanas 
Reus, la quantitat de    1111....783783783783,,,,42424242    euroseuroseuroseuros.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNAMUNICIPAL I TRASLLAT DE RESTES A LA FOSSA COMUNA

El  senyor Vicente Viaplana Oliveras, amb NIF 38933317K i domicili al carrer Congost, 33 Bx  d'aquest 
municipi, ha sol·licitat el trasllat de totes les restes del nínxol núm. 150, classe 3a, quarter 2, pis 3r, 
referència 01004, a la fossa comuna del Cementiri Municipal i la renúncia de la concessió 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. 150, classe 3a, quarter 2, pis 3r, referència 
01004, a la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipala la fossa comuna del Cementiri Municipal .

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Acceptar la renúncia presentada pel sol·licitant, a la concessió del nínxol número 150, 
classe 3a, quarter 2, pis 3r, referència 01004, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal 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.

QUARTQUARTQUARTQUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l 'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 150, classe 3a, del quarter 2, per import de 525525525525,,,,50505050    euroseuroseuroseuros, al senyor Vicente 
Viaplana Oliveras, amb NIF 38933317K, 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    1921192119211921)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
1 Ptes / 0,01 € 0,00 € 1.051,00 € 1.051,01 € 525,50 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            525525525525,,,,50505050    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 525,50 euros, amb l'import de 54,08 euros (trasllat de restes), i 
abonar al compte bancari núm. 2100-0398-96-0101045104 del senyor Vicente Viaplana Oliveras, la 
quantitat de    471471471471,,,,42424242    euroseuroseuroseuros.

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

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



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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A UN CANVI DE TITULARITATDICTAMEN RELATIU A UN CANVI DE TITULARITATDICTAMEN RELATIU A UN CANVI DE TITULARITATDICTAMEN RELATIU A UN CANVI DE TITULARITAT,,,,    RENÚNCIA I TRASLLAT DE RESTES ARENÚNCIA I TRASLLAT DE RESTES ARENÚNCIA I TRASLLAT DE RESTES ARENÚNCIA I TRASLLAT DE RESTES A    
LA FOSSA COMUNA DLA FOSSA COMUNA DLA FOSSA COMUNA DLA FOSSA COMUNA D ''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPALUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

La senyora Dolors Fontcuberta Roca, amb NIF 38657121D i domicili al carrer Isabel de Villena, 20 1r 
1a d'aquest municipi, ha sol·licitat que el nínxol:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
14 3a 7 3r 01687

del Cementiri Municipal, que figura a nom del seu difunt pare Josep Gibert Roqué, passi a nom seu.

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

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

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

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

D'acord amb la vigent Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 5è. 
Exhumacions i trasllats. Punt 3. "Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les 
tarifes d'inhumació del nínxol desocupat de l'epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per 
un termini de dos anys". I l'epígraf 7è. Traspassos de concessions. Punt 1. Els traspassos entre 
parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats 
a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran 
el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els traspassos entre parents a partir de 4rt grau de 
consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar el traspàs de la titularitat de la concessió del nínxol :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
14 3a 7 3r 01687

del Cementiri Municipal a favor de Dolors Fontcuberta Roca, amb NIF 38657121D i domicili al carrer 
Isabel de Villena, 20 1r 1a d'aquest municipi.



SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant, de la concessió del nínxol número 14, 
classe 3a, quarter 7, pis 3r, referència 01687, del Cementiri Municipal, que queda a disposició 
d'aquest Ajuntament, i autoritzar el trasllat de totes les restes de l'esmentat nínxol, a la fossa comunaa la fossa comunaa la fossa comunaa la fossa comuna    
del Cementiri Municipaldel Cementiri Municipaldel Cementiri Municipaldel Cementiri Municipal .

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Aprovar la liquidació de la Taxa de Cementiri Municipal de conformitat amb l'ordenança 
fiscal 2.5, epígraf 5è. Exhumacions i trasllats, apartat 3. Trasllats de restes a la fossa comuna, que 
puja 54,08 euros, i l'epígraf 7è. Traspassos de concessions, que puja 73,57 euros, sumant doncs un 
total de 127127127127,,,,65656565    euroseuroseuroseuros....

QUARTQUARTQUARTQUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l 'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de la 
concessió del nínxol núm. 14, classe 3a, del quarter 7, per import de 525525525525,,,,50505050    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Dolors Fontcuberta Roca, amb NIF 38657121D, 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    1932193219321932)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
1 Pta / 0,01 € 0,00 € 1.051,00 € 1.051,01 € 525,50 €

TOTALTOTALTOTALTOTAL            525525525525,,,,50505050    €€€€

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Compensar la devolució de 525,50 euros, amb els imports de 54,08 euros (trasllat de 
restes) i 73,57 euros (canvi de titularitat), i abonar al compte bancari núm. 2038-9906-38-6002208784 
de la senyora Dolors Fontcuberta Roca, la quantitat de 397397397397,,,,85858585    euroseuroseuroseuros.

