Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 21 de juliol 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 PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de prestació del servei de manteniment i neteja de la
impressora XEROX Color 550 de la impremta de l'Ajuntament de Granollers mitjançant procediment
negociat sense publicitat i tramitació ordinària .
4).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Pau i
Solidaritat - CCOO, destinada al projecte "Ampliación del espacio físico y de los servicios a la
ciudadanía de la Alcaldía de Villanueva (fase III) Nicaragua 2013/2014"
5).- Proposta relativa a l'aprovació de la modificació del pressupost del projecte "Mejorado el
posicionamiento político estratégico del movimiento de mujeres mesoamericanas en resistencia en El
Salvador", subvencionat a l'Associació Cooperacció dins la convocatòria 2014

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la matricula definitiva de l'impost d'activitats econòmiques de
l'exercici 2015.
7).- Dictamen relatiu a a sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l'aplicació dels coeficients
d'actualització de valors cadastrals dels béns immobles urbans per l'exercici 2016, segons contempla
el Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari
8).- Dictamen relatiu a la correcció d'un error material i revocació d'una liquidació en l'acord pres per la
Junta de Govern Local el dia 12 de maig de 2015, pel qual s'aprovaren les liquidacions corresponents
a la Taxa de l'aprofitament especial del domini públic local a favor d 'empreses explotadores de serveis
de subministraments d'interès general de l'exercici 2014
9).- Dictamen relatiu a concedir compatibilitat de tasques al senyor Roger Bellavista Fortuny
10).- Proposta relativa a aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció
atorgada per la Diputació de Barcelona per a la realització de diverses accions incloses en el marc del
règim regulador del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
11).- Proposta relativa a aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei
d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la realització del Programa Treball i
Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la
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prestació i/o el subsidi per desocupació, d'acord amb l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol (expedient
2014/PANP/SPO/0019)

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
12).- Dictamen relatiu a aprovació de la liquidació del cànon pel dret de superfície de la parcel·la del
tanatori - exercici 2015
13).- Dictamen relatiu a autoritzar la transmissió de l'autorització d'ocupació de la via pública amb
parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1003
14).- Dictamen relatiu a autoritzar la transmissió de l'autorització d'ocupació de la via pública amb
parada de venda al Mercat setmanal del dijous - número 1398
15).- Dictamen relatiu a aprovació del cànon corresponent a la concessió municipal dels aparcaments
soterrat ubicats a la plaça de Barangé i a l'avinguda del Parc, adjudicats a Petrobages SL
16).- Dictamen relatiu a aprovació del cànon corresponent a la llicència municipal llicència d'ocupació
de la via pública del terme municipal de Granollers amb la instal·lació de mobiliari urbà publicitari,
marquesines de les parades d'autobusos i altres elements,de la seva conservació i explotació,
adjudicada a Alpha Publicidad Exterior SL
17).- Proposta relativa a aprovar declarar d'especial interès la llicència d'obres sol·licitada per la
Comunitat Islàmica Achoura de Granollers, expedient 2014-OMA-156
18).- Proposta relativa a aprovar declarar d'especial interès la sol·licitud de llicència d'obres
sol·licitada pel Departament d'Ensenyament - Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental de la
GENERALITAT DE CATALUNYA, per les obres d'adequació d'espais de l'escola Pau Vila, situada al
carrer Manuel Masjuan, 1, d'aquesta ciutat, expedient 2015-OME-629
19).- Proposta relativa a aprovar declarar d'especial interès la sol·licitud de llicència d'obres
sol·licitada pel Departament d'Ensenyament - Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental de la
GENERALITAT DE CATALUNYA, per les obres d'adequació d'espais de l'escola Fàtima per a ús dels
Serveis Educatius actualment ubicats a l'Escola Pau Vila i també per a ús del nou Institut de
Granollers al carrer Maria Palau, s/n, d'aquesta ciutat, expedient 2015-OME-571
20).- Dictamen relatiu a justificar totalment l'ajut econòmic per a l'execució de l'actuació "Remodelació
dels espais interiors i jardins del carrer València ", atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014
21).- Dictamen relatiu a justificar totalment l'ajut econòmic per a l'execució de 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
22).- Dictamen relatiu a justificar la subvenció atorgada pel Consorci per a la Defensa de la Conca del
Riu Besòs per l'execució del Projecte "Consolidació de talús del passeig fluvial en la zona del
sobreeixidor de l'EDAR i treballs de recuperació del cabal ecològic i la vegetació de ribera Carbonell",
dins del Programa de Suport per a la restauració de l'entorn fluvial, any 2014
23).- Dictamen relatiu a sol·licitar una subvenció al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs per l'execució del Projecte "Estudi del condicionament de diversos trams del marge esquerra
del riu Congost al seu pas per Granollers", dins del Programa de Suport per a la restauració de l'entorn
fluvial, any 2015

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
24).- Dictamen relatiu a revocar la subvenció concedida a l'Institut Celestí Bellera per col·laborar en el
desenvolupament de projectes educatius de l'any 2014

2

25).- Dictamen relatiu a acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona , en el marc del
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
26).- Dictamen relatiu a provar la justificació de l'aportació realitzada per ll'encàrrec de gestió del MAC
2014
27).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament per a la prestació del
subministrament, transport, muntatge i desmuntatge d'un escenari cobert per a la Festa Major de
Blancs i Blaus de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb
varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .
28).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de la subvenció nominativa i del conveni de col·laboració
amb Amics dels Gegants i Capsgrossos de Granollers durant l 'any 2015
29).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de la subvenció nominativa i del conveni de col·laboració
Òmnium Cultural de Granollers durant l'any 2015
30).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la resolució de la convocatòria del Servei de Joventut per a la
concessió de subvencions a Iniciatives Juvenils realitzades per a Grups de persones Joves o Entitats
Juvenils 2015.
31).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament de la subvenció nominativa prevista al pressupost
municipal d'enguany a favor de l'entitat Colònies Sant Esteve

ÀREA D'
D 'ACCIÓ COMUNITARIA I BENESTAR
32).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació dels ingressos procedents del servei de retirada de
vehicles de la via pública, (Servei Grua - primer semestre 2015) i la seva aplicació al compte
d'ingressos de la Policia local com a Drets Reconeguts
33).- Dictamen relatiu a imposició de sanció per dur un gos potencialment perillós sense morrió
(Amadou Balde)
34).- Dictamen relatiu a la imposició de sanció per la comissió d'infraccions en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos (SSJG)
35).- Dictamen relatiu a la imposició de sanció per la comissió d'infraccions en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos (Mohamed El Hniti)
36).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Assemblea
Comarcal de la Creu Roja a Granollers l'any 2013, en concepte de suport econòmic al
desenvolupament d'activitats de suport bàsic de subsistència a persones en situació de risc social
37).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat
Associació Ressó-Taller de comunicació de gent gran per la publicació d'una revista mensual de
participació per a la gent gran per l'any 2015

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 17 de juliol de 2015
L'ALCALDE
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