Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 23 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 de subministrament i distribució de consumibles, material
informàtic no inventariable standard, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació
ordinaria.
4).- Dictamen relatiu a encàrrec de gestió a Granollers Escena SL per la retransmissió del programa
Oh, happy day de TV3 a la sala gran del Teatre Auditori de Granollers
5).- Dictamen relatiu a aprovar els preus públics , per a l'exercici 2015
6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdits núm.18/2014 de
l'Ajuntament
7).- Proposta relativa a aprovar la justificació , en nom de Granollers Mercat, de les activitats "Millora la
gestió per reduir despeses" i "Elaboració i presentació d'ofertes atractives per als clients" incloses a la
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la realització de diverses accions incloses 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 204.376,28 € atorgada per part del Servei d'Ocupació
de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a l'execució de 5 programes d'experienciació laboral i
un programa específic de caràcter experimental i innovador per a afavorir la inserció sociolaboral de
col·lectius amb dificultat d'inserció, el marc de la convocatòria 2014 Programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social : Projecte "Treball als barris"
9).- Proposta relativa a Acceptació de la subvenció per la realització d'accions de formació d'oferta
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei d'Ocupació de
Catalunya per a l'any 2014, d'acord amb el que estableix l'Ordre EMO/314/2014, de 20 d'octubre, per
un import de 58.873,50 €

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

10).- Dictamen relatiu a aprovar les bases específiques i la convocatòria de subvencions de Barris per
a l'any 2015
11).- Proposta relativa a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació
Cooperacció per al projecte "Fortalecimiento de las capacidades de análisis y posicionamiento político
1

de la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia en El Salvador"
12).- Proposta relativa a l'atorgament de subvenció nominativa al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament destinada als projectes 2664, 2666, 2695 i 2742
13).- Proposta relativa a aprovar les bases específiques per a la concessió de subvencions de
Cooperació i Solidaritat per a l'any 2015
14).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la prórroga del contracte de serveis per a l'externalització del
centre de processament de dades de l'Ajuntament de Granollers des de l'1 de gener de 2015 fins al
30 de juny de 2015 amb l'empresa ID GRUP,S.A.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

15).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2, última i de liquidació de les obres de la
Memòria valorada substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollers, a favor de
l'empresa AMBITEC, SAU
16).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 1 de les obres del Projecte executiu de
l'aparcament Ramon Llull, a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
17).- Dictamen relatiu a aprovar el pagament de la bestreta de la part corresponent de la subvenció
atorgada al Club Bàsquet Granollers per a la rehabilitació de la coberta en el pavelló de la seva
propietat
18).- Dictamen relatiu a acceptar una subvenció de la Diputació de Barcelona amb motiu de la
celebració de la Mitja Marató Granollers -Les Franqueses-La Garriga el mes de febrer de 2014
19).- Dictamen relatiu a acceptar una subvenció de la Diputació de Barcelona amb motiu del torneig
de Nadal de mini Bàsquet de 2014
20).- Dictamen relatiu a aprovar la segona aportació municipal, corresponent al període de juliol a
novembre de 2014 a l'Associació Brubaker Noves Idees per a la Transformació Cultural SCP, com
empresa concessionària de la NAUB1, Centre de Creació i Difusió Musical, per desenvolupar la seva
activitat
21).- Dictamen relatiu a modificar l'acord de Junta de Govern de data 25 de juny de 2014, pel qual
s'aprova el conveni de col.laboració amb l'entitat Esbart Dansaire de Granollers
22).- Dictamen relatiu a aprovar les justificacions atorgades a entitats culturals, en el marc de la
convocatòria del Servei de Cultura, per a la concessió de subvencions per a l'any 2013
23).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis preventius sanitaris dels actes organitzats
per l'Ajuntament de Granollers o en els que col·labori, mitjançant procediment negociat sense
publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .
24).- Dictamen relatiu a aprovació del desestiment de l'expedient de contractació per la prestació del
servei d'Intervenció socioeducativa per infants i adolescents a la xarxa de Centres Oberts de
Granollers a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació
ordinària
25).- Dictamen relatiu a aprovació del desestiment de l'expedient de contractació per la prestació del
servei "Petits i Grans" d'atenció a la petita infància, nens i nenes de 0 a 4 anys i orientat a les famílies
de Granollers a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació
ordinària
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26).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis de transport adaptat a Granollers, mitjançant
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .
27).- Dictamen relatiu a acceptar les donacions de particulars de material al Banc d'Ajudes Tècniques,
que gestiona el Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 19 de desembre de 2014
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