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
18181818).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D''''UN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRIUN NÍNXOL DEL CEMENTIRI    
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL

La senyora Catalina García Martos, amb NIF 30914327G i domicili al carrer de Foment, 48 6è 3a 
d'aquest municipi, ha fet constar que no està interessada a continuar amb la concessió del nínxol :

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
63 3a 8 2n 02350



del Cementiri Municipal, que figura al seu nom, per la qual cosa el posa a disposició 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 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 Catalina García Martos, amb NIF 30914327G, referent 
a la concessió del nínxol:

NúmNúmNúmNúm.... ClasseClasseClasseClasse QuarterQuarterQuarterQuarter PisPisPisPis ReferènciaReferènciaReferènciaReferència
63 3a 8 2n 02350

del Cementiri Municipal, que queda a disposició d'aquest Ajuntament.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'indemnització per la renúncia de 
la concessió del nínxol núm. 63, classe 3a, del quarter 8, per import de 823823823823,,,,46464646    euroseuroseuroseuros, a la senyora 
Catalina García Martos, amb NIF 30914327G, 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    1986198619861986)))) ++++    5555    %%%% ++++    Valor actualValor actualValor actualValor actual SubtotalSubtotalSubtotalSubtotal Dividit perDividit perDividit perDividit per     2222
54.500 Ptes / 327,55 € 16,38 € 1.303,00 € 1.646,93 € 823,46 €

    TOTALTOTALTOTALTOTAL            823823823823,,,,46464646    €€€€

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Contra l'apartat primer de la part dispositiva d'aquesta resolució 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 . 

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

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



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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
19191919).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARISDICTAMEN RELATIU A TRASPASSOS DE LES CONCESSIONS DELS DRETS FUNERARIS

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

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

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
00511 209 3a 4 2n Baltasar Porredon Salellas Josep Porredon i Gironès 37661892J Fill
04631 121 3a 13A 2n Encarnación Villalobos Corchado Juan Giraldo Villalobos 77263190A Fill
00510 208 3a 4 1r Alejandro Moragas Rodríguez María Dolores Costa Creus 38157755L Neboda
04604 77 3a 13A 2n Eugenio Pérez Pallarés Carmen Pérez Pallarés 38962575T Germana
02684 85 3a 7 2n Joan Ventura Vilà Antònia Noguera Dachs 40552601J Cònjuge
06924 313 3a 19 2n Manuel Sotillo González Manuela Sotillo Escamilla 75340353N Filla
01905 99 3a 7A 3r Jaume Payàs Blanchart Francesc Payàs Lanza 35066591D Fill
03211 174 3a 9 2n Martín Codony Pujolasos Carme Codony Farres 77083445A Filla

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

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

L'Ordenança Fiscal 2.5. Taxa de Cementiri Municipal, en el seu epígraf 7è. Traspassos de 
concessions. Punt 1. Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n 
grau satisfaran el 7% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 2. Els traspassos entre parents de 3r 
grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a l'epígraf 1r. Punt 3. Els 
traspassos entre parents a partir de 4rt grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets 
assenyalats a l'epígraf 1r. I l'epígraf 6è, relatiu a l'expedició de títols i permisos.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Autoritzar els traspassos de les concessions dels drets funeraris següents :

RefRefRefRef.... NNNN.... ClClClCl.... QQQQ.... PisPisPisPis Antic titularAntic titularAntic titularAntic titular Nou titularNou titularNou titularNou titular NIFNIFNIFNIF ParentiuParentiuParentiuParentiu
00511 209 3a 4 2n Baltasar Porredon Salellas Josep Porredon i Gironès 37661892J Fill
04631 121 3a 13A 2n Encarnación Villalobos Corchado Juan Giraldo Villalobos 77263190A Fill
00510 208 3a 4 1r Alejandro Moragas Rodríguez María Dolores Costa Creus 38157755L Neboda
04604 77 3a 13A 2n Eugenio Pérez Pallarés Carmen Pérez Pallarés 38962575T Germana
02684 85 3a 7 2n Joan Ventura Vilà Antònia Noguera Dachs 40552601J Cònjuge
06924 313 3a 19 2n Manuel Sotillo González Manuela Sotillo Escamilla 75340353N Filla
01905 99 3a 7A 3r Jaume Payàs Blanchart Francesc Payàs Lanza 35066591D Fill
03211 174 3a 9 2n Martín Codony Pujolasos Carme Codony Farres 77083445A Filla

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

NIFNIFNIFNIF TitularTitularTitularTitular Import traspàsImport traspàsImport traspàsImport traspàs Import títolImport títolImport títolImport títol Total EurosTotal EurosTotal EurosTotal Euros
37661892J Josep Porredon i Gironès 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
77263190A Juan Giraldo Villalobos 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
38157755L María Dolores Costa Creus 98,70 31,35 130130130130,,,,05050505
38962575T Carmen Pérez Pallarés 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
40552601J Antònia Noguera Dachs 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656



75340353N Manuela Sotillo Escamilla 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656
35066591D Francesc Payàs Lanza 73,57 31,35 104104104104,,,,92929292
77083445A Carme Codony Farres 91,21 31,35 122122122122,,,,56565656

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

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- 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 . 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    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

 
20202020).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ ANUAL  EN RELACIÓ AL CONVENI DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ ANUAL  EN RELACIÓ AL CONVENI DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ ANUAL  EN RELACIÓ AL CONVENI DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ ANUAL  EN RELACIÓ AL CONVENI DE    
DESPLEGAMENT DE LDESPLEGAMENT DE LDESPLEGAMENT DE LDESPLEGAMENT DE L''''ATRIBUCIÓ DE LATRIBUCIÓ DE LATRIBUCIÓ DE LATRIBUCIÓ DE L''''EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DELSEXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DELSEXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DELSEXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE GESTIÓ DELS    
RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ DRESIDUS DE PAPER I CARTRÓ DRESIDUS DE PAPER I CARTRÓ DRESIDUS DE PAPER I CARTRÓ D''''ORIGEN COMERCIALORIGEN COMERCIALORIGEN COMERCIALORIGEN COMERCIAL----    CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELSCONSORCI PER A LA GESTIÓ DELSCONSORCI PER A LA GESTIÓ DELSCONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS    
RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALRESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALRESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALRESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (CGRVO) és una entitat de naturalesa 
associativa i de caràcter local constituïda per ajuntaments i pel Consell Comarcal del Vallès Oriental 
que té per objecte la creació, gestió i prestació, de forma unificada de les activitats i dels serveis en 
matèria de residus que són competència dels ens que l’integren.

