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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 1111    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol 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).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a NOLOBROWN SL , amb CIF 
B66024829, en concepte de finançament de la despesa d’interessos del préstec

4).- Proposta relativa a sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, una subvenció a la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament d’accions formatives per al segon semestre de l’any 2014, en l’àmbit de 
“Recull d'activitats de suport al teixit empresarial” de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, en 
el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015

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 l'aprovació de la modificació de l'acord d'atorgament de subvenció al projecte 
"Programa de formació i d'inserció al mercat de treball per als joves de la wilaya de Tetuan  2012-2016. 
Fase II", de Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2013

6).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Pau i 
Solidaritat, destinada al projecte "Mitigación de los riesgos naturales en los seis municipios de la zona 
norte del departamento de Chinandega (Nicaragua) 2012-2013", en el marc de la convocatòria de 
Cooperació i Solidaritat per a l'any 2012

7).- Exp. 2011/3429 Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció concedida a 
Medicus Mundi Catalunya, destinada al projecte "Increment de l'accés i la qualitat de les cures de 
salut primària mitjançant l'enfortiment dels serveis nacionals de salut, prioritzant l'àmbit rural i l'acord 
amb les polítiques públiques de salut a la Zona Sud de la província de Cabo Delgado, Moçambic", en 
el marc de la convocatòria de Cooperació i Solidaritat per a l 'any 2011

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

8).- Dictamen relatiu a aprovar el padró fiscal de la Taxa de Cementiri Municipal per a l 'any 2014

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

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

12).- Exp. 74/2014 Dictamen relatiu a acceptar la  cessió en propietat de bancs per part de la 
Diputació de Barcelona dins del Catàleg de Serveis del Pla "xarxa de Governs Locals 2012-2015
 
13).- Dictamen relatiu a autoritzar el traspàs de la parada 1058 del Mercat setmanal del dijous

14).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació del padró dels mercats setmanals de l 'exercici 2014

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 l'acceptació total del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
"Finançament de l'àmbit de benestar socials", concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    27272727    de juny dede juny dede juny dede juny de     2014201420142014
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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