Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 11 de novembre 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 econòmica de la subvenció de 49.212,00 € atorgada pel
Servei d'Ocupació de Catalunya per a la realització d'accions formatives adreçades prioritàriament a
treballadors/es en situació de desocupació per a l'any 2013 (FOAP 2013); i renunciar a un import total
de 47,28 € no gastats ni justificats
4).- Proposta relativa a aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers, l'EPE
Granollers Mercat i l'Ajuntament de Parets del Vallès, per a l'execució del projecte de “Dinamització de
la Xarxa Públicoprivada de l'Eix Productiu de la C-17” dins del marc de la convocatòria 2014 de
subvencions de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la a Diputació de Barcelona
5).- Proposta relativa a aprovar la modificació de les bases de la “Subvenció per a la creació del propi
lloc de treball”, de la “Subvenció a les empreses per la contractació de persones menors de 30 anys i
persones majors de 45 anys”, i de la “Subvenció per al finançament de projectes empresarials de les
persones emprenedores de Granollers”, i ampliar el termini per la presentació de sol·licituds

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6).- Dictamen relatiu a autoritzar a l'empresa SOREA SA a la instal·lació de noves canonades de
polietilè de la xarxa de distribució d'aigua potable al carrer de Joanot Martorell, entre els números
178-186, amb motiu de l'adequació de la vorera d'aquest tram
7).- Dictamen relatiu a traspassos de les concessions dels drets funeraris
8).- Dictamen relatiu a un traspàs de la concessió de drets funeraris , intervius
9).- Dictamen relatiu a la pròrroga de la concessió en règim de lloguer del nínxol núm. 196 del quarter
11 del Cementiri Municipal
10).- Dictamen relatiu a la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys
11).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris (mes de setembre de
2014)
12).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes de
1

setembre de 2014)
13).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 de les obres del Projecte d'instal·lació
de gespa artificial al camp de futbol de la Font Verda de Granollers, a favor de l'empresa FIELDTURF
POLIGRAS, SA

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
14).- Dictamen relatiu a l'aprovació del manifest del 25 de novembre de 2014, Dia Internacional contra
la Violència vers les Dones
15).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació del Cànon de l'any 2014, en concepte de l'explotació i la
gestió de la Casa de Colònies de Roques Blanques de Ribes de Freser
16).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'Associació
APADIS destinada a finançar el projecte "centre de tarda" per l'any 2014
17).- Dictamen relatiu a justificar la despesa realitzada l'any 2014, en el marc del conveni de
col·laboració entre el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Granollers per al manteniment del servei tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de
Granollers
18).- Dictamen relatiu a l'acceptació del recurs tècnic "suport a la qualitat dels casals i equipaments
socioculturals de les persones grans" consistent en la redacció de plans , projectes i informes,
concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 7 de novembre 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: 2014.11.07 15:13:55
+01'00'

2

