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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 14141414    dddd''''abril deabril deabril deabril 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).- Proposta relativa a petició de subvenció a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per al projecte de disseny i la implantació d’un 
sistema de gestió de documents de la Direcció de Benestar Social .

4).- Proposta relativa a petició de subvenció a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a l'elaboració d'instruments de descripció 
del Fons Documental Viuda Sauquet

5).- 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 de serveis per 
l'assessorament jurídic en matèria fiscal i tributària a l'Ajuntament de Granollers i els seus ens 
dependents,  mitjançant procediment negociat sense publicitat i declarar -ne la seva plurianualitat.

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

6).- Proposta relativa a a la resolució de la convocatòria de subvencions  2015 de Barris

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

7).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte plurianual de serveis per a la prestació del servei de 
control integrat de plagues de l'arbrat públic en el terme municipal de Granollers, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .

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

8).- Exp. 37/15 Dictamen relatiu a iniciar l'expedient licitatori, 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 menjador i monitoratge de l'Escola Municipal Salvador LLobet, a adjudicar 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i declarar -ne la seva plurianualitat.

9).- Dictamen relatiu a acceptar la concessió del fons de prestació "Suport al servei de menjador de 
les escoles bressol municipals" per part de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria 



2

2015.

10).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació en concepte de cessió, consums i manteniment del 
Consorci per a la Normalització Lingüística en l'edifici municipal situat al carrer Prat de la Riba, 84, 
corresponent a l'any 2014.

11).- Dictamen relatiu a donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 240/2015 relativa a sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona dues activitats del Catàleg d'activitats de suport a la funció educativa de les 
famílies per l'any 2015.

12).- Dictamen relatiu a aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'Agrupació 
Excursionista de Granollers.

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