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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 22222222    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre 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 aprovació del preu públic per la venda del catàleg Mecanismes del ser. Enric 
Maurí

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació d'expedients AGPL0065 de l´IMPOST MUNICIPAL SOBRE 
L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA -PLUSVÀLUA-

5).- Proposta relativa a sol·licitar l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona pel projecte de 
senyalització del paratge de Palou en el marc del Catàleg de recursos de 2015

6).- Proposta relativa a Acceptar la subvenció de 54.091,10 € atorgada pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya per a la pròrroga de la contractació dels Agents d'Ocupació i Desenvolupament local 
(AODL) Lourdes Godoy Bernardo i Vicenç Planas Herrero per un període de 12 mesos (desembre 
2015 – desembre 2016); i aprovar la continuïtat de la relació laboral d 'aquests dos AODL 

7).- Dictamen relatiu a sol·licitar nous serveis E-Notum del Consorci d'Administració Oberta de 
Catalunya

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

8).-  Dictamen relatiu a adjudicar el contracte plurianual mixt per a la prestació del servei de 
manteniment  preventiu i correctiu dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Granollers i les entitats 
adscrites, mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

9).- Dictamen relatiu a una transmissió de la concessió de drets funeraris, intervius del senyor Juan 
Grau Gasch

10).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris  (mes de juliol de 2015)

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

12).- Proposta relativa a aprovació inicial del Projecte d'obra actuació de millora de les façanes de 
l'edifici el Cangur al carrer Prat de la Riba.

13).- Proposta relativa a aprovació inicial del Projecte d'obra de plataforma única al carrer Corró, entre 
els carrers Torras i Bages i València,
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ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

14).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament del Conservatori 
de Música de Granollers per al curs 2013/14

15).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció extraordinària concedida a l'escola 
Granullarius en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions 
extraordinàries per als centres públics per al curs  2014-2015

16).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció extraordinària concedida a l'escola 
Ferrer i Guàrdia en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de 
subvencions extraordinàries per als centres públics per al curs  2014-2015

17).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció extraordinària concedida a l'escola 
Mestres Montaña en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de 
subvencions extraordinàries per als centres públics per al curs  2014-2015

18).- Dictamen relatiu a aprovar les Bases específiques del Servei d'Educació per a la  concessió de 
subvencions extraordinàries per als centres educatius públics per al curs  2015-2016

19).- Exp. 43/15 Dictamen relatiu a adjudicar  el Lot 1  (Lliga Fa7) i el Lot 2 ( Lliga BQ) del contracte de 
serveis per a la prestació del servei  tècnic d'arbitratge en les lligues de lleure de l'estiu  2015 i de 
l'hivern 2015/2016 de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària.

20).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'Associació 
Patinatge Artístic de Granollers destinada al foment de les competicions del patinatge artístic

21).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'entitat Club Bàsquet Granollers amb motiu de la reposició de la instal·lació d’aigua 
del pavelló, situat en el carrer Girona, 222 de Granollers

22).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d 'alcaldia núm. 688/2015, relativa a aprovar la modificació 
de la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona que va concedir a l'Ajuntament de 
Granollers per la celebració del Torneig internacional d’handbol base Granollers CUP  2014

23).- Dictamen relatiu a donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 698/2015 relativa a adjudicar el 
contracte de subministrament en règim de lloguer de diferents mòduls, sanitaris, cabines i urinaris a 
l'espai públic durant els actes de Festa Major de Granollers, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària.

24).- Dictamen relatiu a donar compte de la resolució d'alcaldia núm.672/2015 relativa a modificar el 
contracte de serveis per el transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats i 
altres en el sentit d'ampliar prestacions inicialment previstes

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

25).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació 
anticipada i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte 
de serveis per a la prestació del servei de gestió del servei d'atenció a la petita infància "Petits i 
Grans" de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat.

26).- Dictamen relatiu a aprovar les justificacions de les subvencions atorgades l'any 2014 a les 
associacions de veïns dels barris de Can Mònic i Sota El Camí Ral en el marc de la convocatòria de 
Barris



3

27).- 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

28).- Dictamen relatiu a l'acceptació del recurs tècnic 'Millora de la gestió i programació dels casals i 
equipaments socioculturals de les persones grans', concedit per la Diputació de Barcelona en el marc 
del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

29).- Dictamen relatiu a l'acceptació del recurs 'Supervisió càrrecs intermedis', concedit per la 
Diputació de Barcelona en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

30).- 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 i transport de sal de desgel en període de nevades i/o gelades de l'Ajuntament de 
Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària i declarar-ne la seva 
plurianualitat 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    18181818    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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