
Us comunico que la sessió Ordinària de la  Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 18181818    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2014201420142014 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 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 sol·licitar la participació en el Programa de Digitalització de la Xarxa 
d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació del padró de la Taxa per les entrades de vehicles a través 
de les voreres i dels terrenys de domini públic , per a l'exercici de 2014

5).- Dictamen relatiu a aprovar el padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
corresponent a l'exercici 2014

6).- Proposta relativa a aprovar la justificació econòmica corresponent a la contractació de la 
Sra. Lourdes Godoy Bernardo i el Sr. Vicenç Planas Herrero com a agents d'ocupació i 
desenvolupament local (AODL) pels projectes ”Atracció d'inversions i cooperació 
empresarial” i “Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”, respectivament, 
durant el període desembre 2012 – desembre 2013

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

7).- Dictamen relatiu a aprovar el padró dels mercats setmanals - exercici 2014

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

8)- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja 
de varis equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de l'Ajuntament de 
Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària. 
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