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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 20202020    de maig dede maig dede maig dede maig 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 sol·licitar la participació en el Programa de Restauració de la Xarxa d'Arxius 
Municipals de la Diputació de Barcelona  i l 'adjudicació de les tasques.

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdits núm.4/2014 de 
l'Ajuntament

5).- Proposta relativa a a aprovar la justificació de la subvenció concedida a 4 VISIONS GESTIO DE 
PROJECTES SL, amb CIF B65510455 en concepte de finançament de la despesa d’interessos del 
préstec

6).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a JUAN CARLOS BRICHS 
FERNANDEZ, amb NIF 39331668N, en concepte de finançament de la despesa d’interessos del 
préstec

7).- Proposta relativa a aprovar les esmenes de la documentació justificativa presentada a la Diputació 
de Barcelona, en relació a les accions atorgades en el marc del Catàleg de serveis 2013 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per als projectes en matèria de  Promoció Econòmica, 
Comerç, Turisme i Fires

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

8).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació dels treballs de reparació  tub clavegueram cruïlla 
Voluntaris 92 i st. Antoni M. Claret i refer arqueta avinguda de Sant Julià 241

9).- Dictamen relatiu a aprovació de la liquidació del cànon pel dret de superfície de la parcel·la del 
tanatori - exercici 2014 - CABRE JUNQUERAS, SA

10).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes de març 
de 2014)

11).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris  (mes de març de 2014)

12).- Expedient  relatiu a traspàs de la parada núm. 1021 del mercat setmanal del dijous

13).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació del servei de gestió de zones blaves - Granollers 
Promocions - gener/març de 2014
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14).- Dictamen relatiu a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per 
l'atorgament d'ajut de suport tècnic a l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i  Sostenibilitat en el marc 
del Catàleg de concertació de l'any 2014 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

15).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la gestió de dos casals d'estiu inclosos 
en el programa Fes-te L'Estiu 2014, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .

16).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació en concepte de cessió, consums i manteniment del 
Consorci per a la Normalització Lingüística en l'edifici municipal situat al carrer Prat de la Riba, 84, 
corresponent a l'any 2013

17).- Dictamen relatiu a autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs de clàusules 
administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de subministrament  
d’equipament tècnic per l'emissió i la producció de la ràdio municipal de Granollers, a adjudicar 
mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària  

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    16161616    de maig dede maig dede maig dede maig de     2014201420142014
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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