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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 23232323    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre 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 la correcció d'un error material en l'acord pres per la Junta de Govern Local el 
dia 17 de juny  de 2014, pel qual s'aprovaven les liquidacions de l'exercici 2013 de  la taxa de 
l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de 
subministraments d'interès general 

4).- Proposta relativa a acceptar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament d’accions per a 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”, 2n semestre de 2014

5).-  Proposta relativa a acceptar, en nom de Granollers Mercat, una subvenció de 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”

6).- Proposta relativa a aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la realització del Programa mixt  "Treball 
i Formació" adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d'inserció, motivat per 
l'Ordre EMO/281/2013, d'11 de novembre (expedient 2013/PRMI/SPO/0040)

7).- Proposta relativa a sol·licitar una subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització de sis programes d'experienciació laboral i un programa específic de 
caràcter experimental i innovador per a afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultat 
d'inserció, en el marc de la convocatòria per a l'any 2014 del Programa de suport als territoris amb 
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, regulat per l'Ordre 
EMO/225/2014, de 22 de juliol

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

8).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions amb les 
empreses Gas Natural Servicios SDG, S.A. i Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. pel concepte de 
subministrament de gas, del període del 8 de gener de 2013 al 12 de juny  de 2014.

9).- Dictamen relatiu a autoritzar a l'empresa SOREA SA  a la instal·lació de noves canonades de fosa 
de la xarxa de distribució d'aigua potable al carrer Sant Roc

10).- Dictamen relativo a modificar el error material de la aceptación de una renuncia de la concesión 
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de los derechos funerarios de un nicho del Cementirio Municipal

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

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

13).- Dictamen relatiu a autoritzar el traspàs de la parada 1306 del Mercat setmanal del dijous

14).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres d'execució del projecte de plataforma única del 
carrer Lliri i Sant Josep de Calassanç de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat 
amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .

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 la resolució de la convocatòria del Servei d'Educació per a la concessió de 
subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2014

16).- Dictamen relatiu a l'aprovació del preu públic per a la venda del catàleg UCLÉS 
art+poesia+sexe+política 1978-1985, per a la incorporació a lOrdenança general reguladora 2014 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    19191919    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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