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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 8888    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 MOTOR SPORT PARTS 
2013 SL, amb CIF B66055385, en concepte de finançament de la despesa d’interessos del préstec

4).-  Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Lourdes Busquets Cladellas, 
en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou

5).-  Proposta relativa a l'aprovació de les bases de la subvenció a la producció i comercialització de 
productes de Palou

6).-  Proposta relativa a l'aprovació de les bases de la subvenció per a la creació del propi lloc de 
treball de les persones desocupades residents al municipi de Granollers

7).-  Proposta relativa a l'aprovació les bases de les subvencions a les empreses per contractar 
persones menors de 30 anys i persones majors de 45 anys

8).-   Proposta relativa a l'aprovació de les bases de la subvenció per al finançament de projectes 
empresarials de les persones emprenedores de Granollers

9).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a CITRIC SPORT SL, amb 
CIF B65994089, en concepte de finançament de la despesa d’interessos del préstec

10).-  Proposta relativa a acceptar l'expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada per part 
del Servei d'Ocupació de Catalunya per a la contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la 
realització d'obres i serveis d'interès general i social: Plans extraordinaris d'ocupació local (exp. núm. 
PEOL/2010/0024), en el marc del Projecte Impuls Treball de l 'any 2010

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

11).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació dels treballs d'alumini i 
vidrier en els equipaments de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

12).- Dictamen relatiu a  adjudicar el contracte de serveis per a la prestació dels treballs de paleta en 
els equipaments de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb 
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varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .

13).-  Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga i modificació del contracte de serveis per la prestació dels 
treballs de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de l'Ajuntament de Granollers 
i Museu de Granollers

14).- Dictamen relatiu a a la pròrroga de la concessió en règim de lloguer del nínxol núm. 506 del 
quarter 11 del Cementiri Municipal

15).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris d'un nínxol del Cementiri 
Municipal

16).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris i trasllat de restes a la fossa 
comuna del Cementiri Municipal

17).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris d'un nínxol del Cementiri 
Municipal

18).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris d'un nínxol del Cementiri 
Municipal

19).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris i trasllat de restes a la fossa 
comuna del Cementiri Municipal

20).- Dictamen relatiu a traspàs de la concessió, renúncia i trasllat de restes a la fossa comuna del 
Cementiri Municipal

21).- Dictamen relatiu a traspassos de les concessions dels drets funeraris

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

22).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció concedida a l 'AMPA Pau Vila en el marc 
de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de subvencions per a projectes educatius 
per a l'any 2013

23).- Expedient P45/12 relatiu a esmenar l'error material en l'import de l'adjudicació de la pròrroga del 
contracte de serveis de menjador a domicili de Granollers adjudicat a l 'empresa GUSTAURIA SCCL,

24).- Dictamen relatiu a aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat 
Associació Ressó-Taller de comunicació de gent gran per la publicació d'una revista mensual de 
participació per a la gent gran per l'any 2014 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    4444    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol de     2014201420142014
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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