Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 16 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 GOVERN I ECONOMIA
3).- Dictamen relatiu a adjudicar el 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 tramitació ordinària .
4).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte privat de servei d'assessorament i mediació de contracte
d'assegurances privades de l'Ajuntament de Granollers per a les anualitats 2015 i 2016 mitjançant
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .
5).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte privat d'assegurances de vida i accidents col.lectius del
personal que integra l'Ajuntament de Granollers mitjançant procediment negociat sense publicitat i
tramitació ordinària.
6).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte privat plurianual d'assegurances per l'Ajuntament de
Granollers (Lot 1 Danys materials de béns públics i Lot 2 Responsabilitat civil patrimonial), mitjançant
procediment obert amb un únic criteri d'avaluació i tramitació ordinària.
7).- Proposta relativa a aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada
per la Diputació de Barcelona per a la realització del taller amb acompanyament “Creació d’un pla de
millora per les operacions d’una empreses del sector industrial” del Recull d’activitats de suport al
teixit productiu, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2014 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”
8).- Proposta relativa a acceptar la subvenció de 54.091,10 € atorgada pel Servei d'Ocupació de
Catalunya per a la pròrroga de la contractació dels Agents d'Ocupació i Desenvolupament local
(AODL) Lourdes Godoy Bernardo i Vicenç Planas Herrero per un període de 12 mesos (desembre
2014 – desembre 2015); i aprovar la continuïtat de la relació laboral d 'aquests dos AODL

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions amb
l'empresa Gas Natural Servicios SDG, S.A. pel concepte de subministrament de gas, del període del
13 de març de 2014 al 12 de setembre de 2014
10).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte de plataforma
única al carrer Catalunya, a favor de l'empresa COYNSA 2000, SL
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11).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte executiu de
d'adequació de l'espai interior i jardins del carrer València, a favor de l'empresa EUROCATALANA
OBRES I SERVEIS, SL
12).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte de plataforma
única al carrer Lliri i Josep de Calassanç, a favor de l'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES
REQUENA, SA
13).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 de les obres de la Memòria valorada de
rehabilitació de cobertes, llindes de formigó i consolidació de fonamentació a l'Escola Montserrrat
Montero, a favor de l'empresa ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, SL

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

14).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de serveis de gestió del servei
d'atenció a domicili - SAD- de Granollers, amb vigencia fins el 31 de gener de 2015 amb l'empresa
FUNDACIO PERE MATA
15).- Dictamen relatiu a la resolució de la convocatòria del Servei d'Educació per a la concessió de
subvencions extraordinàries per als centres públics per al curs 2014-2015
16).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte prestació del servei d'atenció a la persona i les
activitats de sensibilització i comunitàries en l'àmbit de la teràpia ocupacional per al centre per a
l’autonomia personal SÍRIUS a Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris
d'adjudicació i tramitació ordinària .
17).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per la dinamització de la gent gran i espai
actiu, mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 12 de desembre de 2014
L'ALCALDE
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