L'Ajuntament de Granollers, en sessió plenària de 10 de març de 1998 aprovà definitivament la 
constitució del Consorci, així com llurs Estatuts. 

El Consorci, en ús de les seves competències delegades, va aprovar el conveni per a la gestió dels 
residus de paper i cartró d’origen comercial, per acord de la Comissió Executiva de 19 de maig de 
2005, modificat per acord de 28 de desembre de 2005 i darrerament, per acord de 2 de juny de 2006, 
en el sentit d’ampliar el servei a diverses zones del Municipi .

En data 20 de juny  de 2006, per acord de la Junta de Govern es va aprovar el conveni de 
desplegament de l'exercici de la competència de la gestió dels residus de paper i cartró d'origen 
comercial i atès que es considera molt interessant aquest sistema en tant que mitjançant la separació 
en origen dels residus comercials s’evita que grans quantitats de productes valoritzables tinguin com a 
destí els abocadors, i s’afavoreix la reducció i reutilització de residus derivats del sector comercial .

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en ús de les seves competències 
delegades, i en base al conveni esmentat, ha presentat la liquidació anual de l'exercici 2013 dels 
ingressos que per aquest concepte corresponent a l'ajuntament.



El cap de Serveis  Municipals en data 24 de gener de 2014, ha informat favorablement aquesta 
liquidació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar la liquidació anual dels ingressos de l'exercici 2013, corresponents al conveni per a 
la recollida dels residus de paper i cartró presentada pel CONSORCI PER A LA GESTIO DELS 
RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL, per import de 9.762,65 euros i que s'imputarà a la partida 
13.H311.46701.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Acordar l'emissió de la corresponent factura  per  import de 9.762,65 euros (9.193,77 euros 
més 568,88 d' IVA).

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
21212121).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DEDICTAMEN RELATIU A LES CONCESSIONS DE DRETS FUNERARIS FINS A UN MÀXIM DE    
50505050    ANYSANYSANYSANYS    ((((MES DE DESEMBRE DEMES DE DESEMBRE DEMES DE DESEMBRE DEMES DE DESEMBRE DE     2013201320132013))))

Pel servei funerari del mes de desembre de 2013, 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....
38162648J Resurrección Bernal Martínez José Garriga Vilalta 18 3a 6 4t 02809
30189689G Benjamín Ruiz Martínez Alejandro Ruiz Rodríguez 127 3a 6B 3r 02518
47706443G Núria Alonso Garriga Juana Garriga Vilardebó 156 3a 9A 4t 03484

En data 20 de gener de 2014, s'ha aprovat per Resolució del Regidor delegat de Serveis Municipals , la 
liquidació que ha d'efectuar l'empresa concessionària Cabré-Junqueras, S.A. pel servei funerari del 
mes de desembre de 2013.

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

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

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

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

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

Article 9. Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris: Les concessions només podran 
atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat 
en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents d'incineracions de cadàvers tant en 



nínxols com en columbaris. Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d'adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració.

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

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

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....
38162648J Resurrección Bernal Martínez José Garriga Vilalta 18 3a 6 4t 02809
30189689G Benjamín Ruiz Martínez Alejandro Ruiz Rodríguez 127 3a 6B 3r 02518
47706443G Núria Alonso Garriga Juana Garriga Vilardebó 156 3a 9A 4t 03484

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

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Notificar a l'empresa CABRÉ-JUNQUERAS, S.A. aquesta Resolució.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
22222222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ  PRESENTADA PER GRANOLLERSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ  PRESENTADA PER GRANOLLERSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ  PRESENTADA PER GRANOLLERSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ  PRESENTADA PER GRANOLLERS    
PROMOCIONS SA EN CONCEPTE DE TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATSPROMOCIONS SA EN CONCEPTE DE TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATSPROMOCIONS SA EN CONCEPTE DE TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATSPROMOCIONS SA EN CONCEPTE DE TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS    
O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICAO ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICAO ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICAO ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA    ((((SERVEI DESERVEI DESERVEI DESERVEI DE    
GRUAGRUAGRUAGRUA) -) -) -) -        MESOS DE DMESOS DE DMESOS DE DMESOS DE D ''''OCTUBRE A  DESEMBRE DEOCTUBRE A  DESEMBRE DEOCTUBRE A  DESEMBRE DEOCTUBRE A  DESEMBRE DE     2013201320132013

PRIMER.- La Junta de Govern Local de data 24 d'octubre de 2006, es va acordar realitzar el servei de 
retirada de vehicles de la via pública amb grua municipal mitjançant gestió directa a partir del dia 1 de 
gener de 2007.

SEGON.-  Des del dia 1 de gener de 2012 els vehicles retirats a la via pública per la grua municipal, 
es dipositen en l'aparcament públic de Can Comas, que gestiona Granollers Promocions SA, segons 
acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2011.

TERCER.-  D'acord amb l'aprovació de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2011, 
Granollers Promocions realitzarà liquidació mensual dels ingressos recaptats al compte financer de 
l'Ajuntament de Granollers: 0081/5197/54/0001012504.

