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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 8888    de març dede març dede març dede març 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 aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Francisco Javier Vela 
Garriga, en el marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades 
residents al municipi de Granollers, dins del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de Granollers per a 
l’any 2014.

4).-   Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Sergio de Juan Papasey en 
el marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades, dins del marc del Pla de Xoc aprovat 
per l’Ajuntament de Granollers per a l’any 2015

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

5).- Dictamen relatiu a  adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de control per a la  
prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i les entitats 
adscrites a l'empresa BRAUT EIX AMBIENTAL,SL, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .

6).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte pluriannual 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 de l'Ajuntament 
de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària

7).- Dictamen relatiu a acceptar la renúncia de la concessió dels drets funeraris i trasllat de restes a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal a favor del senyor Clemente Mitjavila Fabrega

8).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor Jorge Cot 
Gargallo

9).- Dictamen relatiu a acceptar la renúncia de la concessió dels drets funeraris i autoritzar el  trasllat 
de restes a la fossa comuna del Cementiri Municipal a favor de la senyora Maria Encinas Galera

10).- Dictamen relatiu a acceptar la renúncia de la concessió dels drets funeraris i autoritzar el  trasllat 
de restes a la fossa comuna del Cementiri Municipal de la senyora Maria Dolores Rebollo Ribera

11).- Dictamen relatiu a  l'atorgament de les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 
anys del mes de gener de 2016
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12).- Dictamen relatiu a autoritzar l'atorgament de les concessions de curta durada dels drets funeraris 
del mes de  gener de 2016

13).- Dictamen relatiu a modificar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja i 
adequació del Parc del Puig de les Forques i del Cementiri municipal de Granollers  a desenvolupar 
amb un projecte d'inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica adjudicat a la Fundació 
Viver de Bell·lloc

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

14).- Dictamen relatiu a aprovar l'acta de recepció , liquidar el contracte formalitzat amb ADARA 
SENIORS SERVICE, SL i aprovar la devolució de fiança depositada del contracte de serveis de 
menjador i monitoratge a l'Escola Municipal Salvador Llobet, procediment obert i tramitació ordinària

15).-  Dictamen relatiu a aprovar la resolució del contracte administratiu de serveis per a la prestació 
de l'activitat de supervisió i consergeria de varis equipaments esportius els caps de setmana 
formalitzat amb l'empresa ARSEGUR 2005 SL, per declaració de concurs i apertura de la fase de 
liquidació de la mercantil

16).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,  
en el marc del Programa de Desenvolupament Cultural Local "Teixim cultura a la ciutat: confiança, 
corresponsabiltat i projectes compartits any 2015", (codi 15/Y/204475)

17).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona 
en el marc del Catàleg del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) 
2012-2015, a través del Catàleg de suport a serveis i activitats 2015, per al recurs “Activitats de la 
Xarxa de Museus Locals: Programació del Museu de Granollers any 2015. Exposicions, publicacions, 
activitats i itineraris” .

18).- Dictamen relatiu a aprovar les bases particulars i específiques del Servei de Cultura per a la 
concessió de subvencions per a projectes culturals

19).-  Dictamen relatiu a  aprovar les bases particulars i específiques del servei Joventut, per a la 
sol·licitud i concessió de subvencions municipals amb concurrència pública per a iniciatives juvenils 
realitzades per grups de persones joves o entitats Juvenils per l 'any 2016

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 (JYS)

21).-  Dictamen relatiu a modificar el contracte per la prestació del servei de menjador a domicili 
adjudicat a GUSTAURIA SCCL

22).- Dictamen relatiu a acceptar les donacions de particulars de material al Banc d'Ajudes Tècniques, 
que gestiona el Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS 

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