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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 24242424    de març dede març dede març dede març de    2015201520152015    a lesa lesa lesa les 17:0017:0017:0017:00 i, en segona convocatòria, el mateix dia mitja hora més 
tard, de conformitat amb allò que disposa l'article 46.2 b) de la Llei reguladora de les bases de règim 
local, sota el següent:

ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2).- Despatx oficial.

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

3).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de 
desenvolupament, manteniment, anàlisi i difusió dels canals 2.0 i web per a l'Ajuntament de 
Granollers, per un termini de 12 mesos amb efectes des del 15 d'abril de 2015 fins al 14 d'abril de 
2016 formalitzat amb Joan Puig i Moré

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació del preu públic per a la venda del llibre-catàleg Jordi Benito. Idees 
com a imatges/Documents com a obres d'art, i modificació de les notes de l'epígraf 7. Publicacions de 
l'Ajuntament de Granollers. Altres publicacions Museu

5).- Proposta relativa a aprovar la justificació econòmica de la subvenció de  235.824,77 € 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 (exp. núm. 13/X/99997)

6).- Proposta relativa a aprovar la justificació econòmica de la subvenció de 87.875,04 € atorgada pel 
Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la realització del Programa 
Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d'inserció, motivat per 
l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny (expedient 2014/PRMI/SPO/0025)

7).- Proposta relativa a aprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica de les 
subvencions atorgades per part de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2014 
del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per als projectes en matèria de  Promoció Econòmica, 
Comerç, Turisme i Fires

8).- Proposta relativa a aprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica de les 
subvencions atorgades per part de la Diputació de Barcelona per al cofinançament de les accions 
"Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals" (exp. 2014/2494 i codi XGL 14/Y/102265) 
i "Finançament dels serveis locals d'ocupació" (exp. 2014/2495 i codi XGL 14/Y/102188), en el marc 
del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”

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

9).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del contracte administratiu especial de 
serveis per a la prestació del servei de bar del Centre Cívic de Can Gili de l'Ajuntament de Granollers, 
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a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

10).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació d'un nou sistema de 
còpies de seguretat per a l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat 
i tramitació ordinaria.

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

11).- Dictamen relatiu a la modificació i l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per a la 
prestació del servei de manteniment de la calefacció, climatització, ACS i gas de les instal·lacions 
municipals de l'Ajuntament de Granollers i del servei de prevenció de legionel·losi de les instal·lacions 
d'ACS dels equipaments municipals, ampliant prestacions amb efectes 1 de gener de 2015 fins el 31 
de desembre de 2015 formalitzat amb l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA

12).- Dictamen relatiu a autoritzar a l'empresa SOREA SA  a la instal·lació de nova canonada de fosa 
de la xarxa de distribució d'aigua potable al carrer de Llevant, entre els carrers Foment i Josep Pinyol

13).- Dictamen relatiu a autoritzar  la transmissió de l'autorització d'ocupació de la via pública amb 
parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1349

14).- Proposta relativa a aprovar inicialment un projecte d'urbanització del Pla de Millora Urbana del 
sector 134 de Granollers

15).- Proposta relativa a aprovar inicialment un projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana del 
sector 134 de Granollers

15).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte  d'obres d'execució del projecte de nou enllumenat als 
espais interiors de Roca Umbert de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb 
varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .

16).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres del projecte de plataforma única al carrer Sant 
Josep de Calassanç, entre el carrer Lliri i el carrer Conestable de Portugal, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

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

18).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció del recurs econòmic  "Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals " atorgat per la Diputació de Barcelona, per a l'any 2014

19).- Dictamen relatiu a justificar la concessió definitiva dels ajuts atorgats en el marc del "Programa 
complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal" (curs 12/13) en el marc del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació de Barcelona

20).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa amb l'entitat Club Petanca 
Granollers, destinada a l'activitat ordinària del club per a l 'any 2015

21).- Dictamen relatiu a aprovar el Contracte de Comodat per a la cessió d'ús de les instal·lacions del 
Club de Bàsquet Granollers entre l'Ajuntament de Granollers i el Club de Bàsquet Granollers

22).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa amb l'entitat Unió 
Subaquàtica de Granollers (UNISUB), destinada a l'activitat ordinària del club per a l 'any 2015

23).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona que ha 
concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu del torneig de Nadal de mini Bàsquet 2014
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24).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona que ha 
concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu de la celebració de la Mitja Marató Granollers-Les 
Franqueses-La Garriga 2014

25).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona que ha 
concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu de la celebració del XVI Torneig Internacional 
d'Handbol Granollers CUP 2014

26).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció extraordinària de la Diputació de 
Barcelona que ha concedit a l'Ajuntament de Granollers amb motiu de la celebració del XVI Torneig 
Internacional d'Handbol Granollers CUP 2014

27).- Dictamen relatiu a aprovar justificació de la subvenció atorgarda a l'Agrupació Excursionista de 
Granollers, per a l'any 2013

28).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació dels ajuts econòmics concedits per la Diputació de 
Barcelona en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" per al finançament de les diferents actuacions sol·licitades pel Servei de Salut Pública i 
Consum

29).- Dictamen relatiu a l'acceptació total del recurs econòmic "Finançament de l'àmbit de benestar 
social" consistent en la modalitat de fons de prestació, concedit per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Catàleg de concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    20202020    de març dede març dede març dede març de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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