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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 23232323    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer 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 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 prorroga del Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis 
postals i telegràfics entre la Societat Estatal de Correos y Telègrafos i l 'Ajuntament de Granollers per a 
l'exercici 2016

4).- Proposta relativa a  l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès per a la cessió temporal de l'exposició itinerant “Per un món sense armes nuclears. 
Hiroshima-Nagasaki. 70 anys de la bomba atòmica”, de titularitat de l’Ajuntament de Granollers, 
vinculada als programes de pau i solidaritat de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

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

5).- Dictamen relatiu a sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l'aplicació dels coeficients 
d'actualització de valors cadastrals dels béns immobles urbans segons contempla la Llei 16/2012, de 
27 de desembre per l'exercici 2017

6).- Dictamen relatiu a sol·licitar a la Direcció General del Cadastre iniciar el procediment simplificat 
de valoració col·lectiva per realitzar el canvi de naturalesa dels béns immobles urbans  dels quals la 
seva classificació no es correspon amb la lletra b ) de l' apartat 2 de l'article 7 del Reial decret legislatiu 
1/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari

7).- Dictamen relatiu a modificar el contracte de serveis per a l'externalització del centre de 
processament de dades de l'Ajuntament de Granollers amb l'empresa ID GRUP,SA en el sentit 
d'ampliar els serveis de migració dels servidors per causes no previstes inicialment .

8).- Proposta relativa a aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la realització d'accions per a l'ocupació 
i el desenvolupament local en el marc del Projecte “Treball als Barris” per a l'any 2014, i  renunciar a 
un import de 14.624,58 € no gastats ni justificats de la subvenció

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

9).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor Javier Boté 
Rof
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10).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor Josep 
Capdevila Oliveras

11).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor Josep 
Capdevila Oliveras referència 03419

12).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor Rafael 
Mazuelos Vargos corresponent als nínxols referència 06325 i 06918

13).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor de la senyora Gloria 
Bascuñana Royuela

14).- Dictamen relatiu a la transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor d'Ana Maria Sala 
Camp

15).- Dictamen relatiu a aprovar el padró de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs 
de venda i publicitat, - epígraf 6 (Llocs de venda al mercat del dijous) i epígraf 7 (Llocs de venda al 
mercat de Can Bassa) - exercici 2016

16).- Dictamen relatiu a aprovar declarar d'especial interès la sol·licitud de llicència d'obres majors 
sol·licitada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per les obres de reforma, 
ampliació d'espais tècnics i millora del Parc de Bombers de Granollers

17).- Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva de la liquidació de les quotes derivades del Projecte de 
Reparcel·lació del Pla Especial 15 de la plaça de l'Església de Granollers, respecte de la companyia 
mercantil Promo E.S. March, SL, amb exclusió de la part proporcional corresponent a la partida de 
despeses d'arqueologia

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 acceptar el recurs Implementació de les accions d'orientació del projecte “ 
Orienta't en Família”, no catalogat i no susceptible d'instrumentar-se per via de les Meses de 
concertació, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals  2012-2015”

19).- Dictamen relatiu a la proposta d'aprovar l'acolliment a la convocatòria d'Ajuts del Consell 
comarcal per a la Formació en el Lleure Infantil i Juvenil dels joves de la comarca

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

20).- Dictamen relatiu a aprovar la proposta de protocol d’aplicació en matèria de pobresa energètica 
en el subministrament de gas i electricitat  

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    19191919    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2016201620162016
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