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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 28282828    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 adjudicar el contracte plurianual de subministrament de planxes digitals a la 
impremta municipal mitjançant procediment negociat sense publicitat mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària .

4).- Dictamen relatiu a aprovar l'adscripció a l'empresa municipal Granollers Audiovisual, SL, de les 
inversions realitzades per l'Ajuntament de Granollers durant l'any 2014, en els equipaments de Roca 
Umbert adscrits a Granollers Audiovisual , SL

5).- Proposta relativa a la pròrroga del conveni amb l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de 
Granollers i l'atorgament de subvenció nominativa destinada al projecte "Pis d'acollida de nens 
sahrauís malalts", per a l'any 2015 

6).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació del conveni i de la subvenció nominativa atorgada 
l'any 2014 a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers per al projecte "Pis d'acollida de 
nens sahrauís malalts"

7).- 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 per 
a l'actualització de la cartografia topogràfica digital 3D a escala 1:1000 de Granollers, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat

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

8).- Dictamen relatiu a aprovar el preu públic per les entrades de la REGAL XXXVI LLIGA NACIONAL 
CATALANA ACB 2015 I LA FINAL DE LA REGAL XVI LLIGA NACIONAL CATALANA LEB 2015

9).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdits núm.10/2015 de 
l'Ajuntament

10).- Dictamen relatiu a l'APROVACIÓ D'EXPEDIENTS AGPL0060 DE L´IMPOST MUNICIPAL 
SOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA -PLUSVÀLUA-

11).- Proposta relativa a sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, una subvenció de la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament d’accions formatives per al segon semestre de l’any 2015 en l’àmbit de 
“Recull d'activitats de suport al teixit empresarial” de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, en 
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el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

12).- Proposta relativa a sol·licitar una subvenció de 198.064,28 € al Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) de la Generalitat de Catalunya per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb 
l'Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny

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

13).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte mixt per la prestació del servei de manteniment de les 
portes automàtiques ubicades en els edificis municipals mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària.

14).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament   per a la substitució de llumeneres 
existents per noves llumeneres de leds als eixos viaris de l 'av. Sant Esteve - Av. del Parc i dels carrers 
de Roger de Flor - Lluís Company de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .

15).- Dictamen relatiu a autoritzar a l'empresa SOREA SA  a l'ampliació de la xarxa d'aigua potable al 
carrer de Constància

16).- Dictamen relatiu a autoritzar a l'empresa SOREA SA  a l'ampliació de la xarxa d'aigua potable al 
carrer de Joanot Martorell

17).- Dictamen relatiu a transmissions de les concessions dels drets funeraris mes juny  2015

18).- Dictamen relatiu a l'atorgament de  la segona pròrroga de la concessió en règim de lloguer del 
nínxol núm. 197 del quarter 01 referència 01379 del Cementiri Municipal

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

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

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

22).- Dictamen relatiu a subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior 
per a l'any 2015, regulada per l'Ordre TES/177/2015 de 8 de juny.

23).- Dictamen relatiu a  aprovar les bases específiques  per a l'atorgament gratuït de la Targeta S1 a 
famílies escolaritzades en centres educatius allunyats del domicili habitual

24).- Proposta relativa a acceptar la Cessió de sòl destinat a vial d'una porció de terreny situada al 
carrer Josep Umbert, número 104, de Granollers

25).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte pluriannual del servei de manteniment tecnològic i 
connectivitat del sistema de gestió remota SAMCLA SMART PRO del reg municipal de Granollers, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària a un proveïdor únic

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

26).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte pluriannual  mixt de servei de suport a l'activitat 
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acadèmica de l'Institut Escola Municipal del Treball (EMT) mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària

27).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de menjador i 
monitoratge de l'Escola Municipal Salvador LLobet  mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .

28).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l 'AMPA Pau Vila en el marc 
de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes educatius 
per a l'any 2015

29).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de l'addenda econòmica 2015, concedida a la Fundació 
Privada Cultural de Granollers AC, en el marc del conveni entre l'entitat i l'Ajuntament de Granollers 
per a la programació d'activitats d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per el curs 
2014-2015

30).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa al Club de Futbol 
Ponent destinada a l'activitat ordinària del club

31).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'Associació 
Esportiva Celestí Bellera destinada a l 'activitat ordinària del club

32).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament de gots reciclables per a la Festa 
Major any 2015, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb un únic criteri d'adjudicació i 
tramitació ordinaria.

33).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte per la prestació de serveis auxiliars complementaris a la 
gestió d'elements i materials de la Festa Major de Granollers mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària

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

34).- Proposta relativa a aprovar la programació d'activitats socioculturals de la Xarxa de Centres 
Cívics per al període octubre de 2015 a febrer de 2016

35).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de servei d’alienació i desballestament de vehicles 
abandonats dels quals sigui dipositari l'Ajuntament de Granollers mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària .

36).- 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 dues grues en modalitat de renting per la Policia Local de Granollers, mitjançant 
procediment obert, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat

37).- 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 vestuari per a la Policia Local de Granollers (Lot 1, Lot 2 i Lot 3), a adjudicar 
mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària i declarar -ne la seva 
plurianualitat.

38).- Proposta relativa a aprovar la resolució de la convocatòria dels ajuts individuals de material i 
llibres per al curs escolar 2015/2016

39).- Proposta relativa a donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 617/2015, de 14 de juliol, 
relativa a l'aprovació del segon pagament corresponent als mesos de gener a juny 2015 en concepte 
d'ajuts de menjador, d'acord amb els ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental per al 
curs escolar 2014/2015 
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TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    24242424    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2015201520152015
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