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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 25252525    de juny dede juny dede juny dede juny de    2014201420142014    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 GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).- Proposta relativa a acceptar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament d’accions 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”, 1r semestre de 2014

4).- Proposta relativa a sol·licitar al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de 
Catalunya una subvenció de 87.875,04 € per a la realització del Programa "Treball i Formació" adreçat 
a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció (RMI) amb experiència 
laboral prèvia, en el marc de la convocatòria regulada per l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny

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

5).- Proposta relativa a aprovar la justificació de la subvenció atorgada 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 "o-Granollers"

6).- Exp. M32/13 Dictamen relatiu a la modificació del contracte de serveis per a l'externalització del 
centre de processament de dades de l'Ajuntament de Granollers adjudicat a l'empresa ID GRUP,SA 
ampliant les prestacions i l 'import fins al 31 de desembre de 2014

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

7).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions amb les 
empreses Gas Natural Servicios SDG, S.A. i Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. pel concepte de 
subministrament de gas, del període del 14 de març de 2014 a l'11 d'abril de 2014.

8).- Dictamen relatiu a aprovar la sol·licitud d'una subvenció en concepte de transport públic urbà, al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

9).- Dictamen relatiu a adjudicar el Projecte Modificat del Projecte de millora i ampliació de la vorera 
est del carrer Llevant
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10).- Dictamen relatiu a autoritzar i disposar la despesa, declarar la plurianualitat i aprovar la 
contractació d'arrendament d'un local per ús exclusiu per oficines municipals ubicat al carrer Sant 
Jaume, número 16,5è pis, amb l'empresa BADIA I ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SA 
amb efectes 1 de juliol de 2014

11).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona dins la convocatòria del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015" per a l'actuació anomenada "Estudi del perfil de l'activitat econòmica i de les 
infraestructures de l'eix de la C-17"

12).- Dictamen relatiu a acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

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

13).- Dictamen relatiu a modificar el contracte de serveis per a la prestació del servei de menjador i 
manteniment de l'equip de cuina de les escoles bressol municipals Tortuga i Congost de Granollers, 
en el sentit d'ampliar la prestació del servei per increment de menús de l 'escola bressol Congost

14).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte plurianual de serveis per a la prestació del servei de 
menjador i manteniment de l'equipament de cuina de les escoles bressol municipals (El Teler, Tortuga 
i Giravoltes), mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

15).- Dictamen relatiu a nomenar guanyadors del concurs de comparses de carnaval de l 'any 2014

16).- Dictamen relatiu a aprovar justificació de la subvenció nominativa atorgarda a la Colla dels Blaus 
de Granollers, per a l'organització de la Festa Major 2013

17).- Dictamen relatiu a aprovar justificació de la subvenció nominativa atorgarda a la Colla dels 
Blancs de Granollers per a l'organització de la Festa Major 2013

18).- Dictamen relatiu a aprovar justificació de la subvenció nominativa atorgarda a l'Associació 
Castellera Xics de Granollers, per l'execució del programa d'activitat castellera 2013

19).- Dictamen relatiu a l'acceptació del recurs material "Supervisió d'equips de serveis socials bàsics" 
consistent en la realització de serveis i activitats, concedit per la Diputació de Barcelona en el marc 
del Catàleg de concertació de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    20202020    de juny dede juny dede juny dede juny de     2014201420142014
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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