Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 5 de maig 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 encarregar la gestió de l'espai i mobiliari, de la producció i muntatge, i del
disseny de l'espai institucional de la Fira de l 'Ascensió de Granollers 2015 a l'EPE Granollers Mercat
4).- Proposta relativa a encarregar a la recaptació municipal perquè exigeixi per via de constrenyiment
contra el deutor VALLES 11, SA, pel concepte de quotes pendents de pagament a la Junta de
Compensació de la Unitat d'Actuació número 27
5).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Ernesto Planas Díaz en el
marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades residents al municipi
de Granollers
6).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Olga Torrillas Gumara en el
marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades residents al municipi
de Granollers
7).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Rosa Planellas Parera en el
marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades residents al municipi
de Granollers
8).- Proposta relativa a acceptar la subvenció de 30.829,32 € atorgada per part del Servei d'Ocupació
de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya per a la contractació de personal pel
desplegament de la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil (PGJC) a Granollers, en el
marc de la convocatòria regulada per l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre (expedient núm.
2015/XIMP/SPO/0033)

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

9).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Educació
Solidària per al "Projecte de suport a l'educació secundària al departament d'Oussouye (Senegal)"
10).- Proposta relativa a la proposta d'aprovació de la modificació del pressupost del projecte
"Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball digne a Guatemala, fase II",
subvencionat a la Fundació Pau i Solidaritat - CCOO, dins la convocatòria 2014"
11).- Proposta relativa a la proposta d'aprovació de la modificació del pressupost del projecte
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"Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan 2014-2015.
Fase III", subvencionat a la Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris, dins la
convocatòria 2014
12).- Proposta relativa a la proposta d'aprovació de la modificació del pressupost del projecte
"Enfortiment dels serveis públics de salut a Moçambic i Angola amb especial incidència ena formació
de recursos humans", subvencionat a Medicus Mundi Catalunya, dins la convocatòria 2014
13).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de subvenció nominativa 2015 a l'entitat Associació
Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental per a desenvolupar el projecte "Desenvolupament
d'activitats d'atenció, informació, capacitació i millora de les persones nouvingudes a la ciutat "

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

14).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per la gestió i control dels
mercats setmanals de Granollers, per un termini de 24 mesos formalitzat amb l'empresa SERVEIS DE
GESTIÓ DE MERCATS, MARXANTS I CENTRES COMERCIALS S.L
15).- Dictamen relatiu a reconeixement extrajudicial de les obligacions presentades per Aluminios
Retana, SL
16).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes de febrer
de 2015)
17).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris (mes de febrer de
2015)
18).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes Març de
2015)
19).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris (mes de març de 2015)
20).- Dictamen relatiu a sol·licitar una subvenció al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya en el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades per a actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat
dels equipaments esportius existents a executar durant l'any 2015 (Resolució PRE/604/2015, de 27 de
març)
21).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 i última de les obres del Projecte
executiu de rehabilitació d'una nau a Roca Umbert per a la creació d'un Espai de Dansa Sala 1, a
favor de l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL
22).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 3 i última de les obres del Projecte
d'adequació de paviments 2014 a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA
23).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte d'ampliació
d'adequació de paviments 2014, 2a Fase a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA
24).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 de les obres de la Memòria valorada de
millora de la instal·lació d'il·luminació al Museu de Granollers, a favor de l'empresa ELECTROCAMPS
INSTAL·LACIONS, SL
25).- Dictamen relatiu a acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en el
marc del Catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"
26).- Dictamen relatiu a acceptar l'ajut econòmic per a l'actuació “Gespa artificial al camp de futbol de
la Font Verda", atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015", anualitat 2015
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27).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis per
la prestació del servei de lloguer, transport de contenidors i gestió dels residus procedents del
manteniment dels parcs i jardins municipals, mitjançant procediment negociat sense publicitat i
declarar-ne la seva plurianualitat.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
28).- Dictamen relatiu a convocar el concurs per a l'adjudicació de la borsa d'estudis Memorial Josep
Homs i Corominas per al curs 2014-2015
29).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva a AGEVO en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes educatius
per a l'any 2014
30).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l 'AMPA EM Salvador Llobet
en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes
educatius per a l'any 2014
31).- Dictamen relatiu a sol·licitar el suport de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal
dins el "Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal, per el
curs 2014-2015, en el marc del "Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació de
Barcelona
32).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva a l'AMPA Celestí Bellera en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a
projectes educatius per a l'any 2014
33).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Associació
Cultural de Granollers durant l'any 2014
34).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de subvenció nominativa i el conveni de col·laboració
amb l'Associació Cultural de Granollers 2015
35).- Dictamen relatiu a l'acolliment a la convocatòria a la concessió de subvencions als projectes
d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla
nacional de joventut per a l’any 2015

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 30 d'abril de 2015
L'ALCALDE
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