
365

Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 14141414    de març dede març dede març dede març 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.

2).- Despatx oficial.

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

3).- Aprovar el preu públic del catàleg Flor de cotó de Lluís Peñaranda. Publicacions de l'Ajuntament 
de Granollers

4).- Aprovar el preu públic del catàleg Rèplica Perpètua de Ricard Geladó & Jordi Julià. Publicacions 
de l'Ajuntament de Granollers

5).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a PUBLIDASER, SL, per la contractació laboral de 
d’Andrea Babler Mata i Maria Teresa Baró Massó, en el marc de la contractació de persones menors 
de 30 anys

6).- Revocar la totalitat de la subvenció atorgada a INTERLIMP, SAU, per a la contractació laboral de 
persones menors de 30 anys

7).- Revocar la totalitat de la subvenció atorgada a SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU, 
per a la contractació laboral de persones majors de 45 anys

8).- Revocar la totalitat de la subvenció atorgada a OBRES I SERVEIS LLAMAS, SL, per a la 
contractació laboral de persones majors de 45 anys

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

9).- Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració per a la constitució d'un camp esportiu de 
casting.

10).- Aprovar l’Addenda al Conveni de mutu acord per la fixació del preu just per l'expropiació de la 
finca del carrer Joanot Martorell núm. 166 de Granollers.

11).- Adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari per a oficines municipals a l'empresa 
PMC GRUP 1985,S.A.

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

12).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'entitat Fundació Associació Cultural de Granollers 
destinada a la realització de la programació d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars
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13).- Acceptar l'ajut econòmic en relació a l'actuació 'Desenvolupament de Projectes Pilot Locals 
d'Educació', concedit per la Diputació de Barcelona

14).- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars, curs escolar 
2016-2017

15).- Ratificar la resolució d'alcaldia E-1158/2017 relativa a aprovar la sol·licitud del recurs tècnic 
'Projectes d'orientació a les transicions educatives ', en el marc del Catàleg de serveis 

16).- Adjudicar el contracte plurianual de serveis per a la prestació del servei de neteja del Palau 
d'Esports de Granollers i les seves dependències a l 'empresa JIM,SL

17).- Adjudicar el contracte mixt  de serveis de transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures i 
suport a activitats a desenvolupar amb un projecte d'inserció laboral a l'empresa DIMAS EMPRESA 
D'INSERCIÓ SOCIAL, SL

18).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis per a la prestació de la gestió i atenció al públic  
de la Botiga de la Festa Major de Granollers i declarar la seva plurianualitat .

19).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Agrupació Sardanista de Granollers destinada a 
la realització de la programació d'activitats l'any 2017

20).- Modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 14/7/2015, pel qual s'aprova l'atorgament 
d'una subvenció de lliure concurrència a l 'entitat Amics dels Pastorets de Granollers per a l 'any 2015.

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

21).- Imposar sanció per infraccions de gos potencialment perillós  

22).- Iniciar expedient licitatori del contracte del servei de gestió d'ajuts d'aliments i centres de 
repartiment i declarar-ne la seva plurianualitat.

23).- Aprovar la prestació del Servei Local de Teleassistència, de gener a desembre de 2017 i les 
"Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència"

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    10101010    de març dede març dede març dede març de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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