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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 31313131    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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2).- Acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament d'ajuts 
econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019"

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

3).- Aprovar el calendari fiscal per a l 'exercici 2017

4).- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió de forma interina d'una 
plaça d'oficial d'obres

5).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a  TOTCUIT, SL, per la contractació laboral de 
Kevin Hugo Mercado Ortiz, en el marc dels ajuts a la contractació de persones menors de 30 anys

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

6).- Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys

7).- Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous

8).- Acceptar la  subvenció al transport col·lectiu urbà atorgada pel Ministeri d 'Hisenda i Funció Pública

9).- Aprovar l'esborrany del conveni entre l'Ajuntament de Granollers i els Srs. Rafael-Antonio Corpas 
Martínez i Oscar-Bruno Corpas Martínez, Fabiola Corpas Martínez i Sandra Corpas Martínez, per la 
fixació del preu  per l'expropiació de la finca del carrer Joanot Martorell núm. 166 de Granollers 

10).- Aprovar la concessió de les subvencions al pagament del lloguer dels contractes signats a través 
de la Borsa de Lloguer Municipal, any 2016

11).- Aprovar la concessió de les subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a la borsa de 
lloguer municipal i aprovar la justificació de l 'actuació subvencionada, any 2016

12).- Aprovar la concessió de les subvencions al lloguer per a joves , any 2016
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13).- Iniciar l'expedient i aprovar la contractació de l'execució de les obres del projecte de renovació 
de voreres del carrer Conestable de Portugal, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

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

14).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat Club de Futbol Finsobe 
per a la concessió de subvencions per a projectes esportius per a l 'any 2015

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

15).- Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i la Federación 
Unión de Cerrajeros de Seguridad  per treballs als domicilis de les dones víctimes de violència de 
gènere

16).- 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 ASSETS SAS 

17).- Aprovar la liquidació dels ingressos procedents del servei de retirada de vehicles de la via 
pública de l’exercici 2016 (novembre - desembre)

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    27272727    de gener dede gener dede gener dede gener de     2017201720172017

LLLL''''ALCALDESSA ACCIDENTALALCALDESSA ACCIDENTALALCALDESSA ACCIDENTALALCALDESSA ACCIDENTAL


