Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 27 de maig de 2014 a les 17:00 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 DIA
1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2).- Despatx oficial.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per
l'atorgament d'ajut de suport tècnic a l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Govern i Economia en el marc del
Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", quan a
l'adeqüació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal
3).- Dictamen relatiu a aprovar el desestiment del procés licitatori endegat per la contractació del
subministrament de fons documental per a la xarxa municipal de biblioteques de Granollers mitjançant
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària i a iniciar un nou procés de licitació .
5).- 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 negociat
sense publicitat i tramitació ordinaria .
6).- Dictamen relatiu a la correcció d'un error material en l'acord pres per la Junta de Govern Local el
dia 29 d'abril de 2014 referent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic Local de
l'exercici 2013 a nom de FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
7).- Dictamen relatiu a la correcció d'un error material en l'acord pres per la Junta de Govern Local el
dia 29 d'abril de 2014 referent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic Local de
l'exercici 2013 a nom de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU
8).- Dictamen relatiu a la correcció d'un error material en l'acord près per la Junta de Govern Local el
dia 29 d'abril de 2014 referent a la Taxa per Aprofitaments Especials del Domini Públic Local de
l'exercici 2013 a nom de VODAFONE ESPAÑA SA
9).- Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat per a activitats privades del senyor Josep Lluís
Castell Romero
10).- Exp. 74/2013 Proposta relativa a aprovar la justificació econòmica de les despeses
corresponents al projecte “La recuperació de l’agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador
del sector agroalimentari del Vallès Oriental”
11).- Exp. 25/2014 Proposta relativa a acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona, per al cofinançament de les accions “Integració sociolaboral de persones amb malalties
mentals” (OTL) i “Finançament dels serveis locals d'ocupació” (SLO), en el marc del Catàleg de
serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
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ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

12).- Proposta relativa a modificar l'acord de Junta de Govern de data 25 de febrer de 2014 que
aprovà la justificació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, en el marc del
Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", per al projecte "4
projectes de l'àmbit de l'acció comunitària, participació, igualtat i joventut" presentat per l'Àrea de
Planificació Estratègica i Ciutadania
13).- Dictamen relatiu a aprovar la formalització i signatura del conveni regulador de subvenció per al
2014 amb la Diputació de Barcelona, per a l'impuls dels serveis de mediació ciutadana, en el marc del
Protocol General del Pla de Concertació XBMQ 2012-2015

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

14).- Exp. 17/14 Dictamen relatiu a iniciar l'expedient, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i
els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis
per la prestació dels treballs d'alumini i vidrier dels edificis municipals de Granollers , a adjudicar
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària i declarar-ne la seva
plurianualitat.
15).- Dictamen relatiu a aprovar l'increment i la despesa del lloguer de l'edifici del carrer de la
Princesa, 55 -57 a l'empresa ROCMAS SA
16).- 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 d'adeqüació de l'espai interior i jardins del carrer València de Granollers , a adjudicar
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
17).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de la justificació del cost del servei de les escoles
municipals: Institut Escola Municipal del Treball i de l'escola d'Educació Infantil i Primària Salvador
Llobet període juliol-desembre de 2013
18).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida al Casal del
Mestre amb NIF G08781858 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la concessió de
subvencions per a l'any 2013
19).- Dictamen relatiu a acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al servei de menjador de
les escoles bressol municipals" per part de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria
2014
20).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Associació
ESPLAI GUAI! DE PALOU amb NIF G-61.354.031 en el marc de la convocatòria del servei d'Educació
per a la concessió de subvencions per a l'any 2013
21).- Dictamen relatiu a declarar desert el procediment negociat sense publicitat del contracte per la
prestació del servei d'educació física per al programa AFIS d'activitat física i salut de l'Ajuntament de
Granollers per al període del 1 d'abril de 2014 fins al 31 de març de 2017, i iniciar un nou procediment
licitatori a adjudicar mitjançant procediment negociat per al període de l'1 de setembre de 2014 al 31
de desembre de 2015.
22).- Dictamen relatiu a aprovar la revisió dels preus unitaris, amb efectes retroactius, i modificar el
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contracte de serveis de gestió del servei d'atenció a domicili SAD de Granollers en el sentit d'ampliar
les hores de prestació de la gestió d'atenció a domicili
23).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la justificació econòmica del SAD dependència per l'any 2013,
en el marc del Contracte Programa 2012 – 2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració
entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Granollers, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d 'igualtat
24).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida al Centre
d'Acollida el Xiprer l'any 2012, per atendre a persones i famílies de Granollers en situació de risc
provocada per la crisis econòmica
25).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida l'any 2012 a
l'entitat Creu Roja a Granollers, per atendre a persones i famílies de Granollers en situació de risc
provocada per la crisis econòmica
26).- Dictamen relatiu a aprovar la participació de l'Ajuntament de Granollers en el Programa
d'arranjament d'habitatges per a la gent gran promogut per la Diputació de Barcelona per al període
2014-2015

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 23 de maig de 2014
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