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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 19191919    dddd''''abril deabril deabril deabril 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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3).-  Dictamen relatiu a adjudicar el Lot 1 "Manipulacions del paper" del contracte plurianual de serveis  
per a la prestació de diferents manipulats i enquadernacions del paper per a la Impremta Municipal de 
Granollers a l'empresa MANIPULATS DEL PAPER I FILLS, SL i declarar desert el Lot 2 
"Enquadernacions", mitjançant procediment negociat sense publicitat  i tramitació ordinària .

4).- Dictamen relatiu a encarregar la gestió de l'espai i mobiliari, de la producció i muntatge, i del 
disseny de l'espai institucional de la Fira de l 'Ascensió de Granollers 2016 a l'E.P.E. Granollers Mercat

5).- Dictamen relatiu a acordar l'adhesió a l'acord marc per a la prestació del servei de gestió i 
assistència en viatges (Exp. CCS 2015 12) de la Comissió Central de Subministraments de la 
Generalitat de Catalunya per a totes les àrees de  l'Ajuntament de Granollers

6).- Proposta relativa a l'aprovació de les bases específiques del Servei de Planificació i Projectes 
Estratègics per a la sol·licitud de subvencions municipals amb concurrència pública per a projectes de 
cooperació, solidaritat i drets de la persona

7).- Proposta relativa a l'ampliació del termini de justificació del projecte "Granjas avícolas familiares 
en el municipio de Nahualingo (El Salvador)", de la Fundación Adra, corresponent a la convocatòria de 
l'any 2014

8).- Proposta relativa a l'ampliació del termini de justificació del projecte "Mejorado el posicionamiento 
político y estratégico del movimiento de mujeres mesoamericanas en resistencia en El Salvador", de 
l'Associació Cooperacció, corresponent a la convocatòria de l'any 2014

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

9).- Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat per a activitats privades de la senyora GLÒRIA 
ALEGRE VALLS

10).- Proposta relativa a aprovació de les bases de les subvencions per a la contractació de persones 
desocupades, autoocupació de persones desocupades i per als interessos de préstecs per a 
iniciatives empresarials,  dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de Granollers l’any 
2016

11).- Proposta relativa a esmenar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la realització del Programa Treball i 
Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d'inserció, motivat per l'Ordre 
EMO/281/2013, d'11 de novembre (expedient 2013/PRMI/SPO/0040)

12).- Proposta relativa a aprovar un pla d'ocupació per a la realització de serveis de caràcter públic i 
interès general de competència municipal, en el marc del "Pla de Xoc 2016” contra la crisi i el risc 
d'exclusió social, així com els requisits generals de preselecció de candidats i els criteris de selecció i 
el barem de puntuació del procés de selecció
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13).- Proposta relativa a aprovar l'acceptació de la subvenció de 54.117,76 € atorgada per la Diputació 
de Barcelona, per al cofinançament de les accions “Integració sociolaboral de persones amb malalties 
mentals” i “Els serveis locals d'ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg 
de serveis de l'any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

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

14).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor Manuel 
Trinidad Hoces

15).- Dictamen relatiu a  autoritzar la transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del 
senyor Jordi Facundo Marin

16).- 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 del senyor Jose Luis Marcos Diez

17).- Dictamen relatiu a acceptar la renúncia de la concessió dels drets funeraris i trasllat de restes a 
la fossa comuna del Cementiri Municipal de la senyora Antonia Bonet Galbany

18).- Dictamen relatiu a la transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor de la senyora Mª 
Carme Muntada Riu i desestimació de la renúncia a la concessió del nínxol ref . 05738

19).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 i última de les obres del Projecte de 
plataforma única al carrer Anníbal, entre el carrer Sant Jaume i carrer Miquel Ricomà, a favor de 
l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL

20).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 i liquidació de les obres del Projecte 
d'actuació de millora de les façanes de l'edifici El Cangur al carrer Prat de la Riba, a favor de 
l'empresa CONOCI-3, SL

21).- Dictamen relatiu a acreditar el suport tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona amb a la 
recepció de  l'informe "Estudi de la qualitat de l'aire en una zona del municipi de Granollers" en el marc 
del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 

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

22).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat 
Fundació Privada Cultural de Granollers AC per a l'any 2016, en el marc del conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat beneficiària per al desenvolupament de la programació 
d'activitats d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars

23).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'entitat Casal del Mestre, per al desenvolupament de l'activitat i col·laborar en la 
gestió per a l'any 2016

24).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Escola Granollers en el 
marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes 
educatius per a l'any 2015 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    15151515    dddd''''abril deabril deabril deabril de     2016201620162016
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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