
Us comunico que la sessió Ordinària de la  Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 28282828    de gener dede gener dede gener dede gener de    2014201420142014 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 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).- Proposta relativa a Relatiu a l'aprovació del calendari fiscal per a l 'exercici 2014

4).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per la prevenció de 
riscos laborals aliè, per dur a terme la vigilància de la salut, revisions mèdiques, higiene 
industrial i actuacions en prevenció tècnica al servei de l'Ajuntament de Granollers i els seus 
organismes autònoms, de l'1/2/2014 fins al 31/1/2016 formalitzat amb l'empresa SOCIEDAD 
DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO S.L

5).- Proposta relativa a aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de 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 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

6).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada pel Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, Resolució de convocatòria de 13 de setembre de 2012, per al 
projecte "Foment de la integració a través del suport al nucli familiar ", executat de l'1 de gener 
fins el 30 de desembre de 2013

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

7).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 9-1 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

8).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 9-2 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

9).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número  10-1 última i liquidació 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, amb un increment 
menor al 10%

10).- Dictamen relatiu a comparèixer en el tràmit d'informació pública a la formulació inicial 
del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, període 2013-2017

11).- Dictamen relatiu a acceptar l'ajut de suport tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona 
dins de la convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 



2012-2015" per a l'actuació anomenada "Informe de soroll infrastructures del municipi de 
Granollers"

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 acceptar l'actuació “Planificació del mapa escolar de Granollers per 
als propers cursos”, en el marc del Catàleg de serveis 2013 del pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015

13).- Dictamen relatiu a acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per a les 
programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per al curs  2013-2014

14).- Dictamen relatiu a justificar la subvenció per import de 6.269,00€ concedida pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la realització programació 
estable d’activitats de l'Espai d'Arts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts en matèria de cultura, 
per a l'any 2013

15).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació econòmica de de la subvenció de 
2.767,00 € atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, destinada a 
la conservació preventiva i conservació-restauració de béns culturals mobles del patrimoni 
cultural català ( Expedient 94446/2013) 

16).- Exp. Jov. 89/13 Dictamen relatiu a aprovar inicialment els preus públics per participar 
als tallers i cursos organitzats per al primer  semestre del Programa  “ + Recicla't 2014”

17).- Exp. Ref.Jov. 54.3/13 Dictamen relatiu a nomenar als guanyadors de “Concurs de 
Disseny Jove” de l'any 2014

18).- Exp. Ref. Jov. 88//13 Dictamen relatiu a la compensació de les despeses efectuades per 
la inversió a la Casa de Roques Blanques de Ribes de Freser

19).- Dictamen relatiu a iniciar l 'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de
serveis de control de plagues als edificis, dependències i equipaments municipals de 
Granollers a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària i 
declarar-ne la seva plurianualitat.

20).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la justificació dels imports per al 2013, corresponents 
al Contracte Programa 2012-2015, per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament 
de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Granollers, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d 'igualtat

21).- Dictamen relatiu a acceptar les donacions de material al Banc d'Ajudes Tècniques, que 
gestiona el Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS

22).- Dictamen relatiu a justificar la despesa realitzada l'any 2013 per la prestació del servei 
del Punt de Trobada, en el marc del IV conveni interadministratiu de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a la coordinació, la 
programació i el finançament dels serveis socials  
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