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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 24242424    de maig dede maig dede maig dede maig 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 contracte pluriannual de subministrament de productes 
consumibles per la impremta municipal, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària

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

4).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Maria Teresa Moreno 
Ramos, 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

5).-  Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Montserrat Suriol Tolrà , 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

6).-  Proposta relativa a modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 26 d'abril de 2016, 
relatiu a acceptar 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

7).- Dictamen relatiu a modificar el contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment 
preventiu i correctiu dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites 
adjudicat a ASCENSORES DEL VALLÈS, SA.

8).- 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 suport i 
manteniment del programari de gestió dels mercats setmanals a adjudicar mitjançant procediment 
obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària i declarar la seva plurianualitat .
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9).- Dictamen relatiu a transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor de la senyora Cristina 
Viaplana Santamaría

10).- Dictamen relatiu a una transmissió de la concessió de drets funeraris, intervius del nínxol núm. 
35, classe 3ª , quarter 12, referència 03971

11).- 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 nínxol núm. 43, classe 1, quarter 4, referència 
10143

12).- Dictamen relatiu a acceptar la renúncia de la concessió dels drets funeraris d'un nínxol del 
Cementiri Municipal de la senyora Marina del Encinar Corralero del Rio

13).- Dictamen relatiu a la renúncia de la llicència per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs 
de venda al mercat del dijous

14).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 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

15).-  Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Projecte d'ampliació de la vorera nord del carrer Agustí 
Vinyamata, entre el passeig de la Muntanya i el carrer Girona

16).-  Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres 
d'execució del Projecte de rehabilitació de la piscina de l'Escola Montserrat Montero, a adjudicar 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

17).-  Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres 
d'execució del projecte de reforma d'accés, planta segona i climatització de l'edifici de Can Puntes 
(obra 07/16) a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària .

18).-  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 per a la 
prestació del servei d'auditoria externa del sistema de gestió ambiental (SGA) implantat a 6 
dependències de l'Ajuntament de Granollers a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària i declarar la seva plurianualitat .

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

19).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA de l'escola Ferrer i 
Guàrdia 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

20).- Dictamen relatiu a l'acceptació i justificació de l'ajut econòmic concedit per la Diputació de 
Barcelona en el marc del Programa complementari de finançament de les llars d'infants per al curs 
2014-2015, 2a. edició, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

21).- Dictamen relatiu a l'acceptació del recurs material no catalogat ' Implementació de les accions 
d'orientació del projecte "La maleta de les famílies" ', concedit per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

22).- Dictamen relatiu a l'acceptació de l'ajut econòmic per a la 'Lliga Nacional Catalana de Bàsquet 
ACB i LEB', concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019"

23).- Dictamen relatiu a  modificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 29 de març de 2016, pel 
qual s'aprova la justificació dels ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el marc 
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del Catàleg de serveis 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", en el sentit d'esmenar la 
justificació de l'actuació '1. Cursa de les torxes, 2. Diada de la bicicleta, 3. Mitja Marató Granollers - 
Les Franqueses - La Garriga (organització local)'

24).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Agrupació 
Excursionista de Granollers per a la realització d 'activitats durant l'any 2015 

25).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de sonorització i 
il·luminació del Festival de Musik N Viu per a l'any 2016 des del l'1 de juny al 31 de juliol de 2016 
formalitzat amb l'empresa A.R.A. SO SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, SL

26).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de subministraments en règim de 
lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de l’escenari cobert per a l’actuació dels grups que 
participen al Festival Musik N Viu del 25 de juny al 24 de juliol de 2016 formalitzat amb l'empresa 
POWER BAND PRODUCTIONS SL

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

27).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la justificació econòmica del SAD dependència de l'any 2015, 
en el marc del Contracte Programa 2012 – 2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Granollers, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d 'igualtat 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    20202020    de maig dede maig dede maig dede maig de     2016201620162016
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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