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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 27272727    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre 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 renunciar a la subvenció rebuda pel projecte europeu DIGIPAY4GROWTH en 
el marc del programa CIP Competitiveness and innovation framework programme de la Comissió 
Europea

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

4).- Dictamen relatiu a sol.licitud de nous serveis E-Fact del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya

5).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis plurianual per a la prestació del servei 
d'actualització de la cartografia topogràfica digital 3D a escala 1:1000 de Granollers, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

6).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis  per a la prestació del servei d'externalització 
del centre de procés de dades de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .

7).- Dictamen relatiu a autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis per la prestació del servei de suport i 
manteniment dels programaris de gestió corporatius de l'Ajuntament de Granollers a adjudicar 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i declarar -ne la seva plurianualitat.

8).- Proposta relativa a aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada 
per la Diputació de Barcelona per a la realització de l'acció "Mentre estàs a l’atur treballa amb les 
idees – 2ª edició" inclosa en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”

9).- Proposta relativa a acceptar la subvenció d'import 198.064,28 € atorgada pel Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) 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

10).- Proposta relativa a modificar l'acord de la Junta de Govern Local del 28 d'abril de 2015, pel qual 
s'aprovava l'execució d'un pla d'ocupació per a la realització de serveis de caràcter públic i interès 
general de competència municipal, en el marc del Pla de xoc 2015 contra la crisi i el risc d'exclusió 
social impulsat per l 'Ajuntament de Granollers
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ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

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

12).- Dictamen relatiu a la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, concedit en règim 
de lloguer

13).- Dictamen relatiu a la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys concedit en règim 
de lloguer

14).- Dictamen relatiu a la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, concedit en règim 
de lloguer a la senyora Antonia Reyes Ruiz

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 desestimar sol·licitud de renúncia de la concessió d'un nínxol del Cementiri 
Municipal 

17).- Dictamen relatiu a justificar la despesa dels ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en el 
marc Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics locals 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

18).- Dictamen relatiu a modificar el contracte de serveis per a la neteja dels centres educatius públics 
de Granollers en el sentit de reduir les prestacions del servei i l'import adjudicat amb efectes  1 de 
setembre de 2015 fins a la finalització del contracte el  31 de desembre de 2015

19).- Dictamen relatiu a ratificar el conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Vic- 
Universitat Central de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers

20).- Proposta relativa a la resolució de la convocatòria del Servei d'Educació per a la concessió de 
subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2015 per a l'escola Granollers

21).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 16 de 
desembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'Ass. Pedagògica 
Salvador LLobet en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació de subvencions extraordinàries a 
centres educatius per al curs 2014-2015

22).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 16 de 
desembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'escola Pau Vila 
en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació de subvencions extraordinàries a centres 
educatius per al curs 2014-2015

23).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció extraordinària concedida a l 'escola Joan 
Solans 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

24).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció extraordinària concedida a l'Institut 
Celestí Bellera 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

25).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia núm. 117/2015, relativa a ratificar l'addenda al 
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conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers en al Pla Educatiu d'Entorn del curs 
2015-2016

26).- Dictamen relatiu a acceptar la concessió del “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 de la Diputació de Barcelona

27).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 29 de 
juliol de 2014, pel que s'aprova l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Òmnium Cultural del Vallès 
Oriental per a l'any 2014

ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BEBESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BEBESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BEBESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BEBESTAR

28).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament de dues unitats de vehicle grúa en 
modalitat de renting, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació 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 ,,,,    23232323    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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