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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 31313131    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 aprovar la justificació de la memòria econòmica i les despeses realitzades de 
l'encàrrec de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert-Fàbrica de les Arts, a la Societat 
Municipal Granollers Audiovisual S.L. exercici 2015

4).- Dictamen relatiu a encarregar la gestió a l'empresa municipal Granollers Audiovisual S.L. per la 
gravació, edició, difusió i transcodificació de dotze plens municipals de l'any 2016 per penjar al web 
municipal www.granollers.cat

5).- Proposta relativa a a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a 
l'atorgament de recursos tècnics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019", per a l'accés telemàtic als indicadors soiodemogràfics  "Qlik View"

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

6).-  Dictamen relatiu a iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de prestació del servei 
d’assessorament i gestió actuarial en matèria de plans de pensions del personal de l’Ajuntament de 
Granollers i els seus ens dependents (Patronat del Museu i de l’Entitat Pública Empresarial Granollers 
Mercat) i assessorament i gestió actuarial de les pòlisses d’assegurança de vida col·lectiva del 
personal de l’Escola Municipal de Treball de l’Ajuntament de Granollers. a adjudicar mitjançant 
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària i declarar la seva plurianualitat .

7).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Míriam Gonzalez Dominguez 
en el marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades, dins del marc del Pla de Xoc aprovat 
per l’Ajuntament de Granollers per a l’any 2015

8).- Proposta relativa a acceptar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament d’accions per a l’any 2016 en l’àmbit del “Recull d'activitats de suport al 
teixit empresarial” de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, en el marc del Catàleg de serveis 
2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 1r semestre

9).- Proposta relativa a aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers, en qualitat d'ens local 
co-executor, al projecte “POIL Vallès Oriental 2016”, que sol·licita el Consell Comarcal del  Vallès 
Oriental a la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria de subvencions per promoure 
l'Ocupació a la Indústria Local, des de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

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

10).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de subministrament de 
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cinc vehicles per a l'Ajuntament de Granollers en la modalitat de renting,  a adjudicar mitjançant 
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària

11).- Dictamen relatiu a  esmenar la justificació de 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"

12).- Dictamen relatiu a a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Associació 
Granollers Pedala per a la Promoció de l 'ús de la bicicleta durant l'any 2015

13).- Dictamen relatiu a a l'aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'Associació GRANOLLERS PEDALA de Granollers, per l'any 2016.

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

14).- Dictamen relatiu a declarar desert el procediment obert endegat per a adjudicar el contracte de 
serveis per a la prestació del servei de menjador i manteniment de l'equipament de cuina de les 
escoles bressol municipals (Giravoltes, Tortuga i El Teler) i iniciar un nou procediment licitatori a 
adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons d 'urgència.

15).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA de l'escola Mpal 
Salvador Llobet 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

16).- Dictamen relatiu a aprovar les bases que han de regir les beques Memorial Josep Homs, així 
com la seva convocatòria per al curs 2015-2016

17).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte  de serveis per a la prestació 
del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Cultura i Joventut de 
l'Ajuntament de Granollers i al Patronat Municipal del Museu amb l'empresa ISS  SOLUCIONES DE 
LIMPIEZA DIRECT,SA de l'1 de juny de 2016 fins el 31 de desembre de 2016

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

18).-  Dictamen relatiu a iniciar l 'expedient, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte mixt de 
subministrament de productes i materials i el servei de manteniment d'equips de laboratori a adjudicar 
mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària i declarar la seva 
plurianualitat.

19).- 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 d'atenció 
psicològica per a infants i adolescents a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària

20).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa a favor de l'entitat 
Associació Ressò- Taller de comunicació de gent gran per la publicació d'una revista mensual de 
participació per a la gent gran per a l'any 2015

21).- Dictamen relatiu a aprovar la programació d'activitats socioculturals de la Xarxa de Centres 
Cívics per al període juny - juliol 2016 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    27272727    de maig dede maig dede maig dede maig de     2016201620162016
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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