
Us comunico que la sessió Ordinària de la  Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 25252525    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2014201420142014 a les 17:00 hores, 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 GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).- Dictamen relatiu a  l'aprovació de la pròrroga amb revisió de preus del contracte de 
serveis per a la neteja dels edificis destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament 
de Granollers (Lot1, Lot 2 i Lot 3) a partir de l'1 de febrer de 2014 fins el 31 de desembre de 
2014 formalitzat amb l'empresa CLECE,SA

4).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de 
Comerciants “Gran Centre”, mitjançant conveni signat per a l'any 2013

5).- Proposta relativa a aprovar la justificació i realitzar el pagament de 3.871,80 euros de la 
subvenció atorgada a l’empresa AGORA SA, D’ASSESSORAMENT i SERVEIS, 
corresponents a la contractació laboral de GISELA ILLA PARERA d’acord amb el que 
estableixen les bases de la convocatòria per a la contractació de joves menors de  30 anys

6).- Proposta relativa a aprovar la justificació i realitzar el pagament de 3.871,80 euros de la 
subvenció atorgada a l’empresa INSTALACIONES MARTEL SL, corresponents a la 
contractació laboral de JENIFER EXPÓSITO PEREGRINA d’acord amb el que estableixen les 
bases de la convocatòria per a la contractació de joves menors de 30 anys

7).- Proposta relativa a aprovar la justificació i realitzar el pagament de 3.848,40 euros de la 
subvenció atorgada a l’empresa PAMACOR, SL, corresponents a la contractació laboral 
d’ORIOL TARRAGÓ SÁNCHEZ, d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria 
per a la contractació de joves menors de 30 anys

8).- Proposta relativa a acceptar l'expedient de revocació parcial, per import de 474,90 €, de 
la subvenció atorgada l'any 2010 per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per a la 
realització de plans d'ocupació local, dins el marc del Projecte Impuls.

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

9).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de les subvencions atorgades per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015", per als projectes presentats per l'Àrea de Planificació Estratègica i 
Ciutadania de l'Ajuntament de Granollers

10).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga  del contracte de serveis per a la prestació 
del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana 
de l'Ajuntament de Granollers del 27 de febrer de 2014 al 26 de febrer de 2015 formalitzat 
amb l'empresa CLECE,SA

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



11).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes 
de gener de 2014)

12).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris (mes de gener 
de 2014)

13).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona dins la convocatòria del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015" del recurs d'activitats de sensibilització i comunicació 
ambiental

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 aprovar la justificació de la subvenció del recurs econòmic "Suport al 
servei de menjador de les escoles bressol municipals" atorgat per la Diputació de Barcelona, 
per a l'any 2013

15).- Dictamen relatiu a denegar l'ajut d'escolarització i menjador d'escola bressol per DMS, 
per al curs 2013/2014

16).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona 
que ha concedit a l'Ajuntament de Granollers per la millora de material esportiu inventariable 
dins el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i corresponent a l'exercici de 2013

17).- Dictamen relatiu a aprovar l'aportació econòmica corresponent a l'encàrrec de gestió 
unificada de Roca Umbert a la societat municipal Granollers Audiovisual SL , per a l'any 2014

18).- Dictamen relatiu a iniciar expedient,  autoritzar la despesa i aprovar els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte reservat de 
serveis de transport,muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats i altres , a 
adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i declarar-ne la seva 
plurianualitat.

19).- Dictamen relatiu a aprovar les Bases particulars i específiques del Servei de Cultura per 
a la sol·licitud i concessió de subvencions i ajuts municipals per a les entitats , a l'any 2014

20).- Dictamen relatiu a aprovar les bases per participar al Concurs de música de secundària 
- I[és]Música - Granollers 2014

21).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a Oncovallès 
Fundació Privada d'Ajuda Oncològica, en el marc de la pròrroga per a l'any 2013 del conveni 
de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i Oncovallès, per dur a terme activitats de 
prevenció en població general i d'atenció a les persones amb malaltia oncològica

22).- Dictamen relatiu a acceptar les donacions de material al Banc d'Ajudes Tècniques, que 
gestiona el Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS

23).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida de forma directa i 
amb caràcter excepcional a l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Granollers, en el marc 
del conveni de col·laboració per a la promoció del voluntariat social durant l 'any 2013 
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