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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 20202020    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 acceptar la donació del fons documental de la societat Tarafa Editora de 
Publicaciones S.L.

4).- Proposta relativa a l'acceptació de la renúncia presentada per l'Associació Duna Petits Grans de 
Sorra per al projecte "Escolarización y promoción integral de niños y niñas huérfanas de la región de 
Kolda, Senegal"

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

5).- Proposta relativa a aprovar el reconeixement extrajudicial de despeses per al pagament de la 
factura número F201501606 de COMERCIAL A. TRULLAS, S.A., corresponent al vestuari dels 
treballadors del segon torn contractats en el marc dels plans d 'ocupació inclosos al Pla de Xoc 2014

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

6).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions amb el 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL pel concepte del servei de 
recollida comercial i domiciliària , del mes de setembre de 2014.

7).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament  i muntatge de les màquines de 
tracció i altres components dels aparells elevadors dels edificis del carrer Portalet,4 i Sant Josep, 7 de 
Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinaria .

8).- Dictamen relatiu a transmissions de les concessions dels drets funeraris

9).- Dictamen relatiu a la transmissió de la concessió dels drets funeraris a favor del senyor Antonio 
Rubio Domene

10).- Dictamen relatiu a la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, concedit en règim 
de lloguer.

11).- Dictamen relatiu a transmissions de les concessions dels drets funeraris a favor de la senyora 
Benita Risco Pajuelo
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12).- Dictamen relatiu a esmenar l'error produït en relació a la transmissió de l'autortització d'ocupació 
de la via pública amb parada de venda al mercat setmanal del dijous - parada núm. 1329

13).-  Dictamen relatiu a iniciar l'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres 
d'execució del projecte de plataforma única al carrer Corró entre c/ Josep Torras i Bages i el c/ 
València a adjudicar mitjançant procediment obert, tramitació ordinària

14).-  Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació de les obres del 
projecte executiu de rehabilitació de la Nau G3 de Roca Umbert per espai de lloguer per artistes,  a 
adjudicar mitjançant procediment obert 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 acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a 
subvencions per a les programacions d'Arts Escèniques i Musicals adreçades a escolars per al curs 
escolar 2015-2016

16).- Dictamen relatiu a l'acceptació de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic en el sentit  d'aixecar la suspensió automàtica de l 'adjudicació  del contracte mixt de serveis per 
a la prestació del servei de neteja de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei 
d'Esports a favor de l'empresa MULTIANAU,SL 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    16161616    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2015201520152015
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