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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 3333    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre 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).- Expedient  relatiu a aprovar l’acord de col·laboració entre beneficiaris de la subvenció de 
l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Euroregió Pirineus Mediterrània pel projecte ALERA en 
el marc de la convocatòria 2013, Desenvolupament sostenible “Eficiència i consum responsable en 
l’ús dels recursos (aigua-energia)

4).- Dictamen relatiu a aprovar la sol·licitud de la subvenció del projecte WAS IS, a la Comissió 
Europea

5).- Proposta relativa a aprovar la sol·licitud de la subvenció del projecte T4LABS, a la Comissió 
Europea

6).- Proposta relativa a aprovar la sol·licitud de la subvenció del projecte COMPOSE, a la Comissió 
Europea

7).- Proposta relativa a aprovar la sol·licitud de la subvenció del projecte SUD'EAU +, a la Comissió 
Europea

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

8).- Proposta relativa a acceptar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament d’accions per a l’any 2015 en l’àmbit de “Recull d'activitats de suport al 
teixit empresarial” de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, en el marc del Catàleg de serveis 
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 2n semestre de 2015

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

9).- Dictamen relatiu a esmenar l'error produït en relació a la renúncia de la concessió dels drets 
funeraris d'un nínxol del Cementiri Municipal, senyora Concepción Resina Tomás

10).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris mes de setembre de 
2015)

11).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys durant el mes 
de setembre de 2015
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12).- Dictamen relatiu a aprovar les bases tècnic administratives que regiran l'atorgament de la 
llicència d'ocupació de la via pública del terme municipal de Granollers amb la  instal·lació i explotació 
d'atraccions infantils.

13).- Dictamen relatiu a aprovar el plec de clàusules administratives i condicions tècniques  que 
regiran la concessió de llicències d'ocupació de la via pública del terme municipal de Granollers amb 
casetes de venda de pirotècnica per a la revetlla de Sant Joan.

14).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana PMU 8, del solar delimitat pels 
carrers d'Orient, de Josep Pinyol, de Llevant i de Quevedo, propietat dels srs. Alfonso SAUQUET 
ROVIRA i 3 més

15).- Proposta relativa a aprovar declarar d'especial interès la sol·licitud de llicència d'obres 
sol·licitada per FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS, per la remodelació del bloc 
obstètric a l'Hospital de Granollers, expedient 2014-OME-1274

16).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la liquidació de les quotes derivades del Projecte de 
Reparcel·lació del Pla Especial 15 de la plaça de l'Església de Granollers, respecte de la companyia 
mercantil Promo E.S. March, SL, amb exclusió de la part proporcional corresponent a la partida de 
despeses d'arqueologia

17).- Dictamen relatiu a aprovar l'Acta de recepció de l'obra del Projecte d'Urbanització del PAU 124, 
situat entre els carrers de Jordi Camp, 41-43 i de la Conca del Besòs, 25-27, de Granollers

18).- Dictamen relatiu a acceptar la revocació parcial l'ajut complementari atorgat per la Diputació de 
Barcelona per al cofinançament de l'actuació anomenada "Centre de serveis avançats per a les 
empreses de Can Muntanyola", en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, de 
l'Eix 1, i aprovar la devolució d'ingressos per minoració de justificació

19).- Dictamen relatiu a aprovar les modificacions del Manual del Sistema de Gestió Ambiental 
implantat a 6 dependències de l'Ajuntament de Granollers (revisió 4)

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

20).- Dictamen relatiu a l'acceptació de la subvenció del Departament de Benestar Social i Família de  
la Generalitat de Catalunya per a projectes d'activitats adreçades a persones joves

ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

21).- Dictamen relatiu a esmenar l'error material en l'import consignat en el preu de la pròrroga del 
contracte de pestació del servei de Punt de Trobada de Granollers. 

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