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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 28282828    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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3).- Adjudicar el contracte d'una assegurança per a l'Ajuntament de Danys Materials de Béns Públics a 
l'empresa  ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

4).- Sol·licitar una subvenció pel projecte RIVER SUDOE, dins de la convocatòria de la Comissió 
Europea 

5).- Sol·licitar subvenció pel projecte CEMOWAS2, dins de la convocatòria de la Comissió Europea 

6).- Sol·licitar subvenció pel projecte ORANGE LABS: INNOVATIVE LABORATORIES, dins de la 
convocatòria de la Comissió Europea

7).- Aprovar la justificació de la subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al 
Projecte 2552 - Agenda Llatinoamericana Mundial 2014

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

8).- Aprovar el padró fiscal de Preus públics per als serveis de recollida, i tractament de residus 
comercials, exercici de 2017.

9).- Aprovar el padró fiscal de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 
domiciliàries i altres residus municipals per a l 'exercici 2017

10).- Aprovar el padró fiscal de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de 
clavegueram, exercici 2017

11).- Aprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica de les subvencions 
atorgades per part de la Diputació de Barcelona

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

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

13).- Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous
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14).- Aprovar el padró fiscal de l'ús privatiu de la via pública

15).- Sol·licitar a l'Institut Català d'Energia, subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de 
recàrrega per al vehicle elèctric

16).- Aprovar l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, per a l’any 2017, relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social i ratificar la seva signatura

17).- Aprovar l'actualització del projecte d’adjudicació de sobrants de vial a la zona del passeig de la 
Conca del Besòs de Granollers, entre el carrer Arenys i carrer Vic

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

18).- Iniciar expedient licitatori  del contracte mixt de subministrament de productes i material específic 
per a la formació de l'EMT, i del subministrament de material didàctic i pedagògic per a les Escoles 
Bressol Municipals

19).- Justificar els ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de 
serveis 2016 del Pla XGL 2016-2019

20).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Club de Futbol Atlètic del 
Vallès per a fer front a les despeses d’arbitratges per a l 'any 2016

21).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Esport Club Granollers per 
a fer front a les despeses de compra material escoles esportives per a l 'any 2016

22).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Club Atlètic Granollers per 
a fer front a les despeses de la 8a Marató per Relleus Milla Urbana, per a l'any 2016

23).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Club Atlètic Granollers per 
a fer front a les despeses del 50è Cros Ciutat de Granollers per a l'any 2016

24).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Club Ciclista Granollers 
per a fer front a les despeses de cronometratge i ambulàncies  XXXVI Rutes del Montseny per a l'any 
2016

25).- Justificar l'ajut econòmic en relació a l'actuació 'Torneig Internacional d'Handbol base Granollers 
Cup 2016', concedit per la Diputació de Barcelona 

26).- Justificar l'ajut econòmic en relació a l'actuació 'Mitja Marató de Granollers - Les Franqueses - La 
Garriga 2016', concedit per la Diputació de Barcelona 

27).- Justificar l'ajut econòmic en relació a l'actuació 'Trofeu Coaliment d'Handbol Base 2016', concedit 
per la Diputació de Barcelona

28).- Justificar l'ajut econòmic en relació a l'actuació 'Torneig Quatre Nacions d'Handbol Femení 2016', 
concedit per la Diputació de Barcelona

29).- Acceptar la donació d'una escultura de l'artista Manel Batlle efectuada per la senyora Núria 
Verdaguer i Paré

30).- Justificar els ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de 
serveis 2016 del Pla XGL 2016-2019, en relació a les sol·licituds presentades a instàncies del Servei 
de Cultura

ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
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31).- Imposar sanció per infraccions de gos potencialment perillós  (NCL)

32).- Justificar els ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

33).- Autoritzar la cessió per absorció del contracte del servei de menjador a domicili de Granollers de 
l'empresa Gustauria SCCL a favor de l'empresa absorvent Taller Àuria, SCCL

34).- Aprovar les Bases Generals i Convocatòria d'ajuts econòmics per l'any 2017 a l’Ajuntament de 
Granollers

35).- Rectificar la justificació econòmica de la Fitxa 9. Servei de Transport Adaptat del Contracte 
Programa per a la coordinació amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

36).- Aprovar la justificació del Conveni entre el Servei de Polítiques d'Acció Comunitària i Participació 
Ciutadana de la Diputació de Barcelona i l 'Ajuntament de Granollers

37).- Justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per als 4 projectes de l'àmbit de 
l'acció comunitària, participació, igualtat i joventut, per a l'any 2016 

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 març dede març dede març dede març de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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