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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 29292929    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 les subvencions atorgades per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015", per als projectes presentats per l'Àrea de Processos Estratègics i Comunicació

4).- Proposta relativa a aprovar la sol·licitud de subvenció pel projecte CONGOST NET en el marc del 
programa Urban Innovative Actions de la Comissió Europea

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

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació del padró fiscal de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals per a l 'exercici 2016

6).- Exp. Padró IBIUCL 2016 Dictamen relatiu a l'aprovació del padró fiscal de l'impost sobre béns 
immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueram, exercici 2016

7).- Dictamen relatiu a aprovar el padró fiscal de Preus públics per als serveis de recollida, i 
tractament de residus comercials, exercici de 2016.

8).- Dictamen relatiu a solicitar a la  Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la compensación del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana de los centros docentes para el ejercicio  2016, 

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

9).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació del contracte de serveis per els treballs d'alumini i vidrier 
en els equipaments de l'Ajuntament de Granollers ,  en el sentit d'ampliar la prestació del servei de 
manteniment correctiu fruit de vandalisme 

10).- Dictamen relatiu a justificar l'aportació econòmica de l'anualitat 2015 de l'Addenda relativa a 
l'aportació econòmica del Conveni de col·laboració per al "Funcionament d'un Servei d'Intermediació 
pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) i del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)", subscrit amb la Diputació 
de Barcelona en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

11).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de control 
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integrat de plagues de l'arbrat públic en el terme municipal de Granollers a l'empresa CENTROPLAG 
SL, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d'adjudicació i tramitació 
ordinària.

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

12).- Dictamen relatiu a la justificació dels ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en 
el marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", referent a 
les diferents actuacions sol·licitades pel Servei de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de 
Granollers 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    22222222    de març dede març dede març dede març de     2016201620162016
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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