 QUART.- En data   24 de gener de 2014,  l'inspector en cap de la Policia Local ha emès informe 
relatiu als ingressos  declarats per Granollers Promocions corresponents als mesos d'octubre a 
desembre  de 2013, i contrastats amb les BBDD de la policia local i les obrants als llibres de registre 
del servei de retirada de vehicles amb grua:

Enganxament Motociclete Furgonete

Pupil·latge 
(diferents 
imports 
segons 

Ordenances 



Mes s Turismes s s Fiscals 2013) Total

Octubre 68 378 3 0 1.510,80 € 45.978,80 €

Novembre 72 352 3 0 1.375,20 € 43.193,20 €

Desembre 43 256 1 0 1.083,30 € 31.011,30 €

TOTAL 183 986 7 0
120.183,30 €

preu 46,00 € 109,00 € 46,00 € 147,00 €

En la realització del servei hi hagut un cost  de 804,37 € en concepte de despeses financeres -  
comissions, que per  TPV (pagament amb targeta de crèdit) meriten les entitats financeres per al 
cessió i l'ús de l'esmentat maquinari - i, que han estat justificades per Granollers Promocions.

Existeix disposició pressupostària a  la partida H322.13350.22799 - treballs empreses retirada de 
vehicles - operació comptable 201300013305 - en concepte de de despeses financeres  - comissions, 
que per  TPV (pagament amb targeta de crèdit) meriten les entitats financeres per al cessió i l'ús de 
l'esmentat maquinari,

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 2.8 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública i per retirada de béns mobles de la via pública

Acord de Junta de Govern de data 5 de març de 2013 relatiu a pròrroga de l'encàrrec a GRANOLLERS 
PROMOCIONS S.A. dels serveis de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places 
d'aparcament i, un espai per a motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can Comas, pels 
vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de l'Ajuntament de 
Granollers.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-   Aprovar la liquidació presentada per Granollers Promocions en concepte de taxa per la  
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Servei 
de grua)-  d'octubre a desembre de 2013 - d'acord amb el detall següent:

Mes
Enganxament

s Turismes
Motociclete

s
Furgonete

s

Pupil·latge 
(diferents 
imports 
segons 

Ordenances 
Fiscals 2013) Total

Octubre 68 378 3 0 1.510,80 € 45.978,80 €

Novembre 72 352 3 0 1.375,20 € 43.193,20 €

Desembre 43 256 1 0 1.083,30 € 31.011,30 €



TOTAL 183 986 7 0
120.183,30 €

preu 46,00 € 109,00 € 46,00 € 147,00 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-        Imputar aquests drets reconeguts que fan un total de 120.183,30 € en el pressupost de 
l'exercici 2013 - a la partida H320.32600 - Taxa per retirada de vehicles

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Reconèixer l'obligació i el pagament per import de 804,37 € a Granollers Promocions en 
concepte de despeses financeres  - comissions, que per  TPV (pagament amb targeta de crèdit) 
meriten les entitats financeres per al cessió i l 'ús de l'esmentat maquinari.

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

23232323).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB BALONMANODICTAMEN RELATIU A CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB BALONMANODICTAMEN RELATIU A CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB BALONMANODICTAMEN RELATIU A CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB BALONMANO    
GRANOLLERS PER A LGRANOLLERS PER A LGRANOLLERS PER A LGRANOLLERS PER A L ''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2014201420142014

En data 22 de febrer de 2011 l'Ajuntament de Granollers reunit en Ple, va acordar signar un conveni 
amb el club Balonmano Granollers pel qual s'establia el compromís del primer en aportar a l'entitat 
esportiva una subvenció de 100.000 euros/anuals per un període de 4 anys que finalitzarà el dia 31 de 
desembre de 2015.

En data 22 de novembre de 2013, el club Balonmano Granollers va demanar a l'Ajuntament d'aquesta 
ciutat la subvenció corresponent a l'exercici de 2014 i per un import de 100.000 euros tal com el 
conveni reflexa en el seu punt 2.7 i demana que el pagament s'efectui amb el desglòs següent:

35.000 euros a finals del mes de gener de 2014�

30.000 euros a finals del mes de febrer de 2014 i�

35.000 euros a finals del mes de març de 2014�

En compliment del conveni esmentat, el BM Granollers compleix i ha complert amb els compromisos 
de la clàusula tercera, i entre altres:

Disposa d'una escola esportiva la qual en l'actualitat (temporada 2013/14 compta amb la �

participació de 190 nois i noies (Pre-benjamí a infantil) entre  5 i 13 anys.
Organitza tornejos d'handbol base com el de la Granollers CUP (més de 3000 participants), el �

torneig Coaliment o el torneig de Mini handbol, els qual te previst tornar a organitzar aquesta 
temporada.
Fa constar en les seves publicacions de publicitat , la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat.�

A l'equipació dels jugadors dels diferents equips hi consta la lletra “G” de promoció de �

Granollers.
Te les dades del registre d'entitats de l'Ajuntament de Granollers actualitzades.�

Col·labora amb l'ajuntament en la promoció de l'esport sempre que se'ls hi ha demanat (entre �

altres, participa en el programa El club a l'escola).
Com a element important, el primer equip del club continua participant en la lliga Asobal, de �

màxim nivell nacional.

El club BM Granollers consta inscrit al registre d'entitats esportives de l'Ajuntament de Granollers, i té 



en aquests moments justificades les subvencions de 2012 i només pendent de justificació les que se li 
van concedir per l'exercici de 2013, període pel qual disposa fins el dia 28 de febrer de 2014.

