Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 10 de juny de 2014 a les 17:00 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 DIA
1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2).- Despatx oficial.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a Montserrat Palet Cuadros,
amb NIF 53122706C sòcia autònoma de l’empresa ”Espai Cognoos SCP”, amb CIF J65978413, en
concepte de finançament de la despesa d’interessos del préstec
4).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a Núria Solà Contreras, amb
DNI 52157990Q, en concepte de finançament de la despesa d’interessos del préstec

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

5).- Proposta relativa a aprovar la modificació de l'acord de Junta de Govern Local de 25 de febrer de
2014, relatiu a l'aprovació la justificació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona,
en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", i la
devolució parcial de la subvenció rebuda per error pel programa "Foment de l'e-administració a
Granollers"
6).- Expedient relatiu a la modificació del model formulari de justificació econòmica C-401 de la
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l'any
2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per al projecte "Miniatures per la Pau.
Sensibilització sobre conflictes i educació per la pau "

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 2 de les obres del Projecte de millora i
ampliació de la vorera est del carrer Llevant, a favor de l'empresa SERXAR, SAU
8).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 2 de les obres del Projecte d'urbanització
del carrer de Lluís Companys, entre la Ronda Sud i l'avinguda Europa, a favor de l'empresa
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9).- Dictamen relatiu a l'aprovació de les bases específiques per a la convocatòria d'ajuts per a
l'escolarització a les esocoles bressol municipals de Granollers , per al curs 2014/2015
10).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, aprovar la contractació i els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques particulars per al contracte administratiu especial
de serveis per a l'explotació del bar-cantina de l'Escola Municipal del Treball (EMT) de Granollers, a
adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària
11).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del contracte administratiu especial de
serveis per a la prestació de l'explotació i dinamització del bar-cafeteria del Centre Vallès de
l'Ajuntament de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació
ordinària
12).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida al Club
Balonmano Granollers per col·laborar amb el foment i la promoció de l 'esport per a l'any 2013
13).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de subvencio nominativa i la signatura del conveni de
col.laboració amb l'entitat Associació Cultural de Granollers , per a l'any 2014
14).- Dictamen relatiu a aprovar justificació de la subvenció nominativa atorgarda a l'Associació
Cultural de Granollers, pel calendari d'activitats 2013
15).- Dictamen relatiu a aprovar justificació de la subvenció atorgada de forma directa i extraordinària
a la Societat Coral Amics de la Unió, a l'any 2013
16).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida al Centre
d'Acollida el Xiprer l'any 2013, en concepte de suport econòmic al desenvolupament d'activitats de
suport bàsic de subsistència a persones en situació de risc social
17).- 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 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 6 de juny de 2014
L'ALCALDE

CPISR-1
Josep
Mayoral
Antigas

Firmado digitalmente por
CPISR-1 Josep Mayoral Antigas
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, o=Ajuntament de
Granollers, ou=ALCALDIA,
ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/
verCPISR-1 (c)03, sn=Mayoral
Antigas, givenName=Josep,
serialNumber=36501040V,
cn=CPISR-1 Josep Mayoral
Antigas
Fecha: 2014.06.06 14:09:41
+02'00'

2

