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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 24242424    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 pròrroga del contracte del servei de distribució de les publicacions 
que edita l'Ajuntament de Granollers (“Granollers informa” i “El Rengle”) dins del terme municipal, en 
els domicilis particulars i equipaments municipals

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

4).- Dictamen relatiu a  l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació dels 
treballs d'auditories de regularitat financera i de compliment de les empreses i EPE depenents de 
l'Ajuntament de Granollers com a suport a l'òrgan interventor de l'1 de gener de 2016 fins al 31 de 
desembre de 2016 formalitzar amb l'empresa GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y 
CONSULTORIA, SA

5).- 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 del servei de 
manteniment tècnic del maquinari del sistema d’emmagatzematge corporatiu, backup i servidors de 
l'Ajuntament de Granollers a adjudicar per procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària 
i declarar-ne la seva plurianualitat

6).- Proposta relativa a acceptar la subvenció d'import 127.818,24 € 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 beneficiàries de renda mínima d'inserció (RMI), motivat per l'Ordre 
EMO/244/2015, de 29 de juliol

7).- Proposta relativa a acceptar la subvenció de 243.107,22 € atorgada per part del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya per a l'execució de 5 programes 
d'experienciació laboral  i un programa específic de caràcter experimental i innovador per a afavorir la 
inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultat d'inserció,dins el marc de la convocatòria 2015 del 
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte 
"Treball als barris"

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

8).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori , autoritzar la despesa i aprovar  els plecs de clàusules 
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administratives i prescripcions tècniques particulars per  al contracte mixt de serveis per a la prestació 
del servei de manteniment de les instal.lacions de calefacció, climatització, gas i d'aigua calenta 
sanitària dels equipaments municipals de Granollers ,  mitjançant procediment obert subjecte a 
regulació harmonitzada amb varis criteris d'adjudicació , tramitació ordinària i declarar.ne la seva 
plurianualitat

9).- Dictamen relatiu a  iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i  aprovar la contractació 
conjunta  i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  al contracte  
de serveis  per a la prestació del servei de control per a la prevenció de la legionel·losi a les 
instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites,  mitjançant procediment 
obert i declarar-ne la seva plurianualitat.

10).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació dels treballs d'execució de 13 sifons d'obra i 
substitució de 2 reixes en diversos embonals del barri de Can Bassa  (PRE_144_15)

11).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació dels treballs per recréixer pou de registre ocult a 
prop de l'aparcament públic de vehicles del carrer de Ramon Llull .   (PRE_235_15)

12).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació dels treballs de fressat d'arrels intrusives dins un 
tram de claveguera general al barri de Can Bassa.  (PREBAIXA15_04)

13).- Dictamen relatiu a transmissions de les concessions dels drets funeraris del nínxol núm 93, 
classe 3, quarter 1, ref. 00130.

14).- Dictamen relatiu a transmissions de les concessions dels drets funeraris

15).- Dictamen relatiu a transmissions de les concessions dels drets funeraris

16).- Dictamen relatiu a transmissions de les concessions dels drets funeraris

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

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

19).- Dictamen relatiu a acceptar el canvi de president de la Unitat d'Actuació-27 en favor de la 
mercantil CIMEXCO, S.A. representada pel Sr. Luis Manuel Gil Sánchez, i designar el nou 
representant de l'Ajuntament de Granollers que serà el Sr. Albert Camps i Giró, 4t tinent d'alcalde i 
regidor d'Obresi Projectes, Medi Ambient, Activitats i Espais Verds

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

20).- 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 serveis per a la prestació del servei de neteja dels centres educatius públics i municipals 
de l'Ajuntament de Granollers i del Consorci d'Educació Especial M. Montero (Lot 1 neteja centres 
públics i Lot 2 neteja centres municipals i Lot 3 neteja Escola d'educació especial M. Montero),  
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb varis criteris d'adjudicació, 
tramitació ordinària i declarar.ne la seva plurianualitat

21).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la neteja dels 
centres educatius públics de Granollers de l'1 de gener de 2016 fins el 31 d'agost de 2016 amb 
l'empresa CLECE,SA

22).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la neteja dels 
centres educatius municipals de Granollers de l'1 de gener de 2016 fins el 31 d'agost de 2016 amb 
l'empresa CLECE,SA

23).- 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 servei de 
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docència del curs “Educació Corporal” a l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària i declarar la seva plurianualitat .

24).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers, “La 
Caixa” i l'Obra Social “La Caixa” per a la realització del Projecte Carles Riera

25).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció extraordinària concedida a l'Escola Pau 
Vila en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions 
extraordinàries a centres educatius per al curs 2014-2015

26).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció extraordinària concedida a l'Associació 
Pedagògica Salvador Llobet en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de 
subvencions extraordinàries a centres educatius per al curs  2014-2015

27).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació nominativa concedida a Òmnium Cultural Vallès Oriental 
per a la realització del projecte "Festes de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental durant l 'any 2014.

28).- Dictamen relatiu a  l'aprovació de la pròrroga  del contracte administratiu especial de serveis per 
a la prestació de l'explotació del bar-cafeteria del GRA de l'Ajuntament de Granollers i la dinamització 
de l'espai de trobada pel període comprès entre el 23 de novembre de 2015 fins el 22 de novembre de 
2017 formalitzat amb l'empresa SIMFONIA, SCP

29).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació del Cànon de l'any 2015, en concepte de l'explotació  i la 
gestió de la Casa de Colònies de Roques Blanques de Ribes de Freser

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

30).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis  per a la prestació del 
servei d'atenció a domicili - SAD- de Granollers amb efectes  1 de febrer de 2016 fins al 31 de gener 
de  2017 formalitzat amb l'empresa FUNDACIO PERE MATA, FUNDACIÓ PRIVADA

31).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis  per a la prestació del 
servei de dinamització de la gent gran i espai actiu amb efectes  1 de gener de 2016 fins al 31 
desembre de  2016 formalitzat amb DOBLE VIA SERVEIS EDUCATIUS SCCL

32).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'addenda per a l'any 2016 al Conveni de col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers 
per al manteniment del servei tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de Granollers

33).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat 
Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers per a la realització del projecte 'Kits de suport 
social' per l'any 2014

34).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa 'Pla de Xoc' a favor de 
l'entitat Fundació Privada APADIS, per a la realització del projecte d'innovació educativa 'Píndoles 
formatives' per l'any 2015

35).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat 
Associació de pares i adults amb discapacitats -APADIS-, per a la realització del programa d'activitats 
'Centre de tarda' per l'any 2015

36).- Dictamen relatiu a l'aprovació del manifest del 25 de novembre de 2015 amb motiu de la 
commemoració del Dia internacional contra la violència vers les dones  

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    20202020    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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