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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 28282828    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre 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 iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i  aprovar la contractació i els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  al contracte privat del 
servei d'assegurances de vida i accidents col·lectiu de l'Ajuntament de Granollers per a les anualitats 
2015 i 2016, mitjançant procediment negociat sense publicitat i declarar -ne la seva plurianualitat.

4).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i  aprovar la contractació i els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte privat de 
serveis d'assegurança de la flota de vehicles per a l'Ajuntament de Granollers per a les anualitats 
2015 i 2016, mitjançant procediment negociat sense publicitat i declarar -ne la seva plurianualitat.

5).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i  aprovar la contractació i els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte privat de 
serveis d'assessorament i mediació de contractes d'assegurances privades per a l'Ajuntament de 
Granollers per a les anualitats 2015 i 2016, mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
declarar-ne la seva plurianualitat.

6).- Dictamen relatiu a  iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i  aprovar la contractació i els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  al contracte privat del 
servei d'assegurances de l'Ajuntament de Granollers (Lot 1 assegurança de danys materials de béns 
públics i Lot 2 assegurança de responsabilitat civil patrimonial) per als anys 2015 i 2016,  mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària i declarar -ne la seva plurianualitat.

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

7).- Proposta relativa a la resolució de la convocatòria de subvencions 2014 de Cooperació i 
Solidaritat

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

8).- 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 06 de març al 13 d'agost de 2014.

9).- Dictamen relatiu a deixar sense efecte l'adhesió de l'Ajuntment de Granollers, el Patronat 
Municipal del Museu i l'entitat Granollers Audiovisual SL a l'acord marc de subministrament de gas 
natural destinat als ens locals de Catalunya adjudicat al Consorci Català pel Desenvolupament Local 
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adjudicat a l'empresa Gas Natural Servicios SGD SA.

10).- Proposta relativa a aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de l'illa de 
RECKITT-BENCKISER (GRANOLLERS), delimitada per l’avinguda de l’Estació del Nord, els carrers 
d'Ignasi Iglesias, Joanot Martorell, Mataró, Enric Granados i Passeig de la Conca del Besòs, de 
Granollers

11).-  Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte d'adequació 
de paviments 2014 a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA

12).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment el Projecte executiu ampliació del Cementiri municipal de 
Granollers. Fase 1

13).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres del projecte de rehabilitació d'una nau  a Roca 
Umbert per a la creació d'un espai de dansa -Sala 1-, mitjançant procediment obert  i tramitació 
ordinària.

14).- Dictamen relatiu a acceptar les aportacions econòmiques de la Línia de despeses de 
reparacions, manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015 inclosa al Pla únic d'obres i serveis 
de Catalunya (PUOSC)

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 el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona en el 
Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball  (PTT)

16).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de les subvencions concedides a diferents entitats 
educatives per a la concessió d'ajuts i subvencions extraordinàries per als centres educatius públics 
per al curs 2013-2014

17).- Dictamen relatiu a sol·licitar el suport de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal 
dins el Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal, per el 
curs 2013-2014,  en el marc del "Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació de 
Barcelona

18).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de 
col·laboració amb l'entitat Club Balonmano Granollers amb motiu de la realització del XXV Torneig 
Internacional Ciutat de Granollers d'Hanbol 2014

19).- Dictamen relatiu a aprovar el contracte d'arrendament del local de propietat municipal,situat al 
carrer Joan Camps i Giró,número 3 amb l'entitat Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental, 
destinat al desenvolupament de l'atenció en drogodependències, d'acord amb la clàusula 2.2 del 
Conveni de col.laboració formalitzat entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat Benito Menni en data 1 
de juliol de 2012

20).- Dictamen relatiu a modificar el contracte de serveis de menjador a domicili en el sentit d'ampliar 
la prestació del servei per increment de menús

21).- 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 a la 
prestació del servei de d'educadors d'acció comunitària a Granollers a adjudicar mitjançant 
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària . 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    23232323    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2014201420142014
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


		2014-10-24T11:42:12+0200
	CPISR-1 Josep Mayoral Antigas




