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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 6666    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2015201520152015    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 PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de cessió del 
dret d'ús d'una plataforma en cloud computing dels serveis de publicació de dades obertes i seguiment 
de projectes de l'Ajuntament de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris 
d'adjudicació, tramitació ordinària i declarar la plurianualitat

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Proposta relativa a Ratificar la Resolució d'Alcadia núm. 741/2015 de 18/09/2015 relatiu a 
l'aprovació de la sol·licitud de subvenció per la realització d'accions de FORMACIÓ D'OFERTA 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei d'Ocupació de 
Catalunya per a l'any 2015, d'acord amb el que estableix l'Ordre EMO/260/2015, de 17d'agost, per un 
import de 70.582,50 € 

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

5).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions amb 
diversos proveïdors - empreses de serveis; de l'Ajuntament.

6).- Dictamen relatiu a declarar desert el procediment negociat sense publicitat endegat per a 
adjudicar el contracte de subministrament d'una bateria de tracció per vehicle elèctric propietat de 
l'Ajuntament de Granollers, en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra a un 
proveïdor únic.

7).- Dictamen relatiu a aprovar l'acta de recepció,  liquidar el contracte de subministrament de 
carburant pels vehicles i maquinària de l'Ajuntament de Granollers, adjudicat mitjançant procediment 
obert a l'empresa  AVENIDA ESTACIÓ SERV EI GRANOLLERS, SL i aprovar la devolució de la fiança 
dipositada.

8).- Dictamen relatiu a desestimar la sol·licitud de pròrroga de la concessió en règim de lloguer de 
drets funeraris a favor del senyor Alejandro Javier Martí Sánchez

9).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris i trasllat de restes a la fossa 
comuna del Cementiri Municipal del nínxol núm. 102, classe 3a, quarter 13A, Referència 04724.
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10).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris i trasllat de restes a la fossa 
comuna del Cementiri Municipal del nínxol núm. 178, classe 3a, quarter 3, Referència 00884.

11).- Dictamen relatiu a la renúncia de la concessió dels drets funeraris d'un nínxol del Cementiri 
Municipal del nínxol núm. 7, classe 2a, quarter 14, Referència 05683.

12).- Dictamen relatiu a desestimar la sol·licitud de renúncia de la concessió d'un nínxol de lloguer del 
Cementiri Municipal - José Folguera Garcia

13).- Dictamen relatiu a la transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor de la senyora Mª 
Mercedes Cirac Blanchart

14).- Dictamen relatiu a una transmissió de la concessió de drets funeraris , intervius

15).- Dictamen relatiu a l'atorgament de  la segona pròrroga de la concessió en règim de lloguer del 
nínxol núm. 248 del quarter 12A referència 04395 del Cementiri Municipal

16).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys durant el mes 
d'Agost de 2015

17).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris durant el mes d'Agost 
de 2015

18).- Proposta relativa a aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització del Pla de Millora Urbana 
del sector 134 d'aquesta ciutat

19).- Proposta relativa a l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana 
del sector 134 d'aquesta ciutat

20).- Exp. 74/14 Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 4 de les obres del Projecte 
executiu d'ampliació del Cementiri Municipal de Granollers, Fase 1, a favor de l'empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    2222    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2015201520152015
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