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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 14141414    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 GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a SAT agrícola de Granollers  
en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou

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

4).- Dictamen relatiu a aprovar el padró fiscal de la Taxa de Cementiri Municipal per a l 'any 2015

5).- Dictamen relatiu a acceptar la  cessió en propietat de bancs per part de la Diputació de Barcelona 
dins del Catàleg de Serveis del Pla "xarxa de Governs Locals 2012-2015 

6).- 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 1255

7).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte del servei de 
manteniment tecnològic i connectivitat del sitema de gestió remota SAMCLA SMART PRO del reg 
municipal de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària a un 
proveïdor únic i declarar-ne la seva plurianualitat.

8).- Dictamen relatiu a acceptar l’ajut de suport tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona per a 
l’actuació “Inclusió de l'adaptació al canvi climàtic a la planificació del municipi de Granollers", en el 
marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 

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

9).- 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 mixt de servei 
de suport a l'activitat acadèmica de l'Institut Escola Municipal del Treball (EMT) mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat

10).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa a favor de l'entitat 
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS per a l’organització d’un casal 
d’estiu el mes de juliol de 2015

11).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa a favor de l'entitat 
SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DE GRANOLLERS per a l’organització d’un casal d’estiu el 
mes de juliol de 2015
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12).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa a favor de l'entitat ESPLAI 
GUAI ! DE PALOU per a l’organització d’un casal d’estiu el mes de juliol de 2015

13).- Dictamen relatiu a sol·licitar la subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya destinada a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants de les llars d’infants 
de titularitat dels Ajuntaments pel curs 2015-16

14).- Dictamen relatiu a sol·licitar a la Diputació de Barcelona de la participació “Projecte de suport a 
la competència emprenedora. Cultura Emprenedora a l'Escola ”, en el marc del Catàleg de serveis del 
pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015

15).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'Ateneu de Granollers 2015

16).- Proposta relativa a aprovar l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de col·laboració 
amb l'entitat Drac de Granollers per a l'any 2015

17).- Proposta relativa a aprovar la resolució de la convocatòria del Servei de Cultura per a la 
concessió de subvencions per a projectes culturals per a l 'any 2015 

18).- Dictamen relatiu a aprovar les justificación atorgades a entitats culturals, en el marc de la 
convocatòria del Servei de Cultura, per a la concessió de subvencions per a l 'any 2014

ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

19).-  Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament de 90 armilles interiors antibales 
per a la Policia Local de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat  i tramitació  
ordinaria.

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    10101010    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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