Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 20 de gener de 2015 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).- Proposta relativa a l'aprovació del calendari fiscal per a l 'exercici 2015
4).- Proposta relativa a aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Ripoll per executar
l'actuació Dinamització de la xarxa publicoprivada de l'eix productiu de la C-17”, en el marc de la
convocatòria d'ajuts de 2015 de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona
5).- Proposta relativa a aprovar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vic per executar
l'actuació Dinamització de la xarxa publicoprivada de l'eix productiu de la C-17”, en el marc de la
convocatòria d'ajuts de 2015 de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona
6).- Proposta relativa a sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, una subvenció de la Diputació de
Barcelona pel cofinançament d’accions formatives per a l’any 2015, en l’àmbit de “Recull d'activitats
de suport al teixit empresarial” de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, en el marc del Catàleg
de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”

ÀREA 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 15 de setembre de 2011 al 15 d'octubre de 2014
8).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 2 de les obres del Projecte d'adequació de
paviments 2014 a favor de l'empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA
9).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 2 i última de les obres del Projecte de
plataforma única al carrer Catalunya, a favor de l'empresa COYNSA 2000, SL
10).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 5 de les obres del Projecte executiu de
renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la
xarxa d'aigua potable del passeig de la Muntanya (Fase 2), a favor de l'empresa OBRES I SERVEIS
ROIG, SA
11).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 6 i liquidació de les obres del Projecte
executiu de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies elèctriques i
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renovació de la xarxa d'aigua potable del passeig de la Muntanya (Fase 2), a favor de l'empresa
OBRES I SERVEIS ROIG, SA, amb un increment menor al 10%
12).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 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

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
13).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de
col·laboració amb l'entitat Club Balonmano Granollers
14).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de suport,
informació i dinamització als EBASP a Granollers a adjudicar mitjançant procediment obert amb varis
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 16 de gener de 2015
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