
Us comunico que la sessió Ordinària de la  Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 4444    de març dede març dede març dede març de    2014201420142014 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 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 de l'Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes, lot 1 Servei de veu i dades basats en infraestructures fixes, 
de l'1 de gener de 2014 fins al 30 de setembre de 2014 formalitzat amb l'empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte de serveis per per a la 
prestació del servei de telecomunicacions de veu, dades i accés a internet de l'Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes, lot 2 Servei de veu i dades basats en infraestructures 
mòbils, de l'1 de gener de 2014 fins al 30 de setembre de 2014 formalitzat amb l'empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U

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

5).- Dictamen relatiu a modificar el contracte del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i 
d'incendis dels edificis municipals, manteniment d'instal.lacions de video-vigilància i del 
servei de central receptora d'alarmes, per incorporació de noves dependencies

6).- Dictamen relatiu a la modificació i l'aprovació de la pròrroga  del contracte de serveis per 
a la prestació del servei de manteniment de la calefacció, climatització, ACS i gas de les 
instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Granollers i del servei de prevenció de 
legionel·losi de les instal·lacions d'ACS dels equipaments municipals, reduint prestacions 
amb efectes 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014  formalitzat amb l'empresa 
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA

7).- Dictamen relatiu a aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona dins la convocatòria del Catàleg de concertació de l'any 2013 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015" del recurs d'implantació de mesures de gestió 
sostenible ambiental i econòmica

8).- Exp. 03/14 [586-UR-13] Dictamen relatiu a restar assabentat de la resolució del regidor 
delegat relativa a aprovar el Projecte d'urbanització de plataforma única a la travessia 
Francisco Pizarro

9).- Exp. 9/14 Dictamen relatiu a iniciar l 'expedient licitatori, autoritzar la despesa i aprovar els 
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de
serveis de neteja i condicionament dels parcs i espais periurbans i espais naturals del 
municipi de Granollers, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
tramitació ordinària i declarar-ne la seva plurianualitat.

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



10).- Proposta relativa a aprovar el manifest del dia 8 de març de 2014, amb motiu de la 
commemoració del Dia Internacional de les Dones 

11).- Dictamen relatiu a aprovar la convocatòria i les bases de la 13ena edició de la Beca 
Maria Gaja per a projectes didàctics en valors cívics

12).- Dictamen relatiu a aprovar les Bases particulars i específiques del Servei d 'Educació per 
a la sol·licitud i concessió de subvencions municipals per a projectes educatius, per a l'any 
2014

13).- Dictamen relatiu a aprovar les Bases particulars i específiques del Servei d 'Esports per a 
la sol·licitud i concessió de subvencions municipals per a projectes esportius , per a l'any 2014

14).- Dictamen relatiu a aprovar l'encarrec de la gestió del MAC 2014  a l'empresa municipal  
Granollers Audiovisual, SL

15).- Exp. Ref. Jov.03/14 Dictamen relatiu a aprovar de les bases específiques  per a la 
concessió de subvencions a Iniciatives Juvenils realitzades per grups de persones joves o 
entitats Juvenils 2014

16).- Exp. Ref. Jov. 02/14 Dictamen relatiu a aprovar de les bases específiques i particulars 
per a la concessió de subvencions a entitats de lleure infantil i juvenil  2014

17).- Exp. 46/12, 47/12 i 49/12 Dictamen relatiu a corregir l'error material en el número de 
programa del codi pressupostari
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