
Us comunico que la sessió Ordinària de la  Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 10101010    de març dede març dede març dede març de    2015201520152015 a les 17:00 hores, 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).- Proposta relativa a aprovar l'atorgament d'una subvenció a la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, per un import de 10.000,00 €, destinada a l'activitat  “Servei 
d’assessorament als treballadors i treballadores sobre drets i deures laborals durant l’any  
2015"
4).- Proposta relativa a aprovar l'atorgament d'una subvenció a la Confederació Sindical 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, per un import de 10.000,00 €, destinada a l'activitat 
“Atenció, informació i assessorament als treballadors i treballadores durant  2015"
5).- Proposta relativa a acceptar els expedients de revocació parcial de la subvenció atorgada  
pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la realització  
d'accions per a l'ocupació i el desenvolupament local dins el marc del Projecte “Treball als  
Barris” per a l'any 2012, per import total 2.213,24 € més 43,90 € d'interessos legals

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

6).- Dictamen relatiu a aprovar les justificacions de les subvencions atorgades l 'any 2014 a 
les associacions de veïns de Granollers en el marc de la convocatòria de Barris i requerir les  
que l'han presentat incorrectament

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

7).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions  
amb les empreses Gas Natural Servicios SDG, S.A. i Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. pel 
concepte de subministrament de gas, del període del 20 de setembre al 12 de desembre de 
2014
8).- Dictamen relatiu a aprovar la contractació conjunta, iniciar expedient licitatori , autoritzar la 
despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars  
per a la contractació derivada de l'acord marc (Exp. 2013/3) del contracte de subministrament 
d'energia elèctrica (LOT 1 A 7) amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, organisme 
autònom, societats municipals i Consorci Montserrat Montero, a adjudicar mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària i declarar -ne la seva plurianualitat.
9).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres de substitució de llumeneres model 
"KUMA FO-8" existents per noves llumeneres de leds als carrers de Francesc Macià , Joan 
Prim i Primer Marquès de les Franqueses de Granollers, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .
10).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori ,  autoritzar la despesa i aprovar la 
contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars del  
contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis, 
d'instal·lacions de video vigilància i del servei de central receptora d 'alarmes dels 
equipaments municipals de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis 
criteris d'adjudicació, tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat.
11).- Dictamen relatiu a autoritzar a l'empresa SOREA SA  a la instal·lació de nova canonada 



de la xarxa d'aigua potable al c. Sant Josep de Calassanç, entre els carrers del Lliri i del  
Conestable de Portugal, amb motiu de la remodelació d'aquest tram de carrer.
12).- Dictamen relatiu a autoritzar la transmissió de la titularitat de la concessió administrat el  
traspàs de la titularitat de les parades número núm. del Mercat Municipal de Sant Carles.
13).- Dictamen relatiu a  autoritzar la transmissió de la llicència d 'ocupació de la via pública 
amb parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1094
14).- Dictamen relatiu a autoritzar  la transmissió de la llicència d 'ocupació de la via pública 
amb parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1214
15).- Dictamen relatiu a autoritzar  la transmissió de la llicència d 'ocupació de la via pública 
amb parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1325
16).- Dictamen relatiu a autoritzar  la transmissió de la llicència d 'ocupació de la via pública 
amb parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1347
17).- Dictamen relatiu a autoritzar  la transmissió de  la llicència d 'ocupació de la via pública 
amb parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1388
18).- Dictamen relatiu a autoritzar  la transmissió de la llicència d 'ocupació de la via pública 
amb parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1285
19).- Dictamen relatiu a autoritzar  la transmissió de la llicència d 'ocupació de la via pública 
amb parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1403
20).- Dictamen relatiu a autoritzar  la transmissió de la llicència d 'ocupació de la via pública 
amb parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1141
21).- Dictamen relatiu a aprovar el padró fiscal de l 'ús privatiu de la via pública, corresponent 
a l'exercici 2015, 
22).- Dictamen relatiu a  acceptar l'ajut de suport tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona 
dins de la convocatòria del Catàleg de serveis 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" per a les actuacions incloses a l 'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat
23).- Proposta relativa a aprovar la dissolució de la Junta de Compensació del Pla Parcial de  
Palou, Sector F, de Granollers
24).- Dictamen relatiu a iniciar l 'expedient de  licitació, autoritzar la despesa i aprovar la 
contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  
al contracte de subministrament d'arbust i subarbust per a l'Ajuntament de Granollers, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i declarar -ne la seva plurianualitat.

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

25).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de  
Barcelona,  en el marc del Programa de Desenvolupament Cultural Local "Teixim cultura a la 
ciutat: confiança, corresponsabiltat i projectes compartits any 2014", (codi 14/Y/1072222).
26).- Dictamen relatiu a acceptar les donacions de particulars de material al Banc d 'Ajudes 
Tècniques, que gestiona el Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS
27).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació del recurs econòmic  "finançament de l'àmbit de 
benestar social" consistent en la modalitat de fons de prestació, 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 PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS ....

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    6666    de març dede març dede març dede març de     2015201520152015
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