
Us comunico que la sessió Ordinària de la  Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 11111111    de març dede març dede març dede març 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).- Dictamen relatiu a "solicitar a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas 
Locales la compensación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de los 
centros docentes para el ejercicio 2014".

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

4).- Proposta relativa a aprovar el conveni de col·laboració per a l 'assistència tècnica de l'eina 
Tool Box del projecte SUD’EAU-2

5).- Proposta relativa a aprovar la sol·licitud de la subvenció pel projecte d'àmbit europeu 
"Alera", a l'Euroregió Pirineus Mediterrània

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

6).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres d'adequació al reglament electrotècnic 
de baixa tensió de les instal.lacions elèctriques de diversos equipaments de Granollers, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d'adjudicació i tramitació 
ordinària.

7).- Dictamen relatiu a traspassos de les concessions dels drets funeraris

8).- Dictamen relatiu a la concessió en règim de lloguer de drets funeraris, i un trasllat de 
restes

9).- Dictamen relatiu a aportacions a realitzar a la Informe de Sosteniblilitat Ambiental 
Preliminar corresponent al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2013-2020

10).- Dictamen relatiu a declarar desert el procediment negociat endegat per a la redacció del 
projecte per a la reforma urbanística i de nova centralitat de l 'àmbit constituït per les places de 
Pau Casals i Josep Barangé i iniciar un nou procediment licitatori a adjudicar mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària i declarar la seva plurianualitat .

11).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament i implantació de la 
tecnologia RFID de la biblioteca Can Pedrals de Granollers, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat i tramitació ordinària .



12).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres relatives al projecte  d'urbanització del 
carrer Lluís Companys, entre la Ronda Sud i l'avinguda Europa de Granollers, mitjançant 
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària

13).- Dictamen relatiu a aprovar la primera justificació econòmica de l'actuació cofinançada 
pel FEDER 2007-2013, eix 4, per a l'execució del projecte "Ampliació de l'àmbit per a vianants 
i renovació de serveis del carrer Girona, entre carrer Enginyer i Minetes" (certificacions 1-2 a 
6-2)

14).- Dictamen relatiu a modificar el contracte de serveis de neteja i conservació dels espais 
verds,llacs i fonts ornamentals i àrees de jocs del terme municipal de Granollers

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

15).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona a l'Ajuntament de Granollers per el desenvolupament de programes educatius dins 
del Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015 per a l'any 2013

16).- Dictamen relatiu a la proposta d'aprovar les bases que regiran el “Concurs pel disseny 
gràfic d'ENTITROBA'T de l'any 2014

17).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de 
control de plagues en edificis i espais públics de Granollers, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

18).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga per a l'any 2014 del conveni de col·laboració 
subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat Oncovallès, Fundació Privada d'Ajuda 
Oncològica, per dur a terme activitats de prevenció en població general i d'atenció a les 
persones amb malaltia oncològica

19).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de l'aportació econòmica concedida de forma 
directa i amb caràcter excepcional a l'Associació de familiars de nens i nenes amb malaltia 
oncològica de Catalunya per a la campanya "Posa't la gorra" 2013 
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