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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 26262626    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 aprovar l'encomana de la gestió del Mercat Audiovisual de Catalunya 2016 a 
l'empresa municipal Roca Umbert-Fàbrica de les Arts S.L., (abans Granollers Audiovisual, S.L.)

4).- Dictamen relatiu a  modificar el Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis postals i 
telegràfics  formalitzat entre la Societat Estatal de Correos y Telègrafos i l'Ajuntament de Granollers 
per a l'exercici 2016  en el sentit d'ampliar els serveis i incorporar el servei de burofax on -line.

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

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la relació dels rebuts sobre la taxa de l'aprofitament especial del 
domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès 
general, corresponent a l'exercici 2014 i 2015.

6).- Proposta relativa a aprovació de les bases de la subvenció a la producció i comercialització de 
productes de Palou, dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de Granollers l’any 2016

7).- Proposta relativa a aprovar l'acceptació de la subvenció de 344.616,12 € atorgada per part de la 
Diputació de Barcelona, mitjançant procediment de concessió directa, per a la realització d'accions en 
el marc del Programa complementari de foment de l'ocupació local i de suport a la integració social , en 
el si 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

8).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte pluriannual mixt de serveis de manteniment i reparació 
de les instal·lacions semafòriques i els equips i sistemes de regulació de trànsit i d'accés automatitzat 
mitjançant pilones al centre urbà de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària , a l'empresa ETRA BONAL, SA,

9).- Dictamen relatiu a a justificar la despesa dels ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en el 
marc Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació 
adequada de serveis públics locals del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

10).- Dictamen relatiu a revocar les concessions d'ocupació de la via pública amb llocs de venda al 
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mercat del dijous

11).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte de plataforma 
única al carrer Corró, entre els carrers Josep Torras i Bages i València, a favor de l'empresa 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL

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

12).-  Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori , autoritzar la despesa i aprovar  els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis de  
manteniment i afinació dels pianos de l’Escola Municipal de Música Josep M Ruera i del Conservatori  
de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació 
ordinària i declarar la seva plurianualitat .

13).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l 'Ateneu de 
Granollers per a l'any 2015

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

14).- Dictamen relatiu a revocar 18 ajuts individuals atorgats en el marc de la convocatòria de material 
i llibres per al curs escolar  2015-16

15).- Dictamen relatiu a aprovar la despesa en concepte d'ajuts de menjador per al curs escolar 
2015/2016 atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental a les persones beneficiàries 
empadronades a Granollers, i efectuar el segon pagament

16).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de menjador a 
domicili de Granollers a l 'empresa GUSTAURIA SCCL, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .

17).- Dictamen relatiu a aprovar la participació de l'Ajuntament de Granollers a l'edició 2016-2018 del 
Programa d'arranjament d'habitatges per a les persones grans promogut per la Diputació de 
Barcelona, per al període 2016-2017, i acceptar el nombre d'arranjament preassignats al municipi

18).- Dictamen relatiu a aprovar l'acceptació del Fons de Prestació "Finançament de l'àmbit de 
benestar social", concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de concertació de l'any 
2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

19).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació del recurs econòmic "Finançament de l'àmbit de 
benestar social" consistent en la modalitat de fons de prestació, concedit per la Diputació de 
Barcelona en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    22222222    dddd''''abril deabril deabril deabril de     2016201620162016
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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