Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en primera
convocatòria el proper dia 3 de març de 2015 a les 17:00 hores, 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 DIA
1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2).- Despatx oficial.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).- Dictamen relatiu a liquidar i resoldre el contracte i fer efectiva la devolució de la garantia
definitva a l'empresa PMC GRUP 1985,SA corresponent al contracte de subministrament de
material d'oficina (II) LOT 1 "Material d'escriptori"

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

4).- Proposta relativa a aprovar la primera justificació parcial de la subvenció de la Comissió
Europea per al projecte Digipay4Growth
5).- Proposta relativa a modificar les bases específiques i obrir una nova convocatòria de
subvencions de Barris per a l'any 2015
6).- Proposta relativa a l'acceptació de la renúncia a la subvenció atorgada a Ajuda en Acció per
al projecte "Construcció d'un pont vial a Los Hernández, Chilanga (El Salvador)", corresponent a
la convocatòria de 2011
7).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Josep
Comaposada - Sindicalistes Solidaris per al "Programa de formació i d'inserció al mercat de
treball per als joves de la wilaya de Tetuan 2012-2016. Fase II"
8).- Proposta relativa a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a
l'atorgament de recursos tècnics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla "Xarxa
de Governs Locals 2012-2015", per a l'adhesió al "Protocol Xarxa Local SITMUN"

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a aprovació de la liquidació del subministrament d 'aigua potable,
corresponent al quart trimestre de 2014, que realitza l'empresa SOREA
10).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris i trasllat de restes a la
fossa comuna del Cementiri Municipal
11).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes de
desembre de 2014)
12).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris (mes de desembre
de 2014)
13).- Dictamen relatiu a una transmissió de la concessió de drets funeraris , intervius
14).- Dictamen relatiu a una transmissió de la concessió de drets funeraris , intervius
15).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris (mes de gener de
2015)
16).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes de
gener de 2015)
17).- Dictamen relatiu a trasnmissions de les concessions dels drets funeraris
18).- Proposta relativa a aprovar declarar d'especial interès la sol·licitud de llicència d 'obres
sol·licitada per PIZZERIA 1900, per la reforma i condicionament del local municipal del club de
tennis Granollers, expedient 2015-OME-132
19).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient de licitació, autoritzar la despesa i aprovar la
contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al

contracte de serveis per a la prestació del servei de control integrat de plagues de l 'arbrat públic
en el terme municipal de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i
declarar-ne la seva plurianualitat.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
20).- Dictamen relatiu a acceptar la tramitació per al finançament de la inversió realitzada en les
obres per la instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol de la Font Verda
21).- Proposta relativa a aprovar el manifest del dia 8 de març de 2015, amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional de les Dones
TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS .
Granollers , 2 de març de 2015.
2015 .
L'ALCALDE

