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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 29292929    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol 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 l'expedient de reconeixement de crèdits núm.8/2014 de 
l'Ajuntament

4).- 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 de neteja dels edificis destinats a oficines públiques municipals de l'Ajuntament de Granollers 
(Lot 1, Lot 2 i Lot 3),  mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada amb varis 
criteris d'adjudicació , tramitació ordinària i declarar.ne la seva plurianualitat.

5).- Dictamen relatiu a concedir compatibilitat de tasques al senyor Miquel Pujol Garcia

6).-  Proposta relativa a aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada 
per la Diputació de Barcelona, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 1r semestre de 2014

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

7).-  Proposta relativa a l'aprovació del model de conveni amb l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí 
de Granollers i l'atorgament de subvenció nominativa destinada al projecte "Pis d'acollida de nens 
sahrauins malalts" 

8).- Proposta relativa a l'aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'Institut Marocain pour le Développement Local 
(IMADEL) per a la realització del "Projecte de col·laboració i assistència tècnica per a la millora de les 
competències en governança i la planificació estratègica de la comunitat de Sidi Rahal  (Marroc)"

9).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació d'Amics 
del Poble Sahrauís de Granollers per al projecte "Pis d'acollida de nens i nenes sahrauins malalts"

10).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació atorgada a l'Associació Cultural Amics de l'Àfrica 
del Vallès Oriental per al projecte "Activitats de sensibilització a Granollers  2013"

ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
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11).-  Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la redacció de la modificació puntual 
del POUM per fer possible la reforma urbanística i de nova centralitat de l'àmbit a l'entorn de la plaça 
de Josep Barangé de Granollers, mitjançant la delimitació d'un sector o d'un PAU d'àmbit 
discontinu,procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

12).- Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni de l’Acord entre administracions locals que 
disposen d’oficines locals d’habitatge/borsa de mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya, 
a la mateixa localitat

13).- Proposta relativa a a l'aceptació de la donació, lliure de càrregues del local situat a la planta semi 
soterrani de l'edifici situat al carrer Bertran de Seva, números 11 i 13, propietat d'INMOGRA, SA que 
conté un pou d'aigua

14).- Dictamen relatiu a aprovar la Memòria valorada de rehabilitació de cobertes, llindes de formigó i 
consolidació de fonamentació a l'Escola Montserrrat Montero

15).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres d'adequació de Paviments de Granollers 2014, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

16).-  Dictamen relatiu a  adjudicar el contracte d'obres del projecte per la substitució de la bomba de 
calor al Teatre Auditori de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .

17).- Dictamen relatiu a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a 
l'atorgament d'ajuts econòmics en el marc de la convocatòria del Programa complementari de suport a 
les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequació de serveis públics locals, en el 
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

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

18).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció extraordinària concedida a l 'Associació 
Esportiva La Mitja per col·laborar en la celebració del Tast de la Mitja de l 'any 2013

19).- Dictamen relatiu a la resolució de la convocatòria del Servei de Cultura per a la concessió de  
subvencions per a projectes culturals per a l 'any 2014

20).-  Dictamen relatiu a aprovar l’atorgament de les subvencions  de les activitats de les Entitats de  
Lleure infantil i Juvenil per l’any 2014

21).- Proposta relativa a aprovar la resolució de la convocatòria dels ajuts individuals de material i  
llibres per al curs escolar 2014/2015 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    25252525    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2014201420142014
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


		2014-07-25T14:09:18+0200
	CPISR-1 Josep Mayoral Antigas




