
Us comunico que la sessió Ordinària de la  Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 25252525    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 aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració per a la prestació de 
serveis postals i telegràfics entre la societat "Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos" i 
l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2014

4).- Proposta relativa a declarar crèdits incobrables així com la baixa en comptes, els crèdits 
inclosos en la present relació PBRC0494.

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

5).- Proposta relativa a aprovar la justificació del conveni subvencional amb el Servei de 
Polítiques de Diversitat i CIutadania de la Diputació de Barcelona, vinculat al "Programa de 
suport als ajuntaments per l'impuls de serveis de mediació ciutadana" 2013.

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació parcial i la pròrroga d'execució del 
projecte "Fortalecimiento de las capacidades de análisis y posicionamiento político de la red 
de mujeres mesoamericanas en resistencia en El Salvador"

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

7).- Dictamen relatiu a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a 
l'atorgament d'ajuts econòmics en el marc de la convocatòria del Programa complementari de 
suport a l'economia local del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

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

8).- Dictamen relatiu a modificar el contracte de serveis per a la neteja dels centres educatius 
municipals de Granollers adjudicat a l'empresa CLECE,SA en el sentit d'ampliar el servei de 
neteja a l'Escola Municipal del Treball i l'import des del 25 d'abril de 2014 fins al 31 de 
desembre de 2014.

9).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació del cost del servei de les escoles municipals: 
Institut Escola Municipal del Treball i de l'escola d'Educació Infantil i Primària Salvador Llobet 
període juliol-desembre de 2013

10).- Dictamen relatiu a formalitzar l'addenda al conveni de col·laboració amb la Fundació 
Privada Cultural de Granollers AC, per a la realització de diversos projectes educatius per els 
cursos 2012-2013 i 2013-2014, per a l'any 2014

11).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de les subvencions de la Diputació de 



Barcelona que ha concedit a l'Ajuntament de Granollers per a diferents programes que fan 
referència al Servei d'Esports dins del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i corresponent 
a l'exercici de 2013

12).- Proposta relativa a aprovar les bases i el pressupost del concurs literari de la biblioteca 
Can Pedrals de l'any 2014

13).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona per donar suport al projecte anomenat Cantània 2013, dins del marc del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015

14).- Dictamen relatiu a justisticar la subvenció atorgada a l'entitat Agrupació Sardanista de 
Granollers de l'any 2013

15).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga per a l'any 2014 del conveni de col·laboració 
subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i la Fundació Odontologia Solidària, per a la millora 
de la salut bucodental dels col·lectius més desfavorits

16).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida de forma directa i 
amb caràcter excepcional a l'Associació Catalana d'Afectats/des de Fibromiàlgia, en concepte 
de suport econòmic per a la realització de tallers de musicoteràpia durant l 'any 2013

17).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació dels ajuts econòmics concedits per la Diputació 
de Barcelona en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015" per al finançament de les diferents actuacions sol·licitades pel Servei de 
Salut Pública i Consum 
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