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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 15151515    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 PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3).- Dictamen relatiu a aprovar la cinquena i última justificació parcial de la subvenció concedida per la 
Comissió Europea en el marc del projecte d'àmbit europeu "Sud'eau-2"

4).- Dictamen relatiu a aprovar la cinquena i última justificació de la subvenció concedida per la 
Comissió Europea en el marc del projecte d'àmbit europeu "Green Partnerships"

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5).- Dictamen relatiu a aprovar el preu públic per la inscripció al programa Comença a fer la Mitja '16

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de les altes de l'impost sobre les activitats econòmiques (IAE) del 
segon trimestre de 2015.

7).- Proposta relativa a sol·licitar al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) una subvenció de 
127.818,24 € per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur 
beneficiàries de la renda mínima d'inserció, en el marc de la convocatòria regulada per l'Ordre 
EMO/244/2015, de 29 de juliol.

8).- Proposta relativa a Aprovar la sol·licitud de subvenció per la realització d'accions de formació 
d'oferta  adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei 
d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2015, d'acord amb el que estableix l'Ordre EMO/260/2015, de 17 
d'agost

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

9).- Dictamen relatiu a aprovació de la liquidació del subministrament d'aigua potable, corresponent al 
segon trimestre de 2015, que realitza l'empresa SOREA SA

10).- Dictamen relatiu a la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, actualment 
concedit en règim de lloguer a Rafael Sala Garcia
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11).- Dictamen relatiu a l'atorgament de  la primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer del 
nínxol núm. 68 del quarter 09A referència 03303 del Cementiri Municipal

12).- Proposta relativa a l'atorgament de  la primera pròrroga de la concessió en règim de lloguer del 
nínxol núm. 132 del quarter 16 referència 06279 del Cementiri Municipal

13).- 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 de substitució dels cels rasos de la planta primera i 
impermeabilització d'una part de la coberta de l'Institut Antoni Cumella, situada al carrer Roger de 
Flor, 64, d'aquesta ciutat, expedient 2015-OME-714

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

14).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 16 de 
desembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'escola Fàtima en 
el marc de la convocatòria del Servei d'Educació de subvencions extraordinàries a centres educatius 
per al curs 2014-2015

15).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 16 de 
desembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'escola Pereanton 
en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació de subvencions extraordinàries a centres 
educatius per al curs 2014-2015

16).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 16 de 
desembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció extraordinària a l'escola Salvador 
Espriu en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació de subvencions extraordinàries a centres 
educatius per al curs 2014-2015

17).- Dictamen relatiu a acceptar la concessió dels ajuts del “Programa complementari de finançament 
de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-2015” del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” de la Diputació de Barcelona

18).- Dictamen relatiu a acceptar les actuacions “Activitats de suport a la funció educativa de les 
famílies” en el marc del Catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la 
Diputació de Barcelona 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    10101010    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2015201520152015
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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