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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 17171717    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014    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 GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de les liquidacions de la 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 2013.

4).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida al Sr. Albert Viñas 
Villaró, amb NIF 47702175Z, en concepte de finançament de la despesa d’interessos del 
préstec

5).-  Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida  a Artmesart SCP , amb 
CIF J65989501, en concepte de finançament de la despesa d’interessos del préstec

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

6).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga amb revisió de preus del contracte de serveis 
per la gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa de centres cívics de 
l'Ajuntament de Granollers de l'1 de juny de 2014 fins al 30 de juny de 2016, formalitzat amb 
l'empresa DOBLE VIA SERVEIS EDUCATIUS SCCL, i aprovar la modificació contractual en el 
sentit d'ampliar la prestació del servei d'informació i acollida en el Centre Can Jonch, Centre 
Cultural per la Pau, amb efectes 1 de gener de 2015

7).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de subvenció nominativa 2014 i del conveni de 
col·laboració amb l'entitat Associació Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental per a 
desenvolupar el projecte "Desenvolupament d'activitats d'atenció, informació, capacitació i 
millora de les persones nouvingudes a la ciutat"

8).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de subvenció nominativa 2014 i del conveni de 
col·laboració amb l'entitat Càritas Diocesana per a desenvolupar el projecte "Centre d'Acollida i 
Formació Pius XII"

ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
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9).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions 
amb les empreses Gas Natural Servicios SDG, S.A.i Gas Natural S.U.R SDG, S.A. pel concepte 
de subministrament de gas, del període de 22 de novembre de 2013 al 13 de març de 2014. 

10).- Dictamen relatiu a traspassos de les concessions dels drets funeraris

11).- Dictamen relatiu a un traspàs de la concessió de drets funeraris , intervius

12).- Dictamen relatiu a un traspàs de la concessió de drets funeraris , intervius

13).- Dictamen relatiu a un traspàs de la concessió, renúncia i trasllat de restes a la fossa 
comuna d'un nínxol del Cementiri Municipal

14).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la convocatòria del concurs de dibuix sobre Educació 
Viària  - Curs 2013-2014, organitzat per la Policia Local de Granollers

15).- Dictamen relatiu a  modificar l'encàrrec realitzat a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A pel 
servei de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, un espai per a 
motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats de la via 
pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de l'Ajuntament de Granollers.

16).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació dels ingressos recaptats en concepte de retirada 
de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (Servei de 
grua) -  mesos de gener a a març -  2014

17).- Proposta relativa a aprovar inicialment un projecte d'urbanització del PAU 124, d'aquesta 
ciutat, entre els carrers de Jordi Camp, 41-43 i de la Conca del Besòs, 25-27

18).- Exp. 18/14 Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres d'execució del projecte de 
tancament del límit nord del parc Torras Villà de Granollers, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

19).- 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 
del projecte d'instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda a Granollers , a 
adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

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

20).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'entitat Casal del Mestre

21).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de les subvencions concedides a diferents entitats 
educatives de la ciutat en el marc de la convocatòria del servei d 'Educació per a la concessió de 
subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2013

22).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona que 
ha concedit a l'Ajuntament de Granollers per a la celebració del XV torneig Internacional 
d'Handbol Base Granollers CUP d'execució puntual per concessió directe segons el Pla Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015 i corresponent a l'exercici de 2013

23).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació BM 
Granollers en el marc de la convocatòria del Servei d 'Esports per a la concessió de subvencions 
per a projectes esportius per a l'any 2013
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24).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció extraordinària concedida al Club 
Balonmano Granollers per col·laborar en el desenvolupament del 15 aniversari del Torneig 
Granollers CUP celebrat els dies 26 al 30 de juny de 2013

25).-  Dictamen relatiu a aprovar els preus públics per participar als tallers i cursos organitzats 
per al segon  semestre del Programa  “+ Recicla't 2014” 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    13131313    de juny dede juny dede juny dede juny de     2014201420142014
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