Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 10 de febrer 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 l'aprovació de l'expedient de reconeixement de crèdits núm. 23/2014 de
l'Ajuntament, de les obligacions presentades pel CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
4).- Dictamen relatiu a la revocació de la liquidació de la Taxa per l'aprofitament especial del domini
públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general de
l'exercici 2011 practicada a TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU, com empresa prestadora del
servei de telefonia mòbil, i de la inadmissió a tràmit del recurs de reposició que la confirma, en el seu
dia interposat en contra seva.
5).- Dictamen relatiu a la revocació de la liquidació de la Taxa per l'aprofitament especial del domini
públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general de
l'exercici 2012 practicada a TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU, com empresa prestadora del
servei de telefonia mòbil, i de la desestimació del recurs de reposició que la confirma, en el seu dia
interposat en contra seva.
6).- Dictamen relatiu a la revocació de la liquidació de la Taxa per l'aprofitament especial del domini
públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general de
l'exercici 2012 practicada a XFERA MOVILES SA, com empresa prestadora del servei de telefonia
mòbil, i de la desestimació del recurs de reposició que la confirma, en el seu dia interposat en contra
seva.
7).- Dictamen relatiu a la revocació de la liquidació de la Taxa per l'aprofitament especial del domini
públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general de
l'exercici 2011 practicada a XFERA MOVILES SA, com empresa prestadora del servei de telefonia
mòbil, i de la desestimació del recurs de reposició que la confirma, en el seu dia interposat en contra
seva.
8).- Dictamen relatiu a la revocació de la liquidació de la Taxa per l'aprofitament especial del domini
públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general de
l'exercici 2012 practicada a VODAFONE ESPAÑA SA, com empresa prestadora del servei de telefonia
mòbil, i de la desestimació del recurs de reposició que la confirma, en el seu dia interposat en contra
seva.
9).- Dictamen relatiu a la revocació de la liquidació de la Taxa per l'aprofitament especial del domini
públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general de
l'exercici 2011 practicada a VODAFONE ESPAÑA SA, com empresa prestadora del servei de telefonia
mòbil, i de la desestimació del recurs de reposició que la confirma, en el seu dia interposat en contra
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seva.
10).- Dictamen relatiu a aplanar-se en els recursos contenciosos interposats per diverses operadores
de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada
per aquest Ajuntament per als exercicis 2010, 2011 i 2012
11).- Proposta relativa a aprovar la justificació dels crèdits del fons per al foment del turisme del
període de juliol de 2013 a desembre de 2013 i de gener de 2014 a setembre de 2014

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

12).- Dictamen relatiu a iniciar 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 neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada i tramitació ordinària i declarar .ne la seva plurianualitat.
13).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de serveis per a la prestació
del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits al Servei de Participació Ciutadana de
l'Ajuntament de Granollers, amb vigència fins el 30 de juny de 2015 amb l'empresa CLECE, SA
14).- Dictamen relatiu a iniciar expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació mixte del servei de
manteniment i suport d'equipaments TIC d'aules de formació i perifèrics i subministrament de petit
material auxliar associat per l'Ajuntament de Granollers, el Patronat del Museu de Granollers,
Consorci Montserrat Montero i Granollers Mercat EPE , a adjudicar mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
15).- Dictamen relatiu a acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per a les programacions
d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per al curs 2014-2015
16).- Dictamen relatiu a acceptar una subvenció extraordinària de la Diputació de barcelona en motiu
de la celebració de la Granollers CUP de 2014
17).- Dictamen relatiu a aprovar l'aportació econòmica corresponent a l'encàrrec de gestió unificada
de Roca Umbert a la societat municipal Granollers Audiovisual SL , per a l'any 2015
18).- Dictamen relatiu a autoritzar la instal.lació d'una nova caldera de condensació i alt rendiment per
part de l'empresa GESTIÓ DE COLÒNIES,SL
en la casa de colònies de Roques Blanques,
propietat de l'Ajuntament de Granollers.
19).- Dictamen relatiu a aprovar el primer pagament, corresponent als mesos de setembre a desembre
2014 i aprovar la despesa pels mesos de gener a juny 2015 en concepte d'ajuts de menjador, d'acord
amb els ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental
20).- Dictamen relatiu a acceptar les donacions de particulars de material al Banc d'Ajudes Tècniques,
que gestiona el Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 6 de febrer de 2015
L'ALCALDE
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