Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en primera
convocatòria el proper dia 7 de gener de 2014 a les 17:00 hores, 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).- Exp. 76/2013 Proposta relativa a aprovar el contingut i la signatura del conveni per
emprendre actuacions de promoció conjunta de les rutes modernistes a la comarca del Vallès
Oriental
4).- Exp. 61/2012 Proposta relativa a atorgar a l’empresa ELAN VITAL MEDIC ESTHETIC,
SL, una subvenció de 8.711,57 euros corresponents a diverses contractacions laborals, dins
la convocatòria d'ajudes per a la contractació de joves menors de 30 anys
5).- Exp. 46/2013 Proposta relativa a aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de
la subvenció de la Diputació de Barcelona, pel cofinançament de l'acció “Com planificar una
web d'empresa de forma efectiva”, i renunciar, per manca d'inscripcions, a la subvenció pel
cofinançament de l'acció “10 formes d'augmentar el benefici”
6).- Exp. 67/2013 Proposta relativa a acceptar la subvenció de 170.835,94 € atorgada per part
del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya per a l'execució de
5 programes d'experienciació laboral i un programa específic de caràcter experimental i
innovador per a afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultat d 'inserció, el marc
de la convocatòria 2013 del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de
reequilibri territorial i social : projecte "Treball als barris"

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA
7).- Proposta relativa a l'aprovació d'un ajut d'emergència al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament destinat al projecte 2579 "Suport a la població afectada per la Guerra Civil
a Síria"
8).- Proposta relativa a l'aprovació d'una subvenció al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament destinat als projectes 2340 i 2477
9).- Dictamen relatiu a aprovar l'acceptació i la justificació de la subvenció atorgada per la
Direcció de Serveis de suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona a
l'Ajuntament de Granollers, per la seva participació en la “8a Conferència General d'Alcaldes
per la Pau i en les commemoracions del bombardeig atòmic d'Hiroshima i Nagasaki”

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
10).- Dictamen relatiu a canvis de titularitat de la concessió dels drets funeraris
11).- Exp. RE 10170/2013 Dictamen relatiu a canvi de titularitat de la concessió dels drets
funeraris del panteó amb referència 20026
12).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes
de novembre de 2013)

13).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris (mes de
novembre de 2013)
14).- Exp. 08/12 Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 8-1 de les obres del
Projecte executiu d'Ampliació de l'àmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer
Girona de Granollers, a favor de l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA
15).- Exp. 08/12 Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 8-2 de les obres del
Projecte executiu d'Ampliació de l'àmbit per a vianants i renovació dels serveis del carrer
Girona de Granollers, corresponent al tram cofinançant pel FEDER a favor de l'empresa
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
16).- Exp. 15/13 [434-UR-11] Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 de les
obres del Projecte d'adequació del c/ Guayaquil, plaça del Peix i del c/ Teatre, a favor de
l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA
17).- Exp. 15/13 [434-UR-11] Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 3 última i
liquidació de les obres del Projecte d'adequació del c/ Guayaquil, plaça del Peix i del c/
Teatre, a favor de l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, amb un
increment menor al 10%
18).- Exp. 41/13 [398-UR-11] Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Projecte executiu de
d'adequació de l'espai interior i jardins del carrer València
19).- Exp. 51/13 Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar
els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a la
contractació de les obres del projecte executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat
públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua potable del Passeig
de la Muntanya,fase 2 (546-UR-12, Obra 03/13), a adjudicar mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.
20).- Exp. 33/13 Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació dels
treballs de poda i conservació de l'arbrat viari de la ciutat de Granollers, mitjançant
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
21).- Exp. 2P27/12 Dictamen relatiu a l'aprovació de la prórroga del contracte de serveis per
a la contractació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al
Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers des de l'1 de gener de 2014 fins al 28 de
febrer de 2014 amb l'empresa MULTIANAU,S.L.
22).- Dictamen relatiu a l'aprovació del preu públic per a la venda del llibre Estratègies de la
precarietat de Francesc Abad
23).- Dictamen relatiu a la Justificació de l'ajut econòmic concedit al senyor Jordi Riera Pujal,
per al projecte d'edició de la revista cultural "Tentacles"
TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS .
Granollers , 2 de gener de 2014.
2014 .
L'ALCALDE

