Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en primera
convocatòria el proper dia 4 de novembre de 2014 a les 17:00 hores, i en segona convocatòria,
el mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposa l'article 46.2 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).- Proposta relativa a encàrrec de gestió a Granollers Escena, SL per dos actes
institucionals a la sala gran del Teatre Auditori de Granollers, el festival de música el 22 de
novembre i el lliurament de les Medalles de la Ciutat el 12 de desembre de 2014, organitzats
per l'Ajuntament de Granollers
4).- Dictamen relatiu a la correcció d'un error material de dues liquidacions corresponents a
la Taxa de l'aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses
explotadores de serveis de subministraments d'interès general de l'exercici 2013
5).- Dictamen relatiu a restar assabentats de la segona activitat del senyor Félix Belles
Cabeza derivada de l'administració del patrimoni personal o familiar, sol·licitat per instància
núm. 20039 del dia 8 d'octubre de 2014
6).- Proposta relativa a Aprovar la sol·licitud de subvenció per la realització d'accions de
formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que
promou el Servei d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2014, d'acord amb el que estableix
l'Ordre EMO/314/2014, de 20 d'octubre, per un import de 58.873,50 €

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
7).- Dictamen relatiu a autoritzar el traspàs de la parada 1100 del Mercat setmanal del dijous
8).- Dictamen relatiu a autoritzar el traspàs de la parada 1072 del Mercat setmanal del dijous
9).- Dictamen relatiu a autoritzar el traspàs de la parada 1066 del Mercat setmanal del dijous
10).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte de subministrament d'equips individuals de
comunicacions RESCAT per a la Policia Local, mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació ordinària
11).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 4 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
12).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la certificació número 1 de les obres de la Memòria
valorada substitució de la bomba de calor al Teatre Auditori de Granollers, a favor de
l'empresa AMBITEC, SAU
13).- Dictamen relatiu a acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona
en el marc de la convocatòria del Programa complementari de suport a les inversions
financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals del Pla "Xarxa
de Governs Locals 2012-2015"

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
14).- Dictamen relatiu a adjudicar el contracte administratiu especial de serveis per a la
gestió i explotació de les pistes municipals de tennis de Granollers i el bar - restaurant,
mitjançant procediment obert amb varis criteris d 'adjudicació i tramitació ordinària .
TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS .
Granollers , 31 d'octubre de 2014.
2014 .
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