Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en primera
convocatòria el proper dia 21 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).- Proposta relativa a aprovar la justificació i ordenar el pagament de 5.000,00 euros a
cadascun dels sindicats, UGT i CCOO, d’acord amb el que estableix el conveni de
col·laboració anomenat ACORD LOCAL ESTRATÈGIC PER A L'OCUPACIÓ i LA COHESIÓ
SOCIAL A GRANOLLERS
4).- Proposta relativa a atorgar a ALTERNATIVA E CIGAR SCP, una subvenció en concepte
de finançament de la despesa d’interessos del préstec, d’acord amb el que estableixen les
bases de la convocatòria de subvencions
5).- Proposta relativa a acceptar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de 2.391,00 €
de la Diputació de Barcelona pel cofinançament d’accions per a l’any 2013 en l’àmbit de
“Recull d'activitats de suport a l'activitat empresarial” (actuacions de novembre i desembre de
2013)

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6).- Dictamen relatiu a acceptar l'ajut per a la redacció de plans directors de clavegueram Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs
7).- Dictamen relatiu a autoritzar el traspàs de la parada 1378 del Mercat setmanal del dijous
8).- Dictamen relatiu a autoritzar el traspàs de la parada 1366 del Mercat setmanal del dijous
9).- Dictamen relatiu a acceptar la subvenció al transport col·lectiu urbà - Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques
10).- Dictamen relatiu a encarregar a GRANOLLERS PROMOCIONS S.A. els serveis de
dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places d'aparcament i, un espai per a
motocicletes i ciclomotors a l'aparcament subterrani Can Comas, pels vehicles retirats de la
via pública amb grua municipal, a favor de la Policia Local de l'Ajuntament de Granollers.
11).- Dictamen relatiu a acceptar l'ajut econòmic atorgat pel Consorci per a la Defensa de la
Conca del Besòs per l'actuació anomenada "Actuacions per a la conservació de l'entorn de
Can Cabanyes - riu Congost", dins del Programa de Suport per a la restauració de l'entorn
fluvial, any 2013

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
12).- Dictamen relatiu a la justificació de l'ajut econòmic atorgat a l'entitat Coral Albada de la
Parròquia Sant Esteve de Granollers en concepte de suport econòmic per donar suport a la
programació de concerts, durant l'any 2012.

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS .
Granollers , 17 de gener de 2014.
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