
Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 9999    de maig dede maig dede maig dede maig 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).- Aprovar l'acte de recepció del contracte de subministrament i distribució de consumibles i aprovar 
la devolució de la fiança dipositada.

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

4).- Estimar els recursos de reposició presentats per les seccions sindicals de CCOO, UGT, contra 
l'acord de la Junta de Govern de data 27 de desembre de 2016.

5).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Unió General de Treballadors de Catalunya .

6).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a DDIEZ ADVICE, SL, per un import de 4.350,53 
€, en el marc dels ajuts a la contractació de persones menors de 30 anys.

7).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a METAL·LÚRGICA VALLINA, SL, per un import 
de 3.265,52 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones majors de 45 anys.

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

8).- Adjudicar llicències d'ocupació de la via pública amb la instal·lació de xurreries/bunuyoleries als 
polígons industrials.

9).- Aprovar l’actualització del projecte d’adjudicació de sobrant de vial al carrer Josep Torras i Bages, 
entre carrer del Sol i Joan Prim; i al carrer del Sol de Granollers, i aprovar la venda directa de les 
parcel·la sobrera que llinda amb la finca del carrer Joan prim núm. 17-19 a la mercantil RUBIK 
CAPITAL SL.

10).- Aprovar inicialment el Projecte d'ampliació de les voreres del c. Josep Carner, entre la rotonda 
de la Font Verda i el c. Argentina.

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

11).- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis educatius del Vallès Oriental i el 
CFA Vallès i l'EOI, per a l'any 2017.



12).- Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la subvenció per al 
funcionament del Conservatori de música de Granollers per al curs  2015/16.

13).- Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva per a projectes educatius, i la convocatòria de les corresponents per a l'any 
2017.

14).- Modificar el contracte de serveis de neteja del centre d'Educació Especial Montserrat Montero.

15).- Adjudicar el contracte de serveis per a la prestació de la gestió i atenció al públic de la botiga de 
la Festa Major de Granollers a l 'empresa ARTGEST,SL.

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

16).- Aprovar la despesa en concepte d'ajuts de menjador per al curs escolar 2016/2017 atorgats pel 
CCVO a les persones beneficiàries de Granollers , i efectuar el segon pagament.

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

18).- Aprovar les bases que han de regir les condicions d'accés al Programa d'arranjament  
d'habitatges per a les persones grans, promogut per la Diputació de Barcelona, per al període 2016–
2018.

19).- Aprovar l'acceptació del Fons de Prestació "Finançament de l'àmbit de benestar social", concedit 
per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2017, del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019".

20).- Acceptar el suport puntual consistent en l'ajut econòmic "Foment de l'accessibilitat", concedit per 
la Diputació de Barcelona en el marc del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019".

21).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis d'atenció psicològica per a dones víctimes de 
violència de gènere (lot 1), servei de supervisió de l 'equip (lot 2) i servei d'assessorament jurídic (lot 3) 
del CIRD i declarar la seva plurianualitat .

22).- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de l'encàrrec de gestió a GRANOLLERS 
PROMOCIONS, SA pel servei de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança en 30 places 
d'aparcament a Can Comas, pels vehicles retirats de la via pública amb grua municipal, per a l'any 
2017.

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    5555    de maig dede maig dede maig dede maig de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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