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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera 
convocatòria el proper dia 19 de maig de 2015 a les 17:00 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 DIA 
 
1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
2).- Despatx oficial. 

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA 
 
 

 
3).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdits núm.3/2015 de 
l'Ajuntament 
4).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdits núm.5/2015 de 
l'Ajuntament 
5).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte pluriannual dels serveis d'assessorament jurídic 
i d'assistència tècnica en matèria de recursos humans a l'Ajuntament de Granollers, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària 
6).- Proposta relativa a acceptar l'expedient de revocació parcial de la subvenció de 
32.557,50 € atorgada per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat 
de Catalunya, amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), per a la realització 
d'accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/es en situació de desocupació 
per a l'any 2012 (FOAP 2012) 
7).- Proposta relativa a sol·licitar una subvenció de 54.091,10 € al Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya per a una quarta pròrroga en la 
contractació, durant el període 2015-16, dels dos agents d'ocupació i desenvolupament local 
(AODL) ubicats al Servei de Promoció Econòmica; i aprovar els seus respectius plans de 
treball 
8).- Proposta relativa a sol·licitar una subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de 
la Generalitat de Catalunya per a la realització de sis programes d'experienciació laboral i un 
programa específic de caràcter experimental i innovador per a afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultat d'inserció, motivat per la Resolució EMO/758/2015, 
de 17 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a la concessió de 
subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb necessitats de reequilibri 
territorial i social: Projecte Treball als Barris 
 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA 
 
 

 
9).- Dictamen relatiu a aprovar la programació d'activitats socioculturals de la Xarxa de 
Centres Cívics per al període juny a juliol de 2015 
 

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT 
 
 

 



10).- Dictamen relatiu a deixar sense efectes la renúncia de la concessió dels drets funeraris 
i trasllat de restes a la fossa comuna del Cementiri Municipal 
11).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió d'un nínxol del Cementiri Municipal i 
trasllat de restes dins del recinte 
12).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes 
abril de 2015) 
13).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris (mes d'abril 
de 2015) 
14).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'Associació GRANOLLERS PEDALA de Granollers 
15).- Proposta relativa a adjudicar a la senyora Antonia López Alcaraz la parcel·la sobrera 
del Projecte d'Adjudicació de sobrant de vial, en la confluència del carrer Frederic Soler i 
Manuel Cornella de Granollers 
16).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i  aprovar la 
contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  
al contracte de serveis de manteniment correctiu de la infraestructura hidràulica, equips de 
bombejament  quadres elèctrics, de comandament i telegestió de la xarxa d’aigua no potable 
i dels llacs i fonts ornamentals de Granollers, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i declarar-ne la seva plurianualitat 
17).- Dictamen relatiu a acceptar el suport material atorgat per la Diputació de Barcelona per 
a la cessió de mesuradors de consum energètic, en el marc del Catàleg de serveis 2014 del 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"  

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA 
 
 

18).- Proposta relativa a la modificació de l'acord de la Junta de Govern Localde data 29 de 
juliol de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció de lliure concurrència a 
l'Asociación Cultural Casa de Castilla y León per a l'any 2014 
19).- Proposta relativa a aprovar l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'entitat Blaus de Granollers 
20).- Dictamen relatiu a acceptar les donacions de particulars de material al Banc d'Ajudes 
Tècniques, que gestiona el Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS 
21).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a 
l'entitat Parròquia de Sant Esteve-Centre d'Acolliment El Xiprer per al desenvolupament del 
projecte "esmorzars" per a l'any 2014 
22).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a 
l'entitat Parròquia de Sant Esteve - Centre d'Acolliment El Xiprer per al desenvolupament del 
projecte "dinars" per a l'any 2014  
 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 

Granollers, 14 de maig de 2015 
 

L'ALCALDE 

 


