Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en primera
convocatòria el proper dia 11 de febrer de 2014 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 declarar desert el procediment obert endegat per a adjudicar el
contracte de serveis per a la prestació del servei d'impressió del butlletí municipal
"Granollers Informa" i de "La Pedra de l'Encant" i iniciar un nou procediment licitatori a
adjudicar mitjançant procediment obert .
4).- Proposta relativa a modificar l'acord de la Junta de Govern del 28 de gener de 2014
relatiu a l'aprovació del calendari fiscal per a l 'exercici 2014
5).- Proposta relativa a aprovar la justificació i realitzar el pagament de 1.720,80 euros de la
subvenció atorgada a l’empresa PAU GUARDIOLA LOZANO, corresponents a la contractació
laboral de MARINA ESTOPIÑAN MUNTAL d’acord amb el que estableixen les bases de la
convocatòria per a la contractació de joves menors de 30 anys
6).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a Dolores Alcázar
Moreno, amb DNI 77603645N, en concepte de finançament de la despesa d’interessos del
préstec
7).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a José Angel Ramos
Miranda, amb DNI:71008153T en concepte de finançament de la despesa d’interessos
8).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció concedida a Jordi Pujadas
Olivé, amb DNI 52162283P, en concepte de finançament de la despesa d’interessos

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de carburant per
als vehicles i maquinària de l'Ajuntament de Granollers des del 15 de febrer de 2014 fins al 14
de febrer de 2015.
10).- Dictamen relatiu a aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars per la concessió d'una llicència d'ocupació de la via pública amb
mobiliari urbà publicitari, marquesines d'autobusos i altres elements per un període de quatre
anys
11).- Dictamen relatiu a autoritzar el traspàs de la parada 1224 del Mercat setmanal del dijous

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
12).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona
que va concedir a l'Ajuntament de Granollers per complementar l'equipament del camp

municipal de futbol de Ponent
13).- Dictamen relatiu a acceptar les donacions realitzades per diferents particulars que ha
rebut l'Ajuntament de Granollers, al llarg de l'any 2013, i que han estat dipositades a l'Arxiu
Municipal de Granollers i a l'Hemeroteca Municipal
14).- Dictamen relatiu a aprovar la programació del Carnaval 2014
15).- Dictamen relatiu a aprovar l'acolliment a la convocatòria d'Ajuts del Consell comarcal
per a la Formació en el Lleure Infantil i Juvenil dels joves de la comarca
TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS .
Granollers , 7 de febrer de 2014.
2014 .
L'ALCALDE

