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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 7777    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol 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 PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3).- 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 planxes digitals a la impremta municipal mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat

4).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació nominativa atorgada a l'Institut Marocain pour le 
Développement Local (IMADEL) per a la realització del "Projecte de col·laboració i assistència tècnica 
per a la millora de les competències en governança i planificació estratègica de Sidi Rahal  (Marroc)"

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

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal i 
l'Ajuntament de Granollers per a la cooperació supramunicipal

6).- Proposta relativa a acceptar la subvenció, d'import 46.172,70 €, atorgada per part del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a la realització d'una part del Programa "Promoure l'ocupació a la 
indústria local del Vallès Oriental" en tant com a entitat local co-executora, i aprovar el contingut i la 
signatura del corresponent conveni de col·laboració i l 'addenda a aquest

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

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de les certificacins número 1 i número 2 i última  de l'obra de 
substitució de llumeneres exisitents per noves llumeneres als carrers de Francesc Macià, Joan Prim i 
Primer Marquès de les Franqueses de Granollers, a favor de l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.

8).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament de 13 vehicles per a l'Ajuntament de 
Granollers en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tramitació.ordinària.

9).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte mixt per a la prestació del servei de verificació anual i el 
manteniment correctiu que se'n derivi, de les instal·lacions de parallamps ubicats als edificis 
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municipals de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària

10).- Dictamen relatiu a transmissions de les concessions dels drets funeraris corresponent al mes de 
maig 2015

11).- Dictamen relatiu a una transmissió de la concessió de drets funeraris , intervius

12).- Dictamen relatiu a una transmissió de la concessió, renúncia i trasllat de restes a la fossa 
comuna d'un nínxol del Cementiri Municipal

13).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris i trasllat de restes a la fossa 
comuna del Cementiri Municipal 

14).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris i trasllat de restes a la fossa 
comuna del Cementiri Municipal 

15).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris i trasllat de restes a la fossa 
comuna del Cementiri Municipal 

16).- Dictamen relatiu a a la segona pròrroga de la concessió en règim de lloguer del nínxol núm. 47 
del quarter 13 clase 3a pis 4t. referència 04877 del Cementiri Municipal

17).- Dictamen relatiu a la transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor Manuel 
Velasco Pedrosa 

18).- Dictamen relatiu a la transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor José 
López Medina

19).- Dictamen relatiu a  esmenar l'error material produït  en l'acord de la Junta de Govern Local 
aprovat en sessió ordinària de data 19 de maig de 2015, en ralació a les concessions de drets 
funeraris fins a un màxim de 50 anys corresponents al mes de març de 2015.

20).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes de maig 
de 2015)

21).- 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 1130

22).- Dictamen relatiu a donar compte de la Resolució d'Alcaldia, núm. 569/2015, relativa a aprovar la 
sol·licitud d'una subvenció en concepte de transport públic urbà, al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques,

23).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació del servei de gestió de zones blaves - Granollers 
Promocions -  1r. trimestre 2015

24).- 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 
d’alienació i desballestament de vehicles abandonats dels quals sigui dipositari l'Ajuntament de 
Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària.

25).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 i liquidació de les obres de la Memòria 
valorada de rehabilitació de cobertes, llindes de formigó i consolidació de fonamentació a l'Escola 
Montserrrat Montero, a favor de l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL

26).-Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 i última de les obres del Projecte de nou 
enllumenat als espais interiors de Roca Umbert, a favor de l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA

27).- Dictamen relatiu a aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres relatives  al projecte 
executiu d'ampliació del cementiri municipal de Granollers , Fase 1 (Obra 74/14)
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28).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte per la prestació del servei 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 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

29).- Dictamen relatiu a renovar l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Vallbona i Tastet d'ofici" d'atenció 
educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria de l'Institut Carles Vallbona, en 
el marc dels programes de diversificació curricular

30).- Dictamen relatiu a renovar l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Singulars Bellera-Junts" d'atenció 
educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria de l'Institut Celestí Bellera, en 
el marc dels programes de diversificació curricular

31).- Dictamen relatiu a renovar l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Demà" d'atenció educativa a la diversitat 
de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria del Centre Educem, en el marc dels programes de 
diversificació curricular

32).- Dictamen relatiu a renovar l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Endavant" d'atenció educativa a la 
diversitat de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria del Col·legi l 'Estel, en el marc dels programes 
de diversificació curricular

33).- Dictamen relatiu a renovar l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Fènix" d'atenció educativa a la diversitat 
de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria de l'Escola Pia de Granollers, en el marc dels 
programes de diversificació curricular

34).- Dictamen relatiu a renovar l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte "Pinacle" d'atenció educativa a la diversitat 
de l'alumnat d'educació secundaria obligatòria del Col·legi Jardí de Granollers, en el marc dels 
programes de diversificació curricular

35).- Dictamen relatiu a modificar un error material a l'acord aprovat per la Junta de Govern Local de 
data 23 de juny de 2015 relatiu a revocar la subvenció concedida a l'AMPA LLedoner per col·laborar 
en el desenvolupament de projectes educatius de l'any 2014

36).- Donar compte de la resolució d'alcaldia núm 571/2015 relativa a l'ampliació de  termini del 
contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels equipaments esportius municipals 
adscrits al Servei d'Esport de l'Ajuntament de Granollers amb l'empresa SELMAR, SA en el 
procediment licitatori actual.

37).- Donar compte de la resolució d'alcaldia núm 570/2015 relativa a la suspensió de l'acord 
d'adjudicació del contracte mixt de serveis per a la prestació del servei de neteja de varis equipaments 
esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l' Ajuntament de Granollers, mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari per interposició d'un recurs 
especial en matèria de contractació.

38).- Dictamen relatiu a adquirir i liquidar el contracte de subministrament dels dos edificis modulars 
tipus vestidors esportius per al camp municipal de futbol de Can Gili de Granollers, en la modalitat 
d'arrendament operatiu, adjudicat mitjançant procediment negociat sense publicitat i  tramitació 
urgent.
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39).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col.laboració  entre l'Ajuntament de Granollers i 
l'Ajuntament de Tarragona, per a la incorporació d'un premi en el Concurs Internacional de Castells de 
Focs Artificials "Ciutat de Tarragona", per a l'any 2015

40).- Dictamen relatiu a aprovar el preu públic per a la venda de la cervessa de la Festa Major  

41).- Dictamen relatiu a anul·lar parcialment l'operació pressupostaria A 12015000001828, que es va 
aprovar a la Junta de Govern Local del dia 17 de febrer de 2015 i que va servir per aprovar les Bases 
particulars i específiques del Servei de Cultura per a la sol·licitud i concessió de subvencions i ajuts 
municipals per a les entitats, per a l'any 2015

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

43).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Cultural l'Art 
del Bonsai durant l'any 2015

44).- Proposta relativa a acollir-se a la convocatòria d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i 
adopció dels animals de companyia corresponents a 2015 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat aprovada en l 'Ordre AAM/166/2015, de 28 de maig

45).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de gestió del 
servei d'atenció psicoterapeutica per a infants i adolescents atesos des de Serveis Socials i /o CIRD de 
l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .

46).- 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 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    3333    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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