Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 8 de setembre 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 TERRITORI I CIUTAT

3).- Dictamen relatiu a estimar recurs de resposició presentat per l'empresa ALUMBRADOS VIARIOS
SA contra acord d'adjudicació del contracte de subministrament per a la substitució de llumeneres
existents per noves llumeneres LED las eixos viaris de l'av. Sant Esteve - av. del Parc i dels carrers
Roger de Flor - Lluís Companys a Granollers, deixant sense efecte l'acord d'adjudicació aprovat per la
Junta de Govern Local en data 28 de juliol de 2015

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
4).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,
per a les Programacions d'Arts Escèniques i musicals adreçades a escolars per el curs 2014-2015

ÀREA D'
D 'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
5).- Dictamen relatiu a modificar la plurianualitat del contracte de subministrament de dues unitats de
vehicle grua en la modalitat de renting per a la Policia Local adjudicat a l'empresa FRAIKIN
ALQUILER DE VEHICULOS,SA posteriorment subrogat a l'empresa FRAIKIN ASSETS,SAS Sucursal
en ESPAÑA
6).- Dictamen relatiu a aprovar la variació de l 'import i la despesa del lloguer de l'edifici del carrer de la
Princesa, 55 -57 a l'empresa ROCMAS SA

TORN DE PRECS , PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
Granollers , 4 de setembre de 2015
L'ALCALDE
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