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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 9999    de juny dede juny dede juny dede juny 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 acceptar la subvenció concedida per la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC),  Departament de Cultura de Generalitat de Catalunya al projecte d'elaboració d’instruments de 
descripció del fons documental Viuda Sauquet

4).- Dictamen relatiu a acceptar la subvenció concedida per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC),  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya al projecte de disseny i d'implantació 
d'un Sistema de Gestió de Documents de la Direcció de Benestar Social

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació del preu públic per a la venda de l'assaig-catàleg Fracassart: la 
no-mort de l'art, 

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdits núm. 6/2015 de 
l'Ajuntament

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

7).- Proposta relativa a acceptar la concertació del recurs tècnic "Projecte de Govern Obert i 
Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers" atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc 
del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

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

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

9).- Dictamen relatiu a la transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor de la senyora Isabel 
Serrano Álvarez

10).- Dictamen relatiu a l'ordenació dels noms a 10 espais públics de la ciutat, que no comporten 
modificacions ni incorporacions d 'adreces postals d'edificis públics i privats

11).- Dictamen relatiu a regularitzar el cànon corresponent a la concessió municipal d'aparcament 
soterrat del carrer de Colom, número 21 amb el carrer de Calderon de la Barca, adjudicat a Comercial 
Berlin SL.
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12).- Dictamen relatiu a aprovació del cànon corresponent a la concessió municipal d'aparcament 
soterrat ubicat al c. Conestable de Portugal entre els carrers Palaudaries i Sant Josep de Calassanç 
adjudicada a Parkin Corona SL

13).- 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 
subministrament de 90 armilles interiors antibales per a la Policia Local de Granollers mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat

14).- Proposta relativa a aprovar la liquidació de l'ICIO per les obres de construcció d'edifici comercial 
destinat a supermercat d'alimentació i aparcament en planta soterrani al carrer Arenys, 14, d'aquesta 
ciutat, a favor de MERCADONA, SA (2014-OMA-950)

15).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte d'urbanització 
de l'entorn de la confluència del carrer Uruguai amb el carrer de la Torreta de Granollers, a favor de 
l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA

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

16).-  Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de gestió de dos 
casals d'estiu inclosos dins el programa Fes-te L'Estiu 2015, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

17).- 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 per el curs 2013-2014”  en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona

18).- 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 SERVEI  
TÈCNIC D'ARBITRATGE DE LES LLIGUES DE LLEURE D'ESTIU 2015 O DE HIVERN 2015/2016, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària i declarar-ne la seva 
plurianualitat

19).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de col·laboració 
amb l'Associació Castellera Xics de Granollers durant l 'any 2015

20).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de sonorització i 
il·luminació de Festival Musik N Viu per a l'any 2015, mitjançant procediment negociat sense publicitat 
i tramitació ordinària 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    5555    de juny dede juny dede juny dede juny de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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