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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 28282828    dddd''''abril deabril deabril deabril 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 de la pròrroga del contracte de concessió de llicència d'ús privatiu 
per a l'ocupació marginal d'espai amb màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i 
productes sòlids d'alimentació tipus snacks en diverses dependències municipals de l'1 de juny de 
2015 fins al 31 de maig de 2017 formalitzat amb l'empresa  AUTOMATICS COSTA, SL

4).- Proposta relativa a acceptar l'expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada per part del 
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), per a la 
pròrroga en la contractació de la Sra. Lourdes Godoy Bernardo i el Sr. Vicenç Planas Herrero com a 
agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL

5).- Proposta relativa a aprovar un pla d'ocupació per a la realització de serveis de caràcter públic i 
interès general de competència municipal, en el marc del "Pla de xoc 2015” contra la crisi i el risc 
d'exclusió social impulsat per l'Ajuntament de Granollers, així com els requisits generals de 
preselecció de candidats i els criteris de selecció i el barem de puntuació del procés de selecció

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

6).- Dictamen relatiu a aprovar la quarta justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió 
Europea en el marc del projecte d'àmbit europeu "Sud'eau-2"

7).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte administratiu especial de serveis per a la prestació del 
servei de bar del Centre Cívic de Can Gili de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

8).-  Proposta relativa a l'aprovació del model d'addenda del conveni específic entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Granollers per a l'execució de l'actuació subvencionada "Projecte de 
col·laboració i assistència per a la millora de les competències en governança i la planificació 
estratègica de la comunitat de Sidi Rahal (Marroc)", aprovada per la Junta de Govern Local de 25 de 
juny de 2014

9).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Pau i 
Solidaritat - CCOO, destinada al projecte "Programa de desarrollo económico basado en el turismo 
comunitario sostenible IV Fase (Amunorchi - Nicaragua) 2013-2014"

10).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Pau i 
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Solidaritat - CCOO, destinada al projecte "Ampliación del espacio físico y de los servicios a la 
ciudadanía de la Alcaldía de Villanueva (fase II) Nicaragua 2012/2013", dins la convocatòria de 
subvencions 2012

11).- Dictamen relatiu a aprovar la convocatòria i les Bases de la Beca que atorga la ciutat d'Hiroshima 
(Japó), per participar en representació de Granollers a la Conferència Internacional de Joves per la 
Pau d’Hiroshima, que se celebra els dies 4 al 14 d'agost de 2015

12).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació del conveni subvencional 2014 entre l'Ajuntament de 
Granollers i l'Associació Cultural Amics de l 'Àfrica del Vallès Oriental

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

13).- Dictamen relatiu a inici, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte mixt per a la prestació del servei 
de manteniment preventiu i correctiu dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Granollers i les 
entitats adscrites, a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació 
ordinària.

14).- Dictamen relatiu a transmissions de les concessions dels drets funeraris

15).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris d'un nínxol del Cementiri 
Municipal

16).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris d'un nínxol del Cementiri 
Municipal 

17).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació de l'import rebut per l'Ajuntament de Granollers provinent 
de l'ATM en base al programa signat amb l'AMTU, a repartir entre els ajuntaments signants del 
conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,  l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de 
Canovelles,  l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de 
transport urbà de viatgers per carretera als municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses i  la 
Roca.

18).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la realització de la proposta d 'acabat de 
les façanes de les naus de Roca Umbert i el disseny dels elements de senyalització informativa dels 
edificis , mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

19).- Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Granollers i Estabanell y Pahisa Energia, SA, en relació a les obres i instal·lacions que s'executen 
a la via pública

20).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres del projecte de pavimentació de l'aparcament de 
Camp de les Moreres de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària.

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

21).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per al sosteniment del funcionament del Conservatori de 
Música de Granollers, de titularitat de la corporació local per al curs  2013-14

22).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de 
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència 
competitiva a l'Escola Ferrer i Guàrdia en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a 
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projectes educatius per a l'any 2014

23).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Ferrer i Guàrdia en 
el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius per a l'any 2014

24).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l 'Institut Carles Vallbona en 
el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius per a l'any 2014

25).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l 'Escola Salvador Espriu en 
el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius per a l'any 2014

26).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Escola Mestres Montaña 
en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius per a l'any 2014

27).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Escola Lledoner en el 
marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius per a l'any 2014

28).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Carles Vallbona en 
el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius per a l'any 2014

29).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Granullarius en el 
marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius per a l'any 2014

30).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'entitat Casal del Mestre, per al desenvolupament de l'activitat i col·laborar en la 
gestió per a l'any 2015

31).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'Esport Club 
Granollers

32).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'Associació 
Granollers Esportiva

33).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor del Club 
Ciclista Granollers

34).- Exp. P68/12 Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per a la 
prestació del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Cultura i Joventut de 
l'1 de juny de 2015 fins al 31 de maig de 2016 formalitzat amb l'empresa ISS FACILITY SERVICES, 
SA, i acceptar el canvi de denominació social actual per ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, 
SA

35).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a Blaus de 
Granollers per a l'organització de la Festa Major de 2014

36).- Dictamen relatiu a la modificació de l 'acord de la Junta de Govern Local de data 25 de juny 2014, 
pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'entitat Agrupació Excursionista de 
Granollers per a l'any 2014

37).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Esbart 
Dansaire de Granollers per a la realització d 'activitas durant l'any 2014

38).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de subvenció nominativa i de conveni de col·laboració 
amb l'Esbart Dansaire de Granollers per a l'any 2015 
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39).- Exp. R1P 57/12 Dictamen relatiu a resoldre el contracte plurianual de serveis per a la prestació 
del servei de gestió i dinamització comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut de 
l'Ajuntament de Granollers adjudicat mitjançant procediment obert i prorrogat amb l'empresa CISEC, 
SCCL per extinció de la personalitat jurídica.

40).- Proposta relativa a donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 234/2015, de 25 de març, 
relativa a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament d'ajuts 
de suport econòmic, tècnic i material en el marc del Catàleg de serveis de l 'any 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015

41).- Proposta relativa a l'acceptació de l'ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Programa complementari de garantia de la cohesió social per a l'any 2015, en el si 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 ,,,,    24242424    dddd''''abril deabril deabril deabril de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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