Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el proper
dia 17 de març 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).- Dictamen relatiu a aprovar la prorroga del Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis
postals i telegràfics entre la Societat Estatal de Correos y Telègrafos i l'Ajuntament de Granollers per a
l'exercici 2015
4).- Proposta relativa a l'aprovació de les bases de les subvencions per a la contractació de persones,
l'autoocupació de persones desocupades i per als interessos de préstecs per a iniciatives empresarials
5).- Proposta relativa a acceptar els expedients de revocació parcial 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 2012, per import total
2.213,24 € més 43,90 € d'interessos legals

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

6).- Dictamen relatiu a aprovació del desistiment de l'expedient de licitació per al contracte de serveis per
a la prestació del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers a adjudicar mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada i tramitació ordinària.
7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació del
servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet del'Ajuntament de Granollers i els seus
organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes,
formalitzat amb
l'empresaTELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U.
8).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació del
servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet del'Ajuntament de Granollers i els seus
organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures mòbils, formalitzat amb
l'empresaTELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,S.A.U.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
9).- Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament d’Igualada, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament de Mataró,
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la definició dels
requisits i la implementació en fase de proves d’una plataforma tecnològica que permeti la gestió
municipal amb tècniques avançades
10).- Proposta relativa a aprovar la liquidació de l'ICIO per a la construcció d'edifici plurifamiliar de 16

habitatges, 1 local en planta baixa, 42 places d'aparcament i 22 trasters en 2 plantes soterrani als carrer
Josep Irla, 1-3, Joan Prim, 8-14 i Francesc Tarafa, 5-9, a favor de FINYCAR, SL
11).- Dictamen relatiu a justificar parcialment l'ajut econòmic per a l'execució de l'actuació "Remodelació
dels espais interiors i jardins del carrer València ", atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del
Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014
12).- Dictamen relatiu a justificar totalment l'ajut econòmic per a l'execució de l'actuació "Ampliació de
voreres i renovació de serveis del passeig de la Muntanya", atorgat per la Diputació de Barcelona en el
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015", anualitat 2014
13).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació econòmica de les subvencions atorgades per la Diputació
de Barcelona dins la convocatòria del Catàleg de serveis de l'any 2014 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2012-2015", per les actuacions de l'àmbit de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
14).- Dictamen relatiu a acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a
l'atorgament d'ajuts de suport tècnic i material en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2015 del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015"

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
15).- Dictamen relatiu a conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis educatius, per a l'any 2015
16).- Dictamen relatiu a establir un conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per a la realització de programes de Formació i
Inserció organitzats en la modalitat Pla Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat
l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria
17).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació del cost del servei de les escoles municipals: Institut Escola
Municipal del Treball i de l'escola d'Educació Infantil i Primària Salvador Llobet període gener-desembre
de 2014
18).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona a
l'Ajuntament de Granollers per el desenvolupament de programes educatius dins del Pla de Xarxa de
Governs Locals 2012-2015 per a l'any 2014
19).-Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei d'atenció psicològica
per a dones víctimes de violència de gènere (psicòleg/a) del CIRD de l'Ajuntament de Granollers per un
període de 9 mesos, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d'adjudicació i
tramitació ordinària.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers, 13 de març de 2015
L'ALCALDE

