
Us comunico que la sessió Ordinària de la  Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 1111    dddd''''abril deabril deabril deabril 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).- Proposta relativa a aprovar el preu públic Publicacions de l'Ajuntament de Granollers, per 
la venda del llibre Cents anys de l'Esport Club Granollers (1913-2013), núm. 19 de la 
col·lecció Coneguem Granollers

4).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient de licitació, autoritzar la despesa i aprovar la 
contractació i el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
particulars  per a la contractació del servei de seguiment dels mitjans de comunicació en 
referència a la ciutat de Granollers, a adjudicar  mitjançant procediment negociat sense 
publicitat i tramitació ordinària i declarar -ne la seva plurianualitat.

5).- Dictamen relatiu a a aprovar el padró fiscal de la taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals per a l 'exercici 2014

6).- Dictamen relatiu a aprovar el padró fiscal de Preus públics per als serveis de recollida, i 
tractament de residus comercials, exercici de 2014.

7).- Exp. PADRÓ IBIUCL 2014 Dictamen relatiu a l'aprovació del padró fiscal de l'impost 
sobre bens immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueram, exercici 2014

8).- Exp. 19/2014 Proposta relativa a sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, una subvenció 
a la Diputació de Barcelona pel cofinançament d’accions formatives per a l’any 2014 en 
l’àmbit de “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial” de l'Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, en el marc del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015”

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

9).- Dictamen relatiu a aprovar la segona justificació parcial de la subvenció concedida per la 
Comissió Europea en el marc del projecte d'àmbit europeu "Green Partnerships"

10).- Dictamen relatiu a aprovar la segona justificació parcial de la subvenció concedida per 
la Comissió Europea en el marc del projecte d'àmbit europeu "Sud'eau-2"

11).- Proposta relativa a aprovar el reconeixement extrajudicial corresponent a la despesa de 
les taxes per reserva de domini radioelèctric de les freqüències BB-9500042 (Radio 
Granollers) i BB-9600190 (radio comandaments Policia Local)

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

12).- Dictamen relatiu a l'autorització del traspàs de la concessió dels drets funeraris



13).- Dictamen relatiu a les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys (mes 
de febrer de 2014)

14).- Dictamen relatiu a les concessions en règim de lloguer de drets funeraris (mes de febrer 
de 2014)

15).- Dictamen relatiu a aprovar el Projecte pel tancament del límit nord del Parc Torras Villà 
de Granollers

16).- Dictamen relatiu a acceptar l'ajut de suport tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona 
dins de la convocatòria del Catàleg de serveis 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" per a les actuacions incloses a l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat

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

17).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de l 'aportació realitzada per l'encàrrec de gestió 
del MAC 2013

18).- Dictamen relatiu a modificar l'acord de Junta de Govern local del  dia 25 de febrer de 
2014, d'aprovació de l'aportació econòmica corresponent a l'encàrrec de gestió unificada de 
Roca Umbert a la societat municipal Granollers Audiovisual SL, per a l'any 2014.                                                       
.
 
19).- Dictamen relatiu a justificar l'aportació referida a l'encàrrec de gestió unificada dels 
equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, a la societat municipal Granollers 
Audiovisual, SL, de l'exercici 2013, i aprovar el reintegrament de la part de l'encàrrec no 
executat 

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