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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 28282828    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer 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).- Aprovar el preu públic per la venda del catàleg "Amador Garrell i Soto. El món a través de 
Granollers",

3).- Aprovar les bases  han de regir la creació  d'una borsa de treball  per cobrir places vacants o 
substitucions de professors/es a l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera

4).- Aprovar la justificació de les subvencions atorgades per al finançament d’iniciatives empresarials 
de les persones emprenedores de Granollers, dins del marc del Pla de Xoc de l’any 2014

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

5).- Aprovar la pròrroga del  contracte de subministrament de gas natural derivat de l'Acord Marc  amb 
destinació a diversos edificis i instal .lacions de l'Ajuntament de Granollers.

6).- Iniciar expedient licitatori i  aprovar la contractació del subministrament de vehicles elèctrics per a 
l'Ajuntament de Granollers, Lot 1 un vehicle elèctric per la UOS.,  i Lot 2 un vehicle elèctric per al 
Servei de Medi Ambient

7).- Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal  

8).- Atorgar la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys 

9).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal  

10).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal

11).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal  

12).- Acceptar la renúncia i trasllat de restes a la fossa comuna d 'un nínxol del Cementiri Municipal

13).- Acceptar la renúncia i trasllat de restes a la fossa comuna d 'un nínxol del Cementiri Municipal  

14).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Muncipal

15).- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres acreditat 
per la llicència per a la construcció d’una nau industrial aïllada al carrer Galileu Galileu núm . 41
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16).- Acceptar l’ajut tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de 
l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" per a l’actuació Pla Local d'Habitatge de 
Granollers

17).- Aprovar inicialment el Projecte d'ampliació de voreres al carrer Girona de Granollers, des del 
carrer de Francesc Ribas fins al carrer Juli Garreta

18).- Acceptar la concessió directa de subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona destinada a 
finançar les despeses derivades de l 'execució de la senyalització del paratge de Palou

19).- Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona procedents del "Programa 
complementari de millora de camins municipals, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019"

20).- Prorrogar el contracte de serveis dels treballs de neteja i condicionament de zones marginals, 
solars, patis d'equipaments i altres dependències municipals

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

21).- Aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva de la  14 edició de 
la beca Maria Gaja a projectes didàctics en valors cívics

22).- Modificar l'acord de la Junta de Govern Local data 14/7/2015, pel qual s'aprova l'atorgament 
d'una subvenció de lliure concurrència a l 'entitat Coral Art-9 de Granollers

23).- Ratificar la resolució d'alcaldia E-154/2017 relativa a la justificació de l'ajut econòmic per a la 
Formació en el temps de lleure concedit pel CCVO, i a rectificar l'error material  en l'import de la 
renúncia

24).- Aprovar la participació a la convocatòria d'Ajuts del Consell Comarcal per a la Formació en el 
Lleure Infantil i Juvenil dels joves de la comarca

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

25).- Aprovar la l'addenda per a l'any 2017 al V Conveni Interadministratiu de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, la 
programació i el finançament de serveis socials

26).- Acceptar les donacions de particulars de material al Banc d'Ajudes Tècniques, que gestiona el 
Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    24242424    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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