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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 15151515    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 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 justificació de l'aportació realitzada per a l'encàrrec de la gestió del 
Mercat Audiovisual de Catalunya 2015

4).- 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 de serveis per 
la coordinació i direcció de la fase executiva del Pla Estratègic de Granollers, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat

5).- Dictamen relatiu a aprovar la sol·licitud de subvenció pel projecte EDUME (Educating Memories. 
Raise awareness through the experience of bombed cities) en el marc del programa Europe for 
Citizens de la Comissió Europea

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

6).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a SAT Can Pla , en el marc dels 
ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou de l’any  2014

7).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Isidre Ventosa Asturgó en el 
marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou de l’any  2014

8).- Proposta relativa a acceptació de revocació parcial de la subvenció atorgada pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'acció Dispositiu d'inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials “Projecte Ponts a la feina” (núm. 
BLB-087/13-21-01)  dins el marc del Projecte “Treball als Barris” per a l'any 2013 per import total 
438,07 € (desglossats en 430,60 € més 7,67 € d'interessos legals)

9).- Proposta relativa a aprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica de les 
subvencions atorgades per part de la Diputació de Barcelona per al cofinançament de les accions 
"Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals" (exp. 2015/783 i codi XGL 15/Y/202507) i 
"Finançament dels serveis locals d'ocupació" ( exp. 2015/784 i codi XGL 15/Y/202584), en el marc del 
Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
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ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor David 
Antonio Garcia Tolosa

11).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor de la senyora 
Francisca de las Mercedes Grima Jimenez

12).- Dictamen relatiu a atorgar la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys del nínxol 
núm. 459 quarter 11 classe 3 a favor del senyor Antonio López González

13).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor Alejandro 
Espino Heredia

14).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor de la senyora Isabel 
Garcia Caballo

15).- Dictamen relatiu a sol·licitar a la Diputació de Barcelona suport econòmic per cinc  sol·licituds per 
a les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

16).- Dictamen relatiu a modificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 29 de gener de 2016, 
relatiu a acollir-se a la convocatòria d'ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona en el marc del 
Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa De Governs Locals 2016-2019"

17).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació econòmica de les subvencions atorgades per la 
Diputació de Barcelona dins la convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015", per les actuacions de l'àmbit de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

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 la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Agrupació 
Sardanista de Granollers per a l'organització de ballades de sardanes durant l'any 2015

19).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'Agrupació Sardanista de Granollers durant l'any 2016. 

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 març dede març dede març dede març de     2016201620162016
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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