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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 5555    de gener dede gener dede gener dede gener de    2016201620162016    a lesa lesa lesa les 13:0013:0013:0013:00 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 GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).- 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

4).- Dictamen relatiu a  Iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de 
subministrament de carburant tipus Gasoil-B o equivalent per les calderes de calefacció i els grups 
electrògens de l’Ajuntament de Granollers i el consorci administratiu Centre d’Educació Especial 
Montserrat Montero a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària i declarar la seva plurianualitat .

5).- Dictamen relatiu a adjudicar la llicència d'ocupació de la via pública amb la instal·lació i explotació 
d'atraccions infantils,

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

6).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de l'activitat de 
supervisió i consergeria de varis equipaments esportius els caps de setmana formalitzat amb 
ARSEGUR 2005 SLU

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

7).- Proposta relativa a justificar la despesa realitzada l'any 2015 per la prestació del servei del Punt 
de Trobada, en el marc de l'addenda 2015 del IV conveni interadministratiu de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la coordinació, la programació 
i el finançament dels serveis socials  
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TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    30303030    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2015201520152015
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