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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 30303030    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre 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 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

3).- Dictamen relatiu a aprovar la tercera justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió 
Europea en el marc del projecte d'àmbit europeu "Sud'eau-2"

4).- Dictamen relatiu a aprovar la tercera justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió 
Europea en el marc del projecte d'àmbit europeu "Green Partnerships"

5).-  Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Adra per 
al projecte "Bicicletas ambulancia para el área rural de Lilongwe (Malawi)"

6).-  Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Asociación Global 
Humanitaria per al projecte "Construcción de una escuela primaria en Bodouakro (Costa de Marfil)"

7).-  Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Josep 
Comaposada - Sindicalistes Solidaris per al "Programa de formació i d'inserció del mercat de treball 
per als joves de la wilaya de Tetuan, Marroc (2012-2016)"

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

8).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions amb el 
Consorci per a la Defensa de la conca del riu Besòs, en matèria de treballs de renovació de la xarxa 
de clavegueram municipal, mesos de març a juny de 2014.

9).- Exp. 43/14 Dictamen relatiu a iniciar l'expedient licitatori,autoritzar la despesa i aprovar  els plecs 
de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  al contracte de subministrament 
de gas natural per a diversos edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de Granollers, Patronat municipal 
del Museu i Granollers Audiovisual per a l'any 2015,  mitjançant procediment obert subjecte a 
regulació harmonitzada  i tramitació ordinària .

10).- Dictamen relatiu a autoritzar a l'empresa SOREA SA  a la instal·lació de nova canonada de fosa 
de la xarxa de distribució d'aigua potable al carrer Catalunya, entre els carrers de la Muralla i de 
Torras i Bages,  amb motiu de les obres de remodelació d'aquest tram

11).- Dictamen relatiu a autoritzar el traspàs de la parada 1086 del Mercat setmanal del dijous
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12).- Dictamen relatiu a autoritzar el traspàs de la parada 1428 del Mercat setmanal del dijous

13).- 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 abril a juny -  2014

14).- Proposta relativa a aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització del PMU CLAU-7, Passeig 
Conca del Besós, carrer Arenys i carrer Manuel de Falla, de Granollers

15).- Dictamen relatiu a aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del PMU CLAU-7, 
Passeig Conca del Besós, carrer Arenys i carrer Manuel de Falla, de Granollers

16).- Proposta relativa a aprovar la venda directa de les parcel·les sobreres S4 i S5 del Projecte 
modificat d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de 
Granollers, entre el carrer d'Arenys i l'avinguda Enric Prat de la Riba, a la mercantil AUDENS FOOD, 
SA

17).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Projecte d 'ampliació d'adequació de paviments 2014, 2a 
Fase

18).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 i última de les obres de la Memòria 
valorada pel tancament del límit nord del Parc Torras Villà de Granollers, a favor de l'empresa 
FEGARI, SL

19).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres del projecte de plataforma única al carrer 
Catalunya de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris 
d'adjudicació 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 aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'entitat Esport Club Granollers

21).- Dictamen relatiu a aprovar l'esmena de la justificació econòmica del SAD SOCIAL 2013 en el 
marc del Contracte Programa 2012 – 2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Granollers, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d 'igualtat 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    26262626    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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