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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 3333    de juny dede juny dede juny dede juny 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 l'aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdits núm.5/2014 de 
l'Ajuntament

4).-  Proposta relativa a sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, una subvenció a la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament de l' acció: “Creació d’un pla de millora per a les operacions d’una 
empresa del sector industrial”

5).-  Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a Rosa Mª Belles Baldoma, 
amb NIF 37734176P sòcia representant de l’empresa ”La Dama y el Vagabundo SCP”, amb CIF 
J66021064, en concepte de finançament de la despesa d’interessos del préstec

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

6).- Proposta relativa a aprovar la proposta d'organització i bases del XVI Ral·li fotogràfic “Granollers  
es revela”, any 2014, presentada per l'empresa Doble Via SCCL

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

7).-  Dictamen relatiu a iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis per la 
prestació dels treballs de paleta dels equipaments municipals de Granollers , a adjudicar mitjançant 
procediment negociat sense publicitat,  tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat.

8).- Dictamen relatiu a la pròrroga de la concessió en règim de lloguer del nínxol núm. 12 del quarter 
10 del Cementiri Municipal

9).-  Dictamen relatiu a aprovació de la liquidació del subministrament d 'aigua potable, corresponent al 
tercer trimestre de 2013, que realitza l'empresa SOREA SA

10).-  Dictamen relatiu a aprovació de la liquidació del subministrament d'aigua potable, corresponent 
al quart trimestre de 2013, que realitza l'empresa SOREA SA
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11).-  Dictamen relatiu a aprovació de la liquidació del subministrament d'aigua potable, corresponent 
al primer trimestre de 2014, que realitza l'empresa SOREA SA

12).-  Dictamen relatiu a la correcció d'un error material en l'acord près per la Junta de Govern Local el 
dia 20 de maig de 2014 referent al cànon de superfície de la parcel·la del tanatori - a nom de CABRÉ 
JUNQUERAS SA

13).-  Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes d'abril de 
2014

14).-  Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris  (mes d'abril de 2014)

15).-  Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte de millora i 
ampliació de la vorera est del carrer Llevant, a favor de l'empresa SERXAR, SAU

16).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte d'urbanització 
del carrer Lluís Companys, entre la Ronda Sud i l'avinguda Europa de Granollers,a favor de l'empresa 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL

17).- Dictamen relatiu a aprovar la Memòria valorada de rehabilitació de les instal·lacions del llac del 
Parc de Ponent dels treballs d'impermeabilització i adequació d'equips i instal·lacions

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    29292929    de maig dede maig dede maig dede maig de     2014201420142014
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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