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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 2222    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2014201420142014    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 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIAÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

3).- Dictamen relatiu a  l'aprovació de la pròrroga 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 de l'1 d'octubre  de 2014 fins 
al 31 de desembre de2014 formalitzat amb l'empresaTELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U.

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

4).- Dictamen relatiu a aprovació de la certificació número 4 de les obres del Projecte modificat del 
projecte de millora i ampliació de la vorera est del carrer Llevant , a favor de l'empresa SERXAR, SAU

5).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 2 de les obres del Projecte executiu de 
renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, soterrament de línies elèctriques i renovació de la 
xarxa d'aigua potable del passeig de la Muntanya (Fase 2), a favor de l'empresa OBRES I SERVEIS 
ROIG, SA

6).- Dictamen relatiu a la modificació del contracte de serveis per  a la prestació del servei de neteja i 
conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de jocs del terme municipal de 
Granollers formalitzat amb l'empresa TALHER,SA  i l'aprovació de la seva pròrroga  des de  l'1 de 
novembre de 2014 fins al 31 d'octubre de 2016  declarant la seva plurianualitat.

7).-  Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga  del contracte de serveis per  a la prestació dels 
treballs de poda i conservació de l'arbrat viari de la ciutat de Granollers  per l'any 2015, formalitzat 
amb l'empresa URBASER S.A.

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

8).- Dictamen relatiu a justificar la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del conveni 
específic entre l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona, en el Programa de Qualificació 
Professional Inicial (PQPI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball  (PTT)

9).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la  Diputació de Barcelona, 
al Programa escolar Teatre, música i dansa per el curs 2013/2014

10).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la justificació de la subvenció atorgada pel Departament 
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d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament del Conservatori 
de Música de Granollers per al curs 2012/13

11).- Dictamen relatiu a declarar desert el procediment obert endegat per a adjudicar el contracte 
administratiu especial per a la gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el 
bar-restaurant .

12).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Associació 
Esportiva Celestí Bellera per a l'ajut a la realització de l'Escola Esportiva Municipal en horari 
extraescolar per a l'any 2013 
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