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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 17171717    de gener dede gener dede gener dede gener de    2017201720172017    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.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

2).- Iniciar i aprovar la contractació del servei de valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de 
Granollers, l'EPE Granollers Mercat, i del Patronat del Museu a adjudicar mitjançant procediment 
obert 

3).- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per la provisió del lloc de treball vacant 
de secretari/ària de Secretaria

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

4).-Autoritzar a l'empresa SOREA, S.A. a renovar un tram de la xarxa d'aigua potable del carrer Vallès

5).-Donar compte de l'esmena error material modificació contracte obra rehabilitació piscina de 
l'escola Montserrat Montero.

ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

6).- Adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei Espai Actiu i dinamització de la gent 
gran de Granollers a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRES.

7).- Ratificar la resolució d'alcaldia E-4369/2016 relativa a aprovar l'addenda del Contracte Programa 
2016-2019 per tal d'ampliar els termes de la col·laboració i atendre les despeses derivades dels 
subministraments bàsics de la llar

8).- Ratificar la resolució d'alcaldia E-48/2017 relativa a aprovar l'atorgament de la subvenció 
nominativa a l'entitat Associació Ressò - Taller de Comunicació de Gent Gran per a la publicació d'una 
revista

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    13131313    de gener dede gener dede gener dede gener de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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