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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 26262626    de gener dede gener dede gener dede gener de    2016201620162016    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 GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).- Proposta relativa a autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat pública al 
senyor Coradino Venegas Mariscal

4).- Proposta relativa a autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat pública al 
senyor David Pont Pi

5).- Proposta relativa a autoritzar la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat pública al 
senyor Sergio Martínez Soldevila

6).- Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat per a activitats privades del senyor Josep Mª 
Robles Bruguera

7).-  Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Susana Pérez Mejías en el 
marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades residents al municipi 
de Granollers

8).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a José Antonio Paez Herrera, 
en el marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades residents al 
municipi de Granollers

9).-  Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Marta Mora Viegas, en el 
marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades residents al municipi 
de Granollers

10).- Proposta relativa a aprovar la justificació, revocar parcialment i realitzar el pagament de les 
subvencions corresponents a la contractació laboral de persones menors de 30 anys d’acord amb el 
que estableixen les bases aprovades en data 8 de juliol de 2014 dins del marc del Pla de Xoc aprovat 
per l’Ajuntament de Granollers l’any 2014

11).-  Proposta relativa a revocar la totalitat de la subvenció atorgada a Arelys Sánchez Armas per a la 
contractació laboral de persones menors de 30 anys, d’acord amb el que estableixen les bases 
aprovades en data 8 de juliol de 2014, dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de 
Granollers l’any 2014

12).-  Proposta relativa a aprovar la justificació, revocar parcialment i realitzar el pagament de la 
subvenció atorgada a Joan Arenas Giménez, per a la contractació laboral de persones majors de 45 
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anys, d’acord amb el que estableixen les bases aprovades en data 8 de juliol de 2014 dins del marc 
del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de Granollers l’any 2014

13).-  Proposta relativa a aprovar la justificació dels crèdits del fons per al foment del turisme del 
període de gener a setembre de l'any 2015

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

14).- Dictamen relatiu a  adjudicar llicències d'ocupació de la via pública amb casetes de venda de 
productes de pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan

15).- Dictamen relatiu a  acceptar la  subvenció al transport col·lectiu urbà - Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques

16).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 4 i última de les obres del Projecte 
d'ampliació d'adequació paviments 2014, Fase 2a, a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, 
SA

17).- Dictamen relatiu a aprovar l'adhesió al Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019" de la Diputació de Barcelona i acollir-se a la convocatòria pública per a la concessió dels 
recursos previstos al Catàleg de serveis de l’any 2016

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

18).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor del Club Balonmono 
Granollers per a la col·laboració destinada a la participació de l’equip sènior masculí en la Lliga 
Bauhaus Asobal per a l'any 2016

19).- Proposta relativa a atorgar subvenció nominativa  a l'entitat cultural Societat Coral Amics de la 
Unió 

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

20).- Dictamen relatiu a la imposició de sanció per la comissió d'infraccions en matèria de tinença de 
gossos potencialment perillosos (VPA)

21).- Dictamen relatiu a l'acceptació d'una subvenció econòmica concedida pel Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, en el marc 
de la convocatòria d'ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de 
companyia per a 2015

22).- Proposta relativa a aprovar la justificació dels ajuts individuals de material i llibres per al curs 
escolar 2015/2016, i efectuar-ne el pagament

23).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la justificació econòmica del protocol addicional de concreció 
per al 2015 del Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Granollers, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d 'igualtat

24).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte plurianual de serveis per a la prestació 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) a 
l'empresa ASSOCIACIÓ CONEXUS, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària. 
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