L'Ajuntament de Granollers en compliment de la competència assignada per la Llei  7/85 de 2 d'abril en 
el seu article 25, punt 2, m, té interès en fomentar les programacions dels clubs i entitats esportives, 
en quant complementen les competències municipals.

Atès que existeix consignació pressupostària mitjançant consignació nominativa en el pressupost 
general  inicial d'aquest Ajuntament (Ord. Gral. de subvencions modificada el dia 8 de gener de 2010 
norma 11a, 1a) singularment per a aquesta activitat i per tant exclosa de concurrència competitiva .

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable

Article 125.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, �

activitats i serveis (ROAS).
Article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.�

Article 11.a) de la Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, aprovada �

per acord Plenari del deia 26 d'abril de 2006.

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. Concedir una subvenció al Club Balonmano Granollers amb el núm. de NIF G08947293 per 
un import total de 100.000 euros, que serà abonada en la seva totalitat a la bestreta i sense necessitat 
d'avals, per col·laborar amb el desenvolupament general del club dins l'exercici de 2014, a càrrec de 
la partida nominativa H113 91220 48401  del pressupost d'Alcaldia, la qual serà abona amb el desglòs 
següent, si existeix disponibilitat de la Tresoreria municipal :

35.000 euros a finals del mes de gener de 2014.�

30.000 euros a finals del mes de febrer de 2014 i�

35.000 euros a finals del mes de març de 2014.�

SEGON. Excloure de la concurrència competitiva aquesta subvenció atès la norma 11a 1a de 
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Granollers aprovades el dia 26 d'abril de 
2006, modificada parcialment per acord de Ple de l'ajuntament de Granollers de data 26 d'octubre de 
2010 “Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general inicial de l’Ajuntament o 
en modificacions de crèdits aprovades pel Ple” .

TERCER. Disposar que, amb caràcter general, s'entendrà acceptat l'ajut econòmic per part del 
beneficiari si en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de notificació, aquest no manifesta 
expressament la renúncia. 

QUART. El Club Balonmano Granollers haurà de justificar la subvenció concedida abans del dia  28 de 
febrer de 2015.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica i al Club Balonmano Granollers.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
24242424).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ CÀPSULES FORMATIVES DE LAPROVACIÓ CÀPSULES FORMATIVES DE LAPROVACIÓ CÀPSULES FORMATIVES DE LAPROVACIÓ CÀPSULES FORMATIVES DE L''''    OFICINA JOVEOFICINA JOVEOFICINA JOVEOFICINA JOVE....    
PERÍODEPERÍODEPERÍODEPERÍODE    1111R SEMESTRE DER SEMESTRE DER SEMESTRE DER SEMESTRE DE     2014201420142014    

L' Oficina Jove del Gra, proposa un ventall d'accions formatives en format xerrada o taller pràctic 
adreçat als joves de Granollers i la resta de la Comarca .
Enguany, les vuit càpsules formatives, tindran lloc a partir del gener i fins al juny del  2014.
La iniciativa s'impulsa amb l'objectiu d'apropar als i les joves una sèrie de recursos  relacionats amb 



les oportunitats acadèmiques i laborals, principalment, així com d'altres àmbits d'interès pels joves 
com ara el turisme, el lleure, l'associacionisme i la cultura.
Les diferents activitats aniran a càrrec de les tècniques especialitzades de l'Oficina Jove, de 
professionals especialitzats i, a voltes, a càrrec dels mateixos joves, ja que el projecte també vol 
donar cabuda a joves que vulguin transmetre a altres joves la seva experiència o formació en algun 
àmbit.
La participació és gratuïta tot i que caldrà una inscripció prèvia a cadascuna de les activitats .

La programació proposada és la següent:

Càpsules formatives de lCàpsules formatives de lCàpsules formatives de lCàpsules formatives de l ''''    Oficina Jove del Gra pelOficina Jove del Gra pelOficina Jove del Gra pelOficina Jove del Gra pel     1111r seemstre der seemstre der seemstre der seemstre de     2014201420142014

Vull treballar a lVull treballar a lVull treballar a lVull treballar a l ''''estrangerestrangerestrangerestranger ....    
Xerrada adreçada a joves  de 18 a 35 anys amb ganes de marxar a l'estranger a viure una 
experiència. L'objectiu és facilitar eines per marxar a treballar a l'estranger, i clarificar on, com i quan? 
I informar-te dels  tràmits necessaris i com iniciar una bona planificació .
A càrrec del Servei de treball de l'OJVO.

FP dual a AlemanyaFP dual a AlemanyaFP dual a AlemanyaFP dual a Alemanya ....    Opcions reals dOpcions reals dOpcions reals dOpcions reals d ''''estudiar i treballarestudiar i treballarestudiar i treballarestudiar i treballar ....        
A través del programa MobiPro-EU del govern alemany, es faciliten plans de Formació Professional 
Dual  a Alemanya. La xerrada va adreçada a joves interessats a poder aprofitar aquesta convocatòria 
totalment subvencionada i que ofereix pràctiques i formació durant tres anys.
A càrrec de Connectum.

