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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria 
el proper dia 12 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 l'aprovació de la relació dels rebuts sobre la taxa de l'aprofitament 
especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de 
subministraments d'interès general, corresponent a l'exercici 2014. 

 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA 
 
 
 

4).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja 
dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de 
Granollers, mitjançant procediment obert  i tramitació ordinària. 
5).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació 
Cultural Amics de l'Àfrica del Vallès Oriental per al projecte "Activitats de sensibilització a 
Granollers", dins la convocatòria 2014 
6).- Proposta relativa a l'aprovació de la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 
28 d'octubre de 2014, d'atorgament de subvenció a la Fundació Ajuda en Acció destinada al 
projecte "Fortalecimiento del sistema de salud local para la prevención del chagas, Bolivia", dins 
la convocatòria 2014 
7).- Proposta relativa a la modificació de la resolució d'Alcaldia núm. 2015/252, d'aprovació de 
justificacions de dos ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
catàleg de serveis de l'any 2014, del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"  
8).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació del conveni subvencional 2014 entre l'Ajuntament 
de Granollers i Càritas Diocesana de Barcelona per al projecte "Centre d'Acollida i Formació 
Pius XII" 
 

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT 
 

 
 

9).- 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 verificació anual i el manteniment correctiu que se'n derivi, de les 
instal·lacions de parallamps ubicats als edificis municipals de Granollers a adjudicar mitjançant 



procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d'adjudicació, tramitació ordinària i 
declarar-ne la seva plurianualitat. 
10).- Dictamen relatiu a la transmissió de la concessió dels drets funeraris del nínxol núm. 102, 
classe 3a, quarter 13, pis 3r, referència 04829 
11).- Dictamen relatiu a aprovar l'aportació per l'actualització del Pla de Mobilitat Urbana, d'acord 
amb les condicions de confinançament establertes a  l'ajut atorgat per  la Diputació de Barcelona 
12).- Proposta relativa a Donar compte a la Junta de Govern Local de l'Acta de comprovació del 
replanteig i autorització d'inici de l'obra d'urbanització de l'àmbit del PMU Clau-7 (Passeig Conca 
del Besòs, carrer Arenys, carrer Manuel de Falla) de Granollers 
13).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 4 i última de les obres del Projecte 
executiu de d'adequació de l'espai interior i jardins del carrer València, a favor de l'empresa 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 
14).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 de les obres del Projecte 
d'ampliació d'adequació de paviments 2014, 2a Fase a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS 
DEUMAL, SA 
15).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte de nou 
enllumenat als espais interiors de Roca Umbert, a favor de l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA 
16).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Projecte executiu de rehabilitació de la Nau G3 de 
Roca Umbert per espai de lloguer per artistes 
 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA 
 
 

17).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida al Casal del 
Mestre per al sosteniment general de les activitats de l'entitat, per a l'any 2014 
18).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a RUMB 
Associació Musical per al desenvolupament d'activitats dins el projectes "Carles Riera", per a 
l'any 2014 
19).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Salvador 
Espriu 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 
20).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Mestres 
Montaña 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 
21).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA M. Anna 
Mogas 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 
22).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Escola Ponent 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 
23).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Escola Fàtima 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 
24).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Escola Pereanton 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 
25).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Escola Pau Vila 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 
26).- Dictamen relatiu a acceptar una subvenció extraordinària de la Diputació de Barcelona 
amb motiu de la celebració del Torneig Coaliment d'handbol Base de 2015 
27).- Dictamen relatiu a acceptar una subvenció extraordinària de la Diputació de Barcelona 
amb motiu de la Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga de 2015 



28).- Proposta relativa a aprovar l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'Associació Agrupació Excursionista de Granollers 2015 
29).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació nominativa concedida a l'Agrupació Excursionista 
de Granollers durant l'any 2014 
30).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a 
l'Associació Castellera Xics de Granollers per a la realització de la programació d'activitats 
durant l'any 2014  
 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 

Granollers, 8 de maig de 2015 
L'ALCALDE 

 
 

 
 
 
 

 


