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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 1111    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2015201520152015    a lesa lesa lesa les 17:0017:0017:0017:00 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 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).- Dictamen relatiu a l'aprovació del padró fiscal sobre l'impost de béns immobles de naturalesa 
rústica per l'exercici 2015

4).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Estefania Alegre Moreno, en 
el marc dels ajuts a la creació del propi lloc de treball de les persones desocupades residents al 
municipi de Granollers

5).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Meritxell Menchero Camps 
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 Anna Barragán Mombiela, 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, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada 
per la Diputació de Barcelona per a la realització de l'acció "Elaboració i presentació d'ofertes 
atractives per als clients – 2ª edició" inclosa en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”

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

8).- Dictamen relatiu a aprovació del reconeixement extrajudicial de les obligacions amb el Consorci 
de Densa de la Conca del riu Besòs pels treballs de renovació de la xarxa de sanejament al carrer 
Muralla

9).- Dictamen relatiu a aprovació del reconeixement extrajudicial de les obligacions amb el Consorci 
de Densa de la Conca del riu Besòs pels treballs per anul·lar la reixa de drenatge existent en la 
intersecció del c. Sabadell amb el c. Joanot Martorell

10).- Dictamen relatiu a la transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor de la senyora  
Francisca Sola Trujillo

11).- Dictamen relatiu a rectificació de l'aportació per l'actualització del Pla de Mobilitat Urbana, 
d'acord amb les condicions de cofinançament establertes a l 'ajut atorgat per la Diputació de Barcelona
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ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

12).- Dictamen relatiu a trametre les dades a la Direcció General de Centres Públics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al càlcul de la subvenció del curs 2014/15 de 
l’Escola Municipal de Música Josep M. Ruera de Granollers

13).- Dictamen relatiu a justificar la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del conveni 
específic entre l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona, en el Programa de Formació i 
Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball  (PTT) any 2014

14).- Dictamen relatiu a acceptar el recurs Implementació de les accions d'orientació del projecte “ La 
Maleta de les Famílies”, no catalogat i no susceptible d'instrumentar-se per via de les Meses de 
concertació, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals  2012-2015

15).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la justificació de les subvencions concedides a les entitats de 
Lleure Infantil i juvenil en el marc de les convocatòria del Servei  de Joventut per a l 'any 2014.

16).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la justificació de la subvenció concedides a les iniciatives 
juvenils realitzades per grups de persones i/o entitats juvenils en el marc de la convocatòria del Servei 
de Joventut per l'any 2014. 
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