Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 24 de febrer 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 atorgar les subvencions a la creació del propi lloc de treball de les persones
desocupades residents al municipi de Granollers
4).- Proposta relativa a atorgar les subvencions per al finançament de projectes empresarials de les
persones emprenedores de Granollers
5).- Proposta relativa a aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei
d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la realització d'accions per a l'ocupació
i el desenvolupament local dins el marc del Projecte “Treball als Barris” per a l'any 2013; i renunciar a
un import de 561,52 € no gastats ni justificats de la subvenció

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

6).- Dictamen relatiu a aprovar la quarta justificació parcial de la subvenció concedida per la Comissió
Europea en el marc del projecte d'àmbit europeu "Green Partnerships"
7).- Proposta relativa a l'aprovació de l'ampliació del termini de justificació del projecte "Centro de alto
rendimiento en Addis Ababa (Etiopía)", subvencionat a Global Infantil, dins la convocatòria 2013
8).- Dictamen relatiu a autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis per a la prestació del servei de
telecomunicacions de veu,dades i accés a internet de l'Ajuntament de Granollers, organismes
autònoms i empreses municipals, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
amb varis criteris d'adjudicació , tramitació ordinària i declarar.ne la seva plurianualitat.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament de 21 vehicles per a l'Ajuntament de
Granollers en la modalitat d'arrendament (renting) sense opció de compra, mitjançant procediment
negociat sense publicitat amb un únic
criteri d'adjudicació i tramitació ordinaria.
10).- Dictamen relatiu a aprovar el padró fiscal de Taxa per l'entrada de vehicles a través de les
voreres i dels terrenys de domini públic , corresponent a l'exercici 2015
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11).- Dictamen relatiu a aprovar el padró de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs
de venda i publicitat, - epígraf 6 (Llocs de venda la mercat del dijous) i epígraf 7 (Llocs de venda al
mercat de Can Bassa) - exercici 2015
12).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte d'obres del projecte d'ampliació del cementiri municipal
de Granollers, Fase 1, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació
ordinària.
13).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja i
acondicionament de zones marginals, solars, patis d'equipaments i altres dependències municipals
mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .
14).- Dictamen relatiu a autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques particulars per al contracte de serveis de neteja i adequació del parc del Puig
de les Forques i del Cementiri Municipal de Granollers a desenvolupar amb un projecte d'inserció
laboral de persones amb discapacitat psíquica, adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
15).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació
del servei de neteja dels equipaments esportius municipals adscrits al Servei d'Esports de
l'Ajuntament de Granollers, amb vigència fins el 30 de juny de 2015 amb l'empresa SELMAR,SA
16).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar la contractació i els
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte mixt de
subministrament d'una llicència d'ús d’una aplicació per a smartphones – APP- per a la gestió
d’activitats, equipaments i serveis esportius a la ciutat de Granollers i del servei de manteniment i
allotjament, mitjançant procediment negociat sense publicitat i declarar -ne la seva plurianualitat.
17).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de
col·laboració amb l'Associació Esportiva Carles Vallbona
18).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de
col·laboració amb el Club Bàsquet Granollers
19).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels
equipaments municipals de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària .
20).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat
APADIS, en concepte de suport econòmic al desenvolupament d'activitats de suport a les persones
amb discapacitat intel·lectual

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 20 de febrer de 2015
L'ALCALDE
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