Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 21 d'abril 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 solicitar a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Locales la
compensación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de los centros docentes
para el ejercicio 2015
4).- Proposta relativa a acceptar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de la Diputació de
Barcelona pel cofinançament d’accions 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”, 1r semestre de 2015
5).- Proposta relativa a acceptar la subvenció de 60.542,97 € atorgada per la Diputació de Barcelona,
per al cofinançament de les accions “Integració sociolaboral de persones amb malalties
mentals” (OTL) i “Finançament dels serveis locals d'ocupació” (SLO), en el marc del Catàleg de
serveis de l'any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament d'energia elèctrica derivat de l'Acord
Marc (2013/3) amb destinació a l'Ajuntament de Granollers, organisme autonom, societats municipals
i Consorci M. Montero, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb un únic criteri
d'adjudicació i tramitació ordinaria .
7).- 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
la prestació d'ús, hosting i suport tècnic de l'eina de comptabilitat energètica per l'Ajuntament de
Granollers , mitjançant procediment negociat sense publicitat i declarar -ne la seva plurianualitat.
8).- Dictamen relatiu a sol·licitar una subvenció al Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de subvencions als ens locals per al
desenvolupament de Plans de foment territorial del turisme, per a l'any 2015 (Ordre EMO/47/2015)
9).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament d'arbust i subarbust per a
l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària
10).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte del servei 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 mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i
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tramitació ordinària

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
11).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat Esplai
Guai! de Palou per a l'organització del casal Aventura't i Belluga't per a l'any 2014
12).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva a l'AMPA M. Anna Mogas en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a
projectes educatius per a l'any 2014
13).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva a l'AMPA Mestres Montaña en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a
projectes educatius per a l'any 2014
14).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva a l'Escola Fàtima en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes
educatius per a l'any 2014
15).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva a l'AMPA Salvador Espriu en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a
projectes educatius per a l'any 2014
16).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva a l'Escola Pau Vila en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes
educatius per a l'any 2014
17).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva a l'Escola Pereanton en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes
educatius per a l'any 2014
18).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local de data 23 de
setembre de 2014, pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva a l'Escola Ponent en el marc de la convocatòria del Servei d'Educació per a projectes
educatius per a l'any 2014
19).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l 'acord de la Junta de Govern local del 17 de juny de
2014 pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció nominativa al Casal del Mestre per el
sosteniment general de les activitats de l'entitat
20).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per a la contractació de la
prestació de l'activitat de monitoratge per el programa d'activitat física per a la gent gran, des de l'1 de
setembre de 2015 fins al 30 de juny de 2016 amb l'empresa ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS S.L
21).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'atorgament de subvenció nominativa i del conveni de
col·laboració amb l'entitat Colla dels Blancs de Granollers 2015
22).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la justificació de la subvenció nominativa concedida a La Colla
dels Blancs de Granollers per a l'organització de la Festa Major de 2014
23).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 29 de
juliol de 2014 pel qual es va aprovar l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència
competitiva a l'entitat Parròquia Sant Esteve-PARDALS en el marc de la convocatòria del Servei de
Joventut per a projectes de Lleure Infantil i Juvenil de Granollers per a l 'any 2014
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24).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de menjador a
domicili
de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb varis criteris
d'adjudicació i tramitació ordinària
25).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte del servei d'atenció a la petita infància "Petits i Grans"
de Granollers mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària
26).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte del servei d'intervenció socioeducativa per infants i
adolescents a la Xarxa de Centres oberts de Granollers mitjançant procediment obert amb varis
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària
27).- Proposta relativa a l'aprovació del Protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte
Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar
Social i Família i l 'Ajuntament de Granollers, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012
28).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat
ASSOCIACIÓ RESSÓ-TALLER DE COMUNICACIÓ DE GENT GRAN per la publicació d'una revista
mensual de participació per a la gent gran per a l'any 2014
29).- Dictamen relatiu a concedir una ampliació del termini establert per a presentar la justificació de la
subvenció nominativa atorgada a la Fundació Hospital Asil de Granollers l'any 2014 per a l'actuació
"Alberg de transeünts"

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 17 d'abril de 2015
L'ALCALDE
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