El camí cap a la UniversitatEl camí cap a la UniversitatEl camí cap a la UniversitatEl camí cap a la Universitat,,,,    coneix tot el que has de saber sobre el món universitari i les claus perconeix tot el que has de saber sobre el món universitari i les claus perconeix tot el que has de saber sobre el món universitari i les claus perconeix tot el que has de saber sobre el món universitari i les claus per    
accediraccediraccediraccedir ----hihihihi....    
Xerrada adreçada a joves de 1er o 2n curs de batxillerat. També pot ser d’interès per a mares i pares, i 
per a professors/es i educadors/es.  
La finalitat d'aquesta xerrada  és informar dels estudis que poden fer els alumnes al finalitzar aquesta 
etapa postobligatòria. Resoldre el dubtes acadèmics dels joves i ajudar-los en la seva elecció. 

A càrrec del Servei d' Informació i Orientació Acadèmica del Gra.

Descobreix les feines de temporadaDescobreix les feines de temporadaDescobreix les feines de temporadaDescobreix les feines de temporada ....    
Xerrada adreçada a joves  de 18 a 35 anys amb ganes de treballar i viatjar. 
Es facilitarà informació per saber a quines zones i en quines temporades hi ha més feina. I conèixer 
les feines més habituals per als joves segons els mesos de l 'any.
A càrrec del Servei de treball de l'OJVO.

I després de lI després de lI després de lI després de l ''''ESOESOESOESO,,,,    quèquèquèquè???? 
L’activitat va adreçada als joves de 4t d’ESO i als que en finalitzar l’etapa educativa no han assolit 
el graduat.
També pot ser d’interès per a mares i pares,  i per a professors/es i educadors/es.  
Informar dels estudis que poden fer al finalitzar l 'Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Donar a conèixer l’oferta acadèmica d’estudis postobligatoris que ofereix la nostra comarcaDonar a conèixer l’oferta acadèmica d’estudis postobligatoris que ofereix la nostra comarcaDonar a conèixer l’oferta acadèmica d’estudis postobligatoris que ofereix la nostra comarcaDonar a conèixer l’oferta acadèmica d’estudis postobligatoris que ofereix la nostra comarca ....
Resoldre el dubtes acadèmics dels joves i ajudar -los en la seva elecció.
Facilitar la tasca orientadora de pares, mares i professors.
A càrrec del Servei de Informació i Orientació Acadèmica del Gra .

Au PairAu PairAu PairAu Pair ,,,,    una aventura en alemanyuna aventura en alemanyuna aventura en alemanyuna aventura en alemany .... 
L'activitat va adreçada a joves que vulguin saber que tracta el treball d’au-pair, com buscar una família 
i què cal saber i quins són els preparatius abans d’anar a viure a l’estranger .
Tot això a més a més amb l'experiència vital d'una jove que ho ha viscut i que pot explicar com 
aprofitar el màxim l'experiència. 
A càrrec de Melània Gómez. 

Viatjar Low CostViatjar Low CostViatjar Low CostViatjar Low Cost . 
Xerrada adreçada a joves interessats en viatjar i si pot ser a bon preu, per què...a qui no li agrada 
viatjar d'una manera econòmica? Es poden fer grans viatges estalviant en les despeses més grans, 



com l'allotjament i vols, però també en les coses. Troba les fórmules per estalviar abans i durant el 
viatge.
Cada vegada que ens plantegem fer vacances pensem en la despesa que això suposa, moltes 
vegades familiar, i alguns s'emporten les mans al cap només de pensar-hi! Cadascú dins de les 
nostres possibilitats podem fer viatges econòmics tenint en compte totes les opcions que hi ha per 
fer-ho i escollint-ne la millor. Però, i si no coneixem aquestes opcions?
A partir de l'experiència viscuda de fer la volta al món per països molt hem elaborat un decàleg de 
abaratir el viatge, trobar informació de, és econòmiques, , com trobar llocs a de 
locals...Recomanacions de primera mà per viatjar d’una manera barata i intel·ligent!
A càrrec de Celia López, viatgera vocacional i coautora del bloc www.quadernsdebitàcola.com.
Cost: 177,22€ 
La càpsula formativa es portarà  a terme si assisteixen un mínim de 6 persones

Vull treballar a lVull treballar a lVull treballar a lVull treballar a l ''''estiuestiuestiuestiu....    
Xerrada adreçada a joves  de 18 a 35 anys amb ganes de treballar i viatjar. 
Quan arriba l'estiu molts joves es plantegen voler treballar durant les vacances per guanyar alguns 
diners. Es facilitarà informació i se'ls animarà a què no esperin a acabar els exàmens per buscar feina, 
i que coneguin les feines d'estiu a la nostra comarca!
A càrrec del Servei de treball de l'OJVO.

Totes les xerrades es faran a les 19 h de la tarda.

En total es faran 8 accions formatives un cost total de 177,22    euros corresponent a la Càpsula 
formativa: Viatjar Low Cost. 

Vist l'informe tècnic amb la proposta favorable a la programació d'aquestes càpsules formatives emès 
per la responsable de Programes del Servei de Joventut amb el vist i plau del cap d'Àrea de Serveis a 
la Persona

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

PRIMER.- Aprovar la programació de les Càpsules Formatives de l'Oficina Jove pel primer semestre 
2014

SEGON.- Aprovar la despesa del cost de les accions formatives per l'import de 177,22 €,  que anirà 
amb càrrec de la partida H441 33722 22609 Activitats Dinamització Joventut  del Servei de Joventut.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
25252525).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER AL CONCURS DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER AL CONCURS DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER AL CONCURS DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER AL CONCURS DEL    
DISSENY GRÀFIC DEL FESTIVAL MUSIK N VIUDISSENY GRÀFIC DEL FESTIVAL MUSIK N VIUDISSENY GRÀFIC DEL FESTIVAL MUSIK N VIUDISSENY GRÀFIC DEL FESTIVAL MUSIK N VIU     2014201420142014

El Servei de Joventut organitza aquest l’estiu, juntament amb les entitats joves de Granollers la IX 
Edició del Festival MUSIK N VIU.
 
