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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 17171717    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre 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 aprovar la contractació conjunta i iniciar expedient licitatori, autoritzar la 
despesa i  aprovar  els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  al 
contracte de subministrament en regim d'arrendament de fonts d'aigua amb sistema de depuració 
d'osmosi inversa i manteniment per a diverses dependències municipals de l'Ajuntament de 
Granollers i les entitats adscrites, mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació 
ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat

4).- Dictamen relatiu a aprovar la segona i última justificació de la subvenció de la Comissió Europea 
per al projecte Digipay4Growth

5).- Exp. 2013/4136 Dictamen relatiu a la proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció 
atorgada a la Fundación Adra per al projecte "Mejora de la producción de hortalizas bajo sistema de 
riego por goteo, provincia de Caluco (El Salvador)", dins la convocatòria 2013"

6).- Dictamen relatiu a a l'aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a l'Institut Marocain 
pour le Développement (IMADEL) i a la formalització d'un conveni amb l'entitat per a la realització del 
"Projecte d'acompanyament i suport al municipi de Sidi Rahal (Marroc) per a la posada en marxa del 
planejament urbà de la ciutat", per al període 2015-2016

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

7).- Dictamen relatiu a les actuacions realitzades per esmenar l'error produït en la inhumació del 
senyor Antonio Miguel Hernández García en el nínxol amb referència  00806

8).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris d'un nínxol del Cementiri 
Municipal - ref. 04673

9).- Dictamen relatiu a la transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor de la senyora Lydia 
Soley Janeiro - ref. 01154

10).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris - ref. ninxol 00965 - Joan Sala 
Maltas

11).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris - ref. 03929 - M. Carmen 
Llobet Mas
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12).- Dictamen relatiu a deixar sense efectes l 'acord de desestimació de renúncia de la concessió d'un 
nínxol del Cementiri Municipal, a la senyora Teresa Ulldemolins Galo, i autoritzar un trasllat de restes 
a la fossa comuna

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

13).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament de l'Escola de 
Música Municipal “Josep Maria Ruera”

14).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc 
del Catàleg del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) 2012-2015, a 
través del Catàleg de suport a serveis i activitats 2015, per al recurs “Difusió Artística als municipis: 
Festival artístics”

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

15).- 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 
la promoció de l'educació no sexista i el foment de la coeducació i la prevenció de la violència 
masclista als centres i serveis educatius municipals de l'Ajuntament de Granollers(Lot 1, Lot 2 i Lot 3), 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària i declarar-ne la seva 
plurianualitat

16).- Dictamen relatiu a aprovar les bases específiques i la convocatòria de subvencions de Barris per 
a l'any 2016 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    13131313    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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