
1

Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 29292929    dddd''''abril deabril deabril deabril de    2014201420142014    a lesa lesa lesa les 17:0017:0017:0017:00 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 TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL de l'exercici 2013 a nom de  FRANCE TELECOM ESPAÑA SA

4).- Dictamen relatiu a aprovar la TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL de l'exercici 2013 a nom de TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SAU.

5).- Dictamen relatiu a aprovar la TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL de l'exercici 2013 a nom de VODAFONE ESPAÑA SA

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

6).- Exp. P3-71/09 Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga  del contracte administratiu especial de 
serveis per a la prestació del servei de bar del centre cívic Can Gili de l'Ajuntament de Granollers des 
del 4 de maig de 2014 fins al 3 de maig de 2015 formalitzat amb el senyor CRISTIAN PEINADO 
RODRIGUEZ.

7).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació del conveni subvencional 2013 entre l'Ajuntament de 
Granollers i Càritas Diocesana de Barcelona per a l'acompanyament en l'acolliment i en el procés de 
capacitació i foment de l'autonomia personal de dones estrangeres en procés d'integració

8).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació del conveni subvencional 2013 entre l'Ajuntament de 
Granollers i l'Associació Cultural Amics de l 'Àfrica del Vallès Oriental

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

9).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte plurianual  derivat de l'Acord Marc (Exp. 2011/3) de la 
Comissió Central de Subministraments de la Generalitat per al subministrament d'energia elèctrica 
amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, organisme autònom, societats municipals i consorci 
Montserrat Montero (Lots 1 a 7), mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària.

10).- Dictamen relatiu a justificar totalment l'ajut econòmic per a l'execució de l'actuació "Ampliació de 
l'àmbit per a vianants i renovació de serveis del carrer Girona de Granollers, atorgat per la Diputació 
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de Barcelona en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2013

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

11).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis de transport, muntatge i desmuntatge 
d'infraestructures i suport a activitats i altres, mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació i tramitació ordinària .

12).-  Dictamen relatiu a nomenar el guanyador del concurs pel disseny gràfic de ENTITROBA'T, per a 
l'any 2014

13).- Dictamen relatiu a nomenar el guanyador del concurs pel disseny gràfic de MUSIK N VIU 2014, 
per a l'any 2014

14).- Dictamen relatiu a l'acolliment a la convocatòria de subvencions als projectes d’activitats en 
l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut 
per a l’any 2014

15).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Associació 
APADIS, en el marc de la convocatòria del servei de Serveis Socials i Gent Gran per a la concessió de 
subvencions corresponent a l'any 2013 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
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