Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 7 de gener de 2015 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).- Dictamen relatiu a la revocació de la liquidació de la Taxa per l'aprofitament especial del domini
públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general de
l'exercici 2011 practicada a ORANGE ESPAGNE SAU, com empresa prestadora del servei de
telefonia mòbil, i de la desestimació del recurs de reposició que la confirma, en el seu dia interposat
en contra seva, arran de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona del recurs contenciós administratiu ordinari número 11/2013
4).- Dictamen relatiu a la revocació de la liquidació de la Taxa per l'aprofitament especial del domini
públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general de
l'exercici 2012 practicada a ORANGE ESPAGNE SAU, com empresa prestadora del servei de
telefonia mòbil i de la desestimació del recurs de reposició que la confirma
5).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a Coffee Yaguna, SL, amb
CIF B66029356, en concepte de finançament de la despesa d’interessos del préstec, d’acord amb el
que estableixen les bases de la convocatòria d’ajuts al finançament d’iniciatives empresarials de les
persones emprenedores de Granollers

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
6).- Dictamen relatiu a acceptar la concessió dels ajuts atorgats en el marc de Programa
complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal de la Diputació de
Barcelona. Curs 2012/13
7).- Dictamen relatiu a aprovar l'adhesió de Granollers Escena, SL al Circuit de la Xarxa d'Espais
Escènics Municipals de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona (2015-2018)
8).- Dictamen relatiu a la justificació de l'Ajut econòmic per a la Formació en el temps de lleure del
consell comarcal dins el programa d’activitats “ + Recicla't” del Servei de Joventut
9).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'ampliació de la consignació econòmica prevista per l'any 2014
al Conveni vigent entre la Diputació de Barcelona i el Laboratori Municipal de Salut Pública de
l’Ajuntament de Granollers, en l'àmbit del control sanitari de les aigües de consum humà
10).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga de les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del
Programa de Teleassistència”, des de l'1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre de 2016

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
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