El disseny gràfic de la imatge del cartell i de la resta d’aplicacions s’han encarregat en les darreres 
edicions a joves no professionals, o que estan iniciant-se en aquesta professió del disseny gràfic.

La dotació econòmica prevista per a la realització d’aquest disseny és de 800 euros, subjectes a 
l'impost o retenció vigent segons llei, llevat d'exempció concedida per l'òrgan competent de 
l'administració tributària que queda condicionada al lliurament de les aplicacions del disseny gràfic del 
festival.

Vist l'informe tècnic favorable amb la proposta d'aquestes bases pel concurs, emès per la responsable 



de programes del Servei de Joventut i amb el vist i plau del cap d 'Àrea de Servei a la Persona

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

PRIMER.-  Aprovar les bases que regiran el concurs del disseny gràfic del Musik N Viu, per a l'any 
2014, segons el clausulat següent:

"• Poden optar al concurs els/les joves d’entre 15 i 30 anys residents a Granollers i a altres 
municipis del Vallès Oriental, que no hagin guanyat altres concursos de disseny del Servei de 
Joventut.

• L’objecte d’aquest concurs és el disseny gràfic de la imatge del Festival Musik'N'Viu 2014, que 
enguany celebra la desena edició, i de les seves aplicacions: cartell general en format DIN A3, cartell 
de reclam de 100 x 140 cm, postal promocional, pancarta, bàner per a la web i d'altres que es creguin 
adients per promocionar el festival. 

• Les obres presentades han de ser inèdites. Caldrà lliurar els originals en suport rígid mida DIN 
A3 i en format digital en un CD. L'autor/a haurà de desenvolupar el disseny i la compaginació del 
contingut amb un text de prova que es pot trobar al GRA, i inclourà el segell del Musik N'Viu en un lloc 
destacat. 

• Els originals s'entregaran al GRA (plaça de l’Església, 8, Granollers) en l'horari d’atenció al 
públic: de dimarts a divendres, de 9 h a 14 h i de dilluns a divendres, de 16.30 h a 20.30 h. 

• El termini de presentació és el divendres 21 de març a les 20.30 h. 

• Els originals es lliuraran sense signar, amb pseudònim a la part posterior, juntament amb el 
software utilitzat. S’hi adjuntarà un sobre tancat en què es repetirà el pseudònim i un full a dins amb el 
nom i els cognoms de l’autor, el telèfon, l’adreça habitual, el correu electrònic i una fotocòpia del DNI. 
Totes aquestes dades són obligatòries. 

• No es poden presentar més de tres treballs per persona. 

• L’Ajuntament de Granollers i per delegació la Regidoria de Joventut serà el propietari legal del 
disseny i es reserva el dret de modificar-ne algun aspecte per adequar-lo a la seva finalitat. La 
comissió organitzadora del festival també pot suggerir modificacions per adaptar la difusió a les 
necessitats del festival. 

• La realització dels diferents suports de difusió del festival s’adaptarà al tancament definitiu de la 
programació per part de l'organització. 

• La dotació econòmica és de 800 euros (subjecte a l'impost o retenció vigent segons llei, llevat 
d'exempció concedida per l'òrgan competent de l'Administració Tributària). 

• La recepció del premi queda condicionada al lliurament de totes les aplicacions gràfiques 
sol·licitades. 

• El jurat està format per dos representants de les entitats programadores del Festival Musik'N'Viu, 
pel regidor de Joventut, per un tècnic del Servei de Joventut i un tècnic del Servei  d’Imatge i 
Comunicació de l’Ajuntament de Granollers. 

• El veredicte del jurat es donarà a conèixer personalment al guanyador abans del 28 de març de 
2013 i a partir del 31 de març es difondrà a través del web del GRA (www.grajove.cat ). Si no es 
manifesta el contrari, els/les participants quedaran recollits a la base de dades de dissenyadors/es del 
Servei de Joventut. 

•  Els originals es podran recollir a l’Oficina Jove a partir del dia  22 d'abril de 2013. 

• La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. "



SEGON.- Exposar al públic les bases aprovades a la web del centre www.grajove.com i al taulell 
d'anuncis de l'edifici per acollir-se a la convocatòria

TERCER.- Aprovar la despesa per un import de 800,00 euros (subjecte a l'impost o retenció vigent 
segons llei, llevat d'exempció concedida per l'òrgan competent de l'administració tributària) i amb 
càrrec a la partida H441 33723 22602 Publicitat i Propaganda Estiu al Parcdel servei de joventut

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

APROVAT PER UNANIMITAT

 
26262626).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR LDICTAMEN RELATIU A INICIAR L''''EXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORIEXPEDIENT LICITATORI,,,,    AUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA IAUTORITZAR LA DESPESA I    
APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESAPROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    
PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE PRESTACIÓ  DEL SERVEI DPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE PRESTACIÓ  DEL SERVEI DPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE PRESTACIÓ  DEL SERVEI DPARTICULARS PER AL CONTRACTE DE PRESTACIÓ  DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ FÍSICA PEREDUCACIÓ FÍSICA PEREDUCACIÓ FÍSICA PEREDUCACIÓ FÍSICA PER    
AL PROGRAMA AFIS DAL PROGRAMA AFIS DAL PROGRAMA AFIS DAL PROGRAMA AFIS D''''ACTIVITAT FÍSICA I SALUT DE LACTIVITAT FÍSICA I SALUT DE LACTIVITAT FÍSICA I SALUT DE LACTIVITAT FÍSICA I SALUT DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS A    
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ    
ORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARARORDINÀRIA I DECLARAR ----NE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITATNE LA SEVA PLURIANUALITAT ....

