Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en
primera convocatòria el proper dia 5 de març de 2019 a les 17:00 hores, i en segona
convocatòria, el mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposa
l’article 46.6 b) de la Llei reguladora de les bases de règim local, sota el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.
ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
2. Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis
postals i telegràfics per al 2019 amb la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos,SA
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
3. Aprovar la justificació econòmica final de la subvenció d’import 688.964,14
euros atorgada per part de la Diputació de Barcelona, per al finançament
d’accions en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació
local 2017-2018.
4. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada dels ajuts a l’autoocupació de
persones desocupades, per la creació d’una activitat empresarial i realitzar el
pagament dels 2.500,00 euros subvencionats
ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
5. Iniciar licitació contracte subministrament material vegetal per als parcs i zones
enjardinades
6. Aprovar la liquidació del cànon dels exercicis 2017 i 2018 de la concessió
administrativa del servei públic local d'aparcament soterrat per a vehicles en el
subsòl del carrer Colom amb el carrer Calderón de la Barca.
7. Resoldre de forma definitiva les incidències en el contracte de neteja viària, en
la barreja de residus.
8. Resoldre de forma definitiva les incidències en el contracte de neteja viària
,sobre la prestació de servei privat.

9. Tenir per desistides i desestimar les sol·licituds presentades a la convocatòria
per a la concessió de subvencions per al pagament de lloguer, 2018.
10. Atorgar la concessió de subvenció de la Línia 1, per a contractes anteriors 2018
en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions per al
pagament de lloguer, 2018.
11. Atorgar la concessió de subvenció de la Línia 2, per a contractes anteriors 2018
en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions per al
pagament de lloguer, 2018.
ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
12. Aprovar la justificació econòmica del Contracte Programa per a la coordinació
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i l'ajuntament de Granollers, any 2018
13. Modificar el contracte del servei d'Atenció psicològica per a dones víctimes de
violència de gènere.
14. Modificar el plec de prescripcions tècniques particulars del contracte mixt de
subministrament i instal·lació de videocàmeres.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

L'Alcalde
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