Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 9 de desembre 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 TERRITORI I CIUTAT

3).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament de gas natural per a diversos
edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de Granollers, Patronat Municipal del Museu i Granollers
Audiovisual, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària .
4).- Dictamen relatiu a aprovar el Projecte de nou enllumenat als espais interiors de Roca Umbert
5).- Dictamen relatiu a aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres relatives al contracte
d'obres d'execució del projecte de plataforma única del carrer Lliri i Sant Josep de Calassanç de
Granollers (Obra ref. 52/14 [528-UR-12])
6).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres del projecte d'adequació de paviments 2014 2ª
fase , mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d'adjudicació i tramitació
ordinària.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
7).- Dictamen relatiu a atorgar la Beca Maria Gaja a projectes didàctics en valors cívics que correspon
a l'any 2014
8).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga amb revisió de preus del contracte de serveis per a
la neteja dels centres educatius municipals de Granollers de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de
desembre de 2015 formalitzat amb l'empresa CLECE,SA
9).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga amb revisió de preus del contracte de serveis per a
la neteja dels centres educatius públics de Granollers de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre
de 2015 formalitzat amb l'empresa CLECE,SA
10).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'aportació econòmica corresponent a l'encàrrec de
gestió unificada de Roca Umbert a la societat municipal Granollers Audiovisual, per l'any 2014, com a
conseqüència de l'augment del servei de neteja i de la prestació del nou servei de vigilància
11).- Dictamen relatiu a justificar de la subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg
del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) 2012-2015, a través del Catàleg
de suport a serveis i activitats 2014, per al recurs “Difusió Artística als municipis : Festivals artístics”
12).- Proposta relativa a aprovar la despesa en concepte d'ajuts de menjador per al curs escolar
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2014/2015 atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental a les persones beneficiàries
empadronades a Granollers
13).- Dictamen relatiu a justificar la concessió de les línies de suport "Cobertura de situacions
d'urgència social" i la de "Garantia de prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport
adaptat" dins el Programa complementari d'urgència social del Pla Xarxa de Governs Locals
2012-2015 de la Diputació de Barcelona
14).- Dictamen relatiu a a aprovar la justificació dels ajuts concedits de forma directa i amb caràcter
excepcional pel pagament del transport al Centre Ocupacional i al Centre Especial de Treball Xavier
Quincoces de la Fundació Privada Vallès Oriental , pel període anual 2013-2014

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 4 de desembre de 2014
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