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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 31313131    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  l'aprovació del padró fiscal de l'impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana i taxa de clavegueram, exercici 2015

4).-  Dictamen relatiu a l'aprovació del padró fiscal de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals per a l 'exercici 2015

5).- Dictamen relatiu a aprovar el padró fiscal de Preus públics per als serveis de recollida, i 
tractament de residus comercials, exercici de 2015.

6).-  Dictamen relatiu a iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques particulars, per a la contractació dels serveis 
d'assessorament jurídic i d'assistència tècnica en matèria de recursos humans, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària i declarar -ne la seva plurianualitat

7).- Dictamen relatiu a desestimar per falta d'objecte, la sol·licitud de compatibilitat d'una segona 
activitat en l'àmbit públic de la senyora Nerea Mesalles Cazorla com a docent de cicles formatius al 
Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya per no formar part de la plantilla de personal 
de l'ajuntament de Granollers.

8).-  Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Isidre Ventosa Asturgó , en el 
marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou

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 aprovar la justificació del conveni subvencional amb el Servei de Polítiques de  
Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, vinculat al "Programa de suport als ajuntaments 
per l'impuls de serveis de mediació ciutadana" 2014

10).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del conveni regulador de subvenció per al  2015 amb la 
Diputació de Barcelona, per a l'impuls dels serveis de mediació ciutadana, en el marc del Protocol 
General del Pla de Concertació XBMQ 2012-2015

ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
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11).-  Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori,  autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del contracte mixt per a la 
prestació del servei de manteniment dels equips de protecció contra incendis als equipaments 
municipals de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis 
criteris d'adjudicació, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat.

12).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient de licitació, autoritzar la despesa, i aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars per a la contractació del 
subministrament de carburant per als vehicles i maquinària diversa propietat de l'Ajuntament de 
Granollers a adjudicar per procediment obert amb varis criteris d'adjudicació, tramitació ordinària i 
declarar-ne la seva plurianualitat.

13).-  Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres per a l'execució del projecte d'urbanització de 
l'entorn de la confluència del C/Uruguai amb el C/de la Torreta de Granollers, 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

14).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de Punt de 
Trobada de Granollers, per un termini de 12 mesos formalitzat amb DOBLE VIA SCCL

15).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 25 de 
juny de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat ESPLAI GUAI! de 
PALOU per a l'organització d'un casal d'estiu amb nom "AVENTURA'T I BELLUGAT'T" el mes de juliol 
de 2014

16).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat 
Fundació Privada Cultural de Granollers AC per a l'any 2015, en el marc del conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat beneficiària per al desenvolupament de la programació 
d'activitats d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars

17).- Dictamen relatiu a ampliar el termini de justificació de les subvencions nominatives atorgades a 
l'entitat Club Bàsquet Granollers l'any 2014, per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol 
de 2014

18).- Dictamen relatiu a aprovar l'encàrrec de la gestió del MAC 2015 a l'empresa municipal Granollers 
Audiovisual SL

19).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Agrupació 
Sardanista de Granollers per a l'organització de ballades de sardanes durant l'any 2014

20).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'Associació Agrupació Sardanista de Granollers.

21).- Dictamen relatiu a aprovar les bases reguladores dels ajuts individuals per a material i llibres 
escolars de l'Ajuntament de Granollers i la convocatòria dels corresponents per al curs  2015-16

22).- Proposta relativa a l'aprovació dels criteris que han de regir les condicions d'accés al Programa 
d'arranjament d'habitatges per a les persones grans promogut per la Diputació de Barcelona pel 
període 2014–2015 en el municipi de Granollers 

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