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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 23232323    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.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis per a les enquadernacions de diferents tipus per 
a la Impremta Municipal i declarar la seva plurianualitat .

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

3).- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l'aplicació dels coeficients d'actualització de valors 
cadastrals dels béns immobles urbans per a l 'exercici 2018 

4).-Aprovar l'oferta pública d'ocupació de promoció interna 2017 de l'Ajuntament de Granollers i els 
seus organismes autònoms.

5).- Aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona per a la consolidació del servei Reempresa 

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

6).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal amb caràcter provisional

7).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal amb caràcter provisional

8).- Declarar la caducitat del dret funerari

9).- Declarar la caducitat del dret funerari

10).- Aprovar la certificació número 3 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

11).-  Aprovar la certificació número 2 i última de les obres del Projecte modificat de rehabilitació de la 
piscina de l'Escola Montserrat Montero, a favor de l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, 
SA

12).- Aprovar inicialment el Projecte de remodelació del Camp de Futbol de Palou

13).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis  de conservació integral de l'arbrat del terme 



450

municipal  i declarar.ne la seva plurianualitat

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

14).- Aprovar l'aportació provisional de l'Ajuntament de Granollers a favor del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, corresponent a l'any 2017

15).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Societat Coral Amics de la Unió 
per al desenvolupament de l'activitat del projecte musical Festival Internacional de Cors Joves de 
Granollers

16).- Sol·licitar al Departament d'Ensenyament  la subvenció per al funcionament de l'Escola municipal 
de Música Josep M Ruera de Granollers per al curs 2015/16

17).- Acceptar l'ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona corresponent al Programa 
complementari d'escolarització en primera infància per al curs  2016-201

18).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’entitat Club Bàsquet Granollers 
destinada a la promoció del bàsquet base, per a l'any 2017

19).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l'entitat Fundació  Balonmano  
Granollers destinada a la promoció de l’handbol base, per a l'any 2017

20).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat club Balonmano  Granollers 
destinada a la organització del Torneig Internacional d’handbol base Granollers CUP  2017

21).- Acceptar l'ajut econòmic en relació a l'actuació 'Mitja Marató de Granollers-Les Franqueses-La 
Garriga 2017', concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Protocol general del Pla XGL 
2016-2019

22).- Declarar desert el procediment  per a adjudicar el contracte del servei de seguretat, control 
d'accés i auxiliars de servei de concerts en recinte obert i en recinte tancat del servei de joventut i de 
la festa major de blancs i blaus.

23).- Declarar desert el procediment del contracte mixt de subministrament en règim de lloguer de 
mòduls sanitaris, camerinos, cabines sanitàries químiques i urinaris químics, i del servei relatiu a la 
vetlla, gestió gestió i neteja dels mateixos.

24).- Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva per a iniciatives juvenils realitzades per grups de joves o entitats juvenils , i la 
convocatòria de les corresponents per a l'any 2017

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

25).- Declarar desert el procediment obert endegat per a adjudicar el contracte de servei de menjador 
social de Granollers pel mes d'agost.

26).- Aprovar la justificació econòmica del SAD dependència de l'any 2016, en el marc del Contracte 
Programa 2016 – 2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i l 'Ajuntament de Granollers

27).- Aprovar la justificació del recurs econòmic Programa complementari de serveis socials bàsics, 
cohesió social i emergència energètica, dins el finançament de l'àmbit de benestar social, en el marc 
del Catàleg de concertació 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

28).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa a favor de l'entitat Càritas Diocesana, per a la 
realització del projecte "Centre d'acollida i formació Pius XII" per a l'any 2016
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29).- Aprovar la concessió de les subvencions de Barris per a l 'any 2017

30).- Declarar desert el procediment obert endegat per a adjudicar el contracte d'arrendament d'un 
espai al municipi de Granollers per a dipòsit municipal de vehicles i  adjudicar-lo a l'empresa  
ROIGVERD,