El Programa AFIS d'Activitat Física i Salut pretén donar resposta des de l'educació i la promoció de 
l'activitat física individualitzada a certes patologies i dolences que són molt prevalents en el nostre 
àmbit: excés de pes o obesitat, dislipèmies, depressions lleus o moderades, ansietat, mal d'esquena, 
diabetis, osteoporosi, hipertensió arterial, certes addiccions a l'alcohol i/o altres drogues, etc. 

El Programa AFIS es promou des del servei de Salut Pública conjuntament amb el Servei d'Esports. 
Aquest Programa es realitza en col·laboració amb els metges de capçalera i especialistes en salut 
mental i drogodependències. Aquests metges deriven pacients als quals es "recepta" exercici físic 
adequat atenent a les característiques personals de l'usuari: edat, sexe, patologia per la qual se'l 
deriva, estat físic, etc. L'augment d'activitat física pot ser des de caminar fins a l'entrada a grups en 
funcionament. El programa atén més de 100 usuaris de Granollers.

Aquest programa requereix d'un assessorament individualitzat per poder realitzar la programació 
específica a cada pacient, així com el seguiment periòdic i la supervisió dels grups .

El servei de Salut Pública i Consum ha emès informe motivant la necessitat  de contractar la prestació 
del servei d'educació física per al programa AFIS d'activitat física i salut de l'Ajuntament de Granollers 
per al període del 1 d'abril de 2014 fins al 31 de març de 2017.

En aquest sentit , el Cap del Servei d'Esports ha emès informe indicant que l'objecte principal d'aquest 
contracte és promoure l'esport i en aquest cas, adreçat a un col.lectiu específic que ve derivat de salut 
pública, a l' ampar de l'article 25.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.

El pressupost màxim de la contractació en període executiu es de 18.876 euros més 3.963,96 euros 
en concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 22.839,96 euros, amb possibilitat de pròrroga de 12 
mesos més, el que fa un valor estimat total del contracte de 25.168 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostaria H452.31330.22799, segons detall a continuació:

- Preu licitació contracte : 18.876 euros.
- Pròrroga contracte : 6.292 euros.

El servei de planificació Econòmica i Control Pressupostari han emès informe d'aprovació de despesa 
plurianual.

Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de contractació 
adient, de conformitat amb el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, 3/2011, de 14 de 
novembre, és el contracte de serveis procediment negociat sense publicitat, per la qual cosa s'han 
redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars 
corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant aquest procediment i tramitació ordinària .

Es designa com a responsable del contracte la senyora Anna Nadal Puig, cap del servei de Salut 



Pública i Consum de l'Ajuntament de Granollers.

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

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

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis .
Articles 22 i 109 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14  de novembre, que aprova el Text refós �

de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació 
a realitzar.
Article 110 del  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14  de novembre, que aprova el Text refós de la �

Llei de contractes del sector públic, pel que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació
Articles 169, 170 i 174 del   Decret Legislatiu 3/2011, de 14  de novembre, que aprova el Text �

refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació del contracte de serveis 
mitjançant el procediment negociat sense publicitat .
Article 25.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pel que fa a �

la competència municipal pròpia per la promoció de l 'esport. 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Autoritzar la despesa de la contractació de prestació del servei d'educació física per al 
programa AFIS d'activitat física i salut de l'Ajuntament de Granollers per al període del 1 d'abril de 
2014 fins al 31 de març de 2017, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària, amb una durada de 36 mesos, per un import màxim  de 18.876 euros més 3.963,96 euros en 
concepte d'IVA (21%), el que fa un total de 22.839,96 euros, amb càrrec al codi d'aplicació 
pressupostari  H452.31330.22799, de conformitat amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Declarar la plurianualitat del contracte de prestació del servei d'educació física per al 
programa AFIS d'activitat física i salut de l'Ajuntament de Granollers que s'executarà en els exercicis 
2014, 2015, 2016 i 2017 d'acord amb la distribució següent :

2014201420142014    
(01/04 a 31/12)

2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017
(01/01/ a 31/03)

TOTALTOTALTOTALTOTAL

ImportImportImportImport 4.404,40 € 6.292,00 € 6.292,00 € 1.887,60 € 18.876,00 €
IVAIVAIVAIVA    21212121%%%% 924,92 € 1.321,32 € 1.321,32 € 396,40 € 3.963,96 €
TOTALTOTALTOTALTOTAL 5.329,32 € 7.613,32 € 7777....613613613613,,,,32323232    €€€€ 2.284,00 € 22.839,96 €

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

QUARTQUARTQUARTQUART.... Designar responsable del contracte a la senyora Anna Nadal Puig cap del servei de Salut 
Pública i consum, d'acord amb l'article 52 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

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

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les 
despeses que es derivin d'aquesta contractació.

SETÈSETÈSETÈSETÈ.... Notificar als tècnics responsables per tal que endeguin la negociació .

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Trametre els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques 
particulars a les empreses facilitades pel Servei de Salut Pública , com a mínim tres.

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



APROVAT PER UNANIMITAT

 

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

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

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