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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 17171717    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2015201520152015    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 adjudicar el contracte de subministrament de material d'escriptori per a 
l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària .

4).- Dictamen relatiu a aprovar el padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a 
l'exercici 2015

5).- Proposta relativa a atorgar les subvencions a les empreses per a la contractació laboral de 
persones majors de 45 anys

6).- Proposta relativa a atorgar les subvencions a les empreses per a la contractació laboral de 
persones menors de 30 anys

7).- Proposta relativa a acceptar la subvenció de 681.799,91 € atorgada per part de la Diputació de 
Barcelona mitjançant procediment de concessió directa, per al finançament d'accions de suport a 
l'ocupació local (plans d'ocupació) i suport a la reactivació econòmica local, en el marc del Programa 
complementari de foment de l'ocupació local

8).- Proposta relativa a aprovar la justificació econòmica corresponent a la segona pròrroga en la 
contractació de la Sra. Lourdes Godoy Bernardo i el Sr. Vicenç Planas Herrero com a agents 
d'ocupació i desenvolupament local (AODL) responsables dels projectes ”Atracció d'inversions i 
cooperació empresarial” i “Dinamització econòmica del sector agropecuari de Palou”, respectivament, 
durant el període desembre 2013 – desembre 2014 (exp. núm. B-026/13)

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

9).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació d'ordinadors, 
impressores i altre material informàtic, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària

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

10).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació de l'execució de diversos treballs menors de 
reposició i millora d'elements de la xarxa de clavegueram  (PRE-317-318-351_14)
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11).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació de l'execució de diversos treballs menors de 
reposició i millora d'elements de la xarxa de clavegueram  (PRE-095-243-244_14)

12).- Dictamen relatiu a aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits de les obligacions amb 
diverses empreses de serveis

13).- Dictamen relatiu a a acceptar la  subvenció al transport col·lectiu urbà - Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques

14).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació del servei de gestió de zones blaves - Granollers 
Promocions -  4t. trimestre 2014

15).- Proposta relativa a a aprovar la modificació de l'acord de Junta de Govern Local de 30 de 
setembre de 2014 de venda directa de les parcel·les sobreres S4 i S5 del Projecte modificat 
d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers, entre 
el carrer d'Arenys i l'avinguda Enric Prat de la Riba, a la mercantil AUDENS FOOD, SA

16).- Dictamen relatiu a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a 
l'atorgament de recurs material en el marc del Catàleg de concertació de l'any  2015 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015" per a l’exposició "Adéu soroll”en el marc de la campanya de 
sensibilització sobre soroll “Granollers so )))na bé” durant la primavera de 2015

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

17).- Dictamen relatiu a aprovar les bases particulars i específiques del Servei d'Educació per a la 
sol·licitud i concessió de subvencions municipals per a projectes educatius , per a l'any 2015

18).- Dictamen relatiu a aprovar les bases particulars i específiques del Servei d'Esports per a la 
sol·licitud i concessió de subvencions municipals per a projectes esportius , per a l'any 2015

19).- Dictamen relatiu a aprovar les Bases particulars i específiques de subvencions del Servei de 
Cultura per a l'any 2015

20).- Proposta relativa a acceptar donacions de documents rebuts per l'Ajuntament de Granollers, 
durant a l'any 2014, amb destí a l'Arxiu Municipal i a l 'Hemeroteca Municipal

21).- Dictamen relatiu a l'aprovació de les bases específiques  per a la concessió de subvencions a 
Iniciatives Juvenils 2015

22).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'esmena a la sol·licitud de subvenció de la Diputació de 
Barcelona en el marc del Catàleg del Pla de concertació "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" i que 
s'expresen a través del Catàleg de suport a serveis i activitats 2015, per al projecte "Promoció de la 
salut" 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    13131313    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2015201520152015
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