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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 22222222    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol 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).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis plurianual per a la impressió del butlletí 
municipal "Granollers Informa" i "La Pedra de l'Encant" editat per l'Ajuntament de Granollers, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

4).- Dictamen relatiu a  l'aprovació de la pròrroga amb revisió de preus del contracte de serveis per  a 
la prestació dels treballs d'auditories de regularitat financera i de compliment de les empreses i EPE 
depenents de l'Ajuntament de Granollers com a suport a l'òrgan interventor,  de l'1 de gener de 2015 
fins al 31 de desembre de 2015 formalitzat amb l'empresa GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y 
CONSULTORIA, SA

5).- Proposta relativa a aprovar la justificació i realitzar el pagament de  7.743,60 euros de la subvenció 
atorgada a l’empresa AUDENS FOOD, SA, corresponents a la contractació laboral de YABELIN 
CESPEDES AGUILERA e IVAN PELAEZ BAEZA, 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 acceptar la subvenció d'import 87.875,04 € atorgada pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC), cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu (FSE), per a la realització del 
Programa "Treball i Formació" adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de renda mínima 
d'inserció (RMI), motivat per l'Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny

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 17 de gener de 2014 al 15 d'abril de 2014.

8).- Dictamen relatiu a justificació  subvenció rebuda durant l 'any 2013, pel contracte programa - signat 
entre l'Administració General de l'Estat i  l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.

9).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 3 de les obres del Projecte modificat del 
projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant , a favor de l'empresa SERXAR, SAU

10).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 4 última i de liquidació de les obres del 
Projecte d'urbanització del carrer de Lluís Companys, entre la Ronda Sud i l'avinguda Europa, a favor 
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de l'empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL, amb un increment menor al 10%

11).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Projecte executiu de rehabilitació d'una nau a Roca 
Umbert per a la creació d'un Espai de Dansa Sala 1

12).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Projecte plataforma única al carrer Catalunya

13).- Dictamen relatiu a aprovar la segona i darrera justificació econòmica de l'actuació cofinançada 
pel FEDER 2007-2013, eix 4, per a l'execució del projecte "Ampliació de l'àmbit per a vianants i 
renovació de serveis del carrer Girona, entre carrer Enginyer i Minetes" (certificacions 7-2 a 9-2)

14).- Dictamen relatiu a acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per a 
l'actuació anomenada adquisició de vehicles nous de baixes emissions per a la flota municipal, en el 
marc de la convocatòria de subvencions per al període 2013-2014 a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament d'actuacions contra el canvi climàtic  (TES/1947/2013)

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

15).- Dictamen relatiu a aprovar l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte d'atenció educativa a la diversitat de 
l'alumnat d'educació secundaria del municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular, a 
través del projecte MAGRANER de l'Institut Escola Municipal del Treball per als cursos acadèmics 
2014/15 i 2015/16

16).- Dictamen relatiu a aprovar l'addenda del conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per al projecte d'atenció educativa a la diversitat de 
l'alumnat d'educació secundaria del municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular, a 
través del projecte CERCIS: TASTET D'OFICIS de l'Institut Antoni Cumella per als cursos acadèmics 
2014/15 i 2015/16

17).- Dictamen relatiu a modificar l'error material al conveni de col·laboració amb l'entitat Casal del 
Mestre

18).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de servei de desenvolupament de continguts 
audiovisuals per a la primera fase del projecte museogràfic de ‘la Tèrmica’ de Roca Umbert  a 
adjudicar  mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària

19).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament de d’equipament tècnic per 
l'emissió i la producció de la ràdio municipal de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària

20).- Dictamen relatiu a l'acceptació de la subvenció excepcional del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per dur a terme la formació en el lleure. 

21).-  Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei d 'educació física 
per al programa AFIS d'activitat física i salut de l'Ajuntament de Granollers per al període de l'1 de 
setembre de 2014 fins al 31 de desembre de 2015 amb possibilitat de pròrroga, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

22).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l'Ajuntament de Granollers per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament 
dels ajuts de menjador atorgats pel Consell Comarcal

23).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'addenda per a l'any 2014 al IV conveni interadministratiu de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la 
coordinació, la programació i el finançament de serveis socials  
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