
Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 11 d'abril de 2017 a les 17:00 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 DIA

1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2).- Despatx oficial.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3).- Aprovar la justificació acceptada per part de l’Euroregió Pirineus Mediterrània pel tancament del 
projecte europeu Alera
4).- Sol·licitar subvenció pel projecte BIO LOOPS, dins de la convocatòria de la Comissió Europea del 
programa Urban Innovative Actions

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5).- Aprovar la liquidació per a l'exercici 2017 dels béns immobles de característiques especials de 
titularitat  AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
6).- Aprovació d'expedients relació altes AGPL0140 de l'impost municipal sobre l'increment de valor 
dels terrenys de natualesa urbana -IIVTNU- 
7).- Adjudicar el contracte de serveis per a la valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament de 
Granollers, EPE Granollers Mercat i Patronat Municipal del Museu a l'empresa D'ALEPH INICIATIVAS 
Y ORGANIZACION,SA
8).- Acceptar la renúncia i el reintegrament de la totalitat de la subvenció atorgada a la Sra. Maria 
Dolores Sánchez Sala, per import de 757,99 € i requerir  a la beneficiària el reintegrament de 17,54 € 
en concepte d’interessos de demora
9).- Justificació de la subvenció atorgada a XAVIER ROCA GONZÁLEZ, per un import de 4.350,53 €, 
en el marc dels ajuts a la contractació de persones menors de 30 anys
10).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a ELECTRO PLA GRANOLLERS, SA, per un 
import de 4.350,53 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones menors de 30 anys
11).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a CAROLINA RULLO MASIA, per un import de 
2.449,14 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones majors de 45 anys
12).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Juan José Moreira Silva en el marc dels ajuts a 
l'autoocupació
13).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Jordi Valera Mon en el marc dels ajuts a 
l'autoocupació
14).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a José Cabello González en el marc dels ajuts a 
l’autoocupació

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

15).- Adjudicar el contracte derivat de l'Acord Marc del subministrament d'energia elèctrica (Exp. 
2013/3) Lots 1 a 7 a l'empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA.



16).- Prorrogar i modificar el contracte mixt de serveis de manteniment dels equips de protecció contra 
incendis als equipaments municipals de Granollers,
17).- Modificar el contracte mixt de serveis de manteniment de les instal·lacions de calefacció, 
climatització, gas i aigua calenta sanitària dels equipaments municipals a Granollers en el sentit de 
modificar en un 8,13 %
18).- Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i la mercantil 
Edificacions Baró SL, en relació a la finca de Can Relats
19).- Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i COTY 
SPAIN, SL, per a la remodelació i millora de la zona verda i nova àrea d’aparcament públic general al 
Polígon Industrial del Congost
20).- Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i la Fundació 
Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social en l'àmbit de les polítiques i programes d'hàbitats 
21).- Declarar d'especial interès la llicència en tràmit, referent a la darrera fase de la reforma de l’antic 
Asil-Hospital de Granollers per destinar-lo a centre docent i de formació universitària, al carrer 
Francesc Ribas s/n, sol·licitada per la FUNDACIÓ PRIVADA FRANCESC RIBAS, i aprovar la 
bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (exp. 
83/2016/28).
22).- Iniciar d’ofici el procediment de verificació de dades relatives a l’autoliquidació número 5.177.020 
i aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres acreditat per la 
llicència en tràmit, referent a reformes puntuals, enderrocs varis, ampliació i construcció de nau 
industrial a l’avinguda Sant Julià núm. 168-180 (Poligon Industrial Congost), exp. 2016-OMA-1311.
23).- Aprovar la certificació número 1 de les obres del Projecte de reforma d'accés, planta 2a i 
climatització de l'edifici de Can Puntes, a favor de l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
24).- Aprovar la certificació número 2 de les obres del Projecte de reforma d'accés, planta 2a i 
climatització de l'edifici de Can Puntes, a favor de l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
25).- Aprovar la certificació número 1 de les obres del Projecte executiu de reforma de la plaça Onze 
de Setembre, a favor de l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA
26).- Aprovar la certificació número 1 de les obres del Projecte d'ampliació de la vorera nord del carrer 
Vinyamata, entre el passeig de la Muntanya i el carrer Girona, a favor de l'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA
27).- Aprovar la certificació número 3 de les obres del Projecte de reforma d'accés, planta 2a i 
climatització de l'edifici de Can Puntes, a favor de l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
28).- Aprovar la certificació número 2 de les obres del Projecte d'ampliació de la vorera nord del carrer 
Vinyamata, entre el passeig de la Muntanya i el carrer Girona, a favor de l'empresa OBRES I 
SERVEIS ROIG, SA
29).- Aprovar la certificació número 2 de les obres del Projecte executiu de reforma de la plaça Onze 
de Setembre, a favor de l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA
30).- Aprovar la certificació número 1 de les obres del Projecte d'adequació de l'espai de les naus 
D2-D3 de Roca Umbert, com a oficines. Fase 2 Centre Audiovisual, a favor de l'empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
31).- Aprovar la certificació número 2 de les obres del Projecte d'adequació de l'espai de les naus 
D2-D3 de Roca Umbert, com a oficines. Fase 2 Centre Audiovisual, a favor de l'empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
32).- Aprovar inicialment el Projecte de plataforma única al carrer Barcelona, entre el c/ Nou i el c/ 
Castellà
33).- Aprovar el Projecte d'adequació de paviments 2017
34).- Adjudicar el contracte d'obres d'execució del projecte de renovació de voreres del carrer Ponent 
entre carrer Rec i carrer Torras i Bages a l'empresa EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL.
35).- Adjudicar el contracte d'obres d'execució del projecte de reforma del carrer Ricomà des del 
C/Anníbal al C/Navarra i el C/Isabel de Villena fins al C/Sant Jaume a l'empresa CONSTRAULA 
ENGINYERIA I OBRES, SAU
36).- Iniciar expedient licitatori per a la contractació de les obres del projecte d'ampliació de voreres c/ 
Girona (des del c/ Francesc Ribas fins al c/ Juli Garreta) de Granollers i declarar-ne la seva 
plurianualitat.
37).- Adjudicar el contracte de serveis per a la prestació dels treballs de neteja i condicionament dels 
espais periurbans de Granollers a l'empresa VERDMON, GESTIÓ AMBIENTAL, SL.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

38).- Adjudicar el contracte de serveis per a la supervisió i consergeria d'equipaments esportius a 



l'empresa WAKEFUL,SL.
39).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Club Bàsquet Granollers 
per a fer front a les despeses de compra de material esportiu per a l'any 2016
40).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Club de Futbol Ponent per 
a fer front a les despeses d’arbitratges per a l'any 2016
41).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Unió Deportiva 
Miguelense per a fer front a les despeses de Fitxes Federatives i assegurança per a l'any 2016
42).- Aprovar la sol·licitud del recurs tècnic 'Enquestes d'esdeveniments esportius', amb relació a 
l'actuació 'Marxa cicloturista Rutes del Montseny 2017', en el marc del Catàleg de serveis de l'any 
2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

43).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat ONCOVALLÈS, per a la 
creació d'un "Servei d'atenció al dol", per al 2016.
44).- Iniciar expedient licitatori del contracte de servei de gestió del servei de menjador social durant el 
mes d'agost destinat a persones usuàries de Serveis Socials per a 2 anys i declarar-ne la seva 
plurianualitat. 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 7 d'abril de 2017
L'ALCALDE


