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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 15151515    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  iniciar expedient licitatori , autoritzar la despesa i  aprovar la contractació i els  
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  al contracte anticipat de  
subministrament de vestuari per a diferents col·lectius del personal de l 'Ajuntament de Granollers i del 
Patronat Municipal del Museu (Lot 1 calçat ordinari i Lot 2 vestuari i calçat especial) per al 2016, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària.

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

4).- Proposta relativa a l'aprovació del calendari fiscal per a l 'exercici  2016
5).- Expedient  relatiu a desestimar un recurs de reposició contra la liquidació corresponent a la quota 
prorratejada de l'IAE  de l'exercici 2015 presentat per COTY SPAIN SLU
6).- Proposta relativa a atorgar les subvencions a la contractació laboral de persones menors de 30 
anys, dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de Granollers l’any 2015
7).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, per la realització de l'activitat "Servei d'assessorament als treballadors i 
treballadores sobre drets i deures laborals" durant l'any 2015
8).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Confederació Sindical 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, per a la realització de l'activitat “Atenció, informació i 
assessorament als treballadors i treballadores durant  2015"

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

9).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris d 'un nínxol del Cementiri 
Municipal
10).- Dictamen relatiu a l'aprovació del protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la  
vulnerabilitat econòmica.
11).- Dictamen relatiu a autoritzar la transmissió de l 'autorització d'ocupació de la via pública amb 
parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1266

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

12).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa a l'entitat Club Balonmano 
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Granollers per al Torneig Coaliment
13).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa a l'entitat Club Balonmano 
Granollers per la Granollers Cup
14).- Proposta relativa a aprovar la segona aportació municipal de l 'any 2015 corresponent al període 
de juliol 2015 a novembre de 2015  a Brubaker, com a empresa concessionària de la NAUB1, Centre 
de Creació i Difusió Musical, per a desenvolupar la seva activitat.
15).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte  de serveis per a la prestació del servei de gestió i  
dinamització comunitària de projectes i accions del Servei de Joventut , mitjançant procediment 
negociat sense publicitat amb un únic  criteri d 'adjudicació i tramitació ordinària .

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

16).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de servei de retirada de vehicles de la via pública en  
qualsevol franja horària de la ciutat de Granollers , mitjançant procediment negociat sense publicitat 
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 ,,,,    11111111    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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