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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 21212121    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre 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).- Proposta relativa a acceptar la revocació parcial de la subvenció atorgada per part de la Direcció 
General de la Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, per al projecte "Memòria de la 
República, guerra civil i franquisme a Granollers, projecte pedagògic i activitats de difusió 2010" (exp. 
núm. 137/2010), en el marc de la convocatòria de subvencions regulada per l 'Ordre IRP/542/20009, de 
9 de desembre

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

4).- Proposta relativa a aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització  del PAU 124, situat entre els 
carrers de Jordi Camp, 41-43 i de la Conca del Besòs, 25-27, d'aquesta ciutat

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

5).- Dictamen relatiu a ratificar la signatura de l'addenda al conveni de col·laboració entre 
l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d 'Ensenyament i l'Ajuntament 
de Granollers per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2014-2015

6).-  Dictamen relatiu a aprovar l'acta de recepció,  liquidar el contracte de serveis per a la gestió de 
dos casals d'estiu inclosos en el programa Fes-te L'estiu 2014 adjudicat mitjançant procediment 
negociat sense publicitat a l'empresa  COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, SL i aprovar 
la devolució de la fiança dipositada.

7).- Dictamen relatiu a acollir-se a la convocatòria pública de la diputació de barcelona per a 
subvencions per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per al curs 
escolar 2014-2015

8).- Dictamen relatiu a la justificació Subvenció 2014 de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya per a projectes amb activitats per a joves presentada a l’empara de la Resolució 
BSF/673/2014, de 19 de març.

9).- Dictamen relatiu a ampliació de la petició a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona 
per a l'atorgament d'ajuts en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015, programa de Salut Pública
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10).- 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 la prestació del 
servei d'atenció a la persona i les activitats de sensibilització i comunitàries en l'àmbit de la teràpia 
ocupacional per al Centre per a l’Autonomia personal Sírius a Granollers a adjudicar mitjançant 
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària ,

11).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Fundació 
Hospital Asil de Granollers, destinada a finançar el projecte "Alberg de Transeünts" per l'any 2014 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    17171717    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2014201420142014
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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