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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 9999    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre 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 el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers, l'empresa 
municipal Granollers Audiovisual S.L. i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural,  per vincular la 
Tèrmica de Roca Umbert al sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya

4).- Dictamen relatiu a  aprovar la pròrroga del contracte  de subministrament i distribució de 
consumibles, material informàtic no inventariable standard des de l'1 de gener de 2016 fins al 31 de 
desembre de 2016 formalitzat amb l'empresa  SERVICIOS MICROINFORMATICA,SA 

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament de material 
d'escriptori per a l'Ajuntament de Granollers de l'1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2016 
formalitzat amb l'empresa PMC GRUP 1985, SA

6).-  Dictamen relatiu a acordar l'adhesió al sistema d'aquisició centralitzada de l'Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català del Desenvolupament Local (CCDL) per al 
subministrament de paper per a les diverses dependències de l 'Ajuntament de Granollers.

7).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte pluriannual de subministrament de cessió del dret d'ús 
d'una plataforma en Cloud Computing dels serveis de publicació de dades obertes i seguiment de 
projectes de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i 
tramitació ordinària

8).- Proposta relativa a aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la sol·licitud de la Diputació 
de Barcelona d’un ajut en el marc de la convocatòria per a la selecció d’estratègies de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI)

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

9).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdits núm.17/2015 de 
l'Ajuntament

10).- Dictamen relatiu a aprovar els preus públics, per a l'exercici 2016

11).- Proposta relativa a atorgar les subvencions a l’autoocupació de persones desocupades per la 
creació d’una activitat empresarial, d’acord amb el que estableixen les bases aprovades en data 17 de 
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març de 2015, dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de Granollers l’any 2015

12).- Proposta relativa a atorgar les subvencions a la contractació laboral de persones majors de 45 
anys, dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de Granollers l’any 2015

13).- Proposta relativa a atorgar les subvencions per a finançar la despesa dels interessos generats de 
préstecs per a iniciatives empresarials a Granollers, d’acord amb el que estableixen les bases 
aprovades en data 17 de març de 2015, dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de 
Granollers l’any 2015

14).- 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 diverses accions incloses en el marc del 
règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 2n 
semestre de 2015

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

15).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte  d'obres per l'execució de les obres del projecte 
d'actuació de millora de les façanes de l'edifici el Cangur al carrer Prat de la Riba, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

16).- Dictamen relatiu a justificar la subvenció atorgada pel Consorci per a la Defensa de la Conca del 
Riu Besòs per l'execució de l'actuació anomenada "Estudi del condicionament de diversos trams del 
marge esquerra del riu Congost al seu pas per Granollers", dins del Programa de Suport per a la 
restauració de l'entorn fluvial, any 2015

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

17).- Dictamen relatiu a la resolució de la convocatòria del Servei d'Educació per a la concessió de 
subvencions extraordinàries per als centres públics per al curs  2015-2016

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

18).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte per la prestació del servei d'educació física 
per al programa AFIS d'activitat física i salut de l 'Ajuntament de Granollers

19).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte per la prestació de serveis preventius 
sanitaris dels actes organitzats per l 'Ajuntament de Granollers o en els que col·labori

20).- Proposta relativa a aprovar la pròrroga del contracte per la prestació del servei de control de 
plagues als edificis públics i equipaments municipals de Granollers

21).- Dictamen relatiu a restar assabentada de la reducció de l'ajut econòmic concedit per la Diputació 
de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla 'Xarxa de Governs Locals 
2012-2015', per menor import justificat de l'actuació 'Programa de promoció de la salut'

22).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte de prestació del servei de menjador a 
domicili de l'Ajuntament de Granollers.

23).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de gestió del 
servei d'atenció a la petita infància "Petits i Grans" de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant 
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .

24).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte de prestació del servei d 'atenció a la persona 
i les activitats de sensibilització i comunitàries en l'àmbit de la teràpia ocupacional per al centre per a 
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l'autonomia personal SIRIUS de Granollers, per un termini de 12 mesos formalitzat amb la cooperativa 
GEDI, GESTIÓ I DISSENY SCCL

25).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte de serveis per a la prestació del servei de 
suport, informació i dinamització als EBASP a Granollers mesos formalitzat amb la cooperativa  GEDI, 
GESTIÓ I DISSENY SCCL

26).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d'Intervenció 
socioeducativa per a infants i adolescents a la xarxa de centres oberts de Granollers

27).- Dictamen relatiu a iniciar, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis per la prestació del 
servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents a la xarxa de centres 
oberts de Granollers , a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat

28).- Dictamen relatiu a iniciar, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis per a la prestació del 
servei de menjador a domicili de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària i declarar -ne la seva plurianualitat

29).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis  per a la prestació del 
servei de transport adaptat de Granollers amb efectes  1 de gener de 2016 fins al 31 desembre de  
2016 formalitzat amb EMPRESA AUTOCARES CER S.A

30).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Fundació 
Hospital Asil de Granollers, per a la realització del projecte 'Alberg de transeünts' per l'any 2015

31).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Granollers, per a la realització del projecte 'Assessorament als ciutadans en 
diverses matèries de caire social ' per l'any 2015

32).- Dictamen relatiu a  l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis  per a la prestació del 
servei d'atenció psicològica per a dones víctimes de violència de gènere del CIRD de l'Ajuntament de 
Granollers amb efectes  1 de gener de 2016 fins al 30 de setembre de  2016 formalitzat amb ALBA 
GARRIGA VILARDEBÓ

33).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de lloguer, per a l'any 2016, del local 
del carrer de Torras i Bages, 11, 1r, 2a, per a usos culturals i associatius

34).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte plurianual de subministrament de vestuari per a la 
Policia Local de Granollers (Lot 1 Vestuari Tèxtil; Lot 2 Equipament tècnic i Lot 3 Calçat), 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 ,,,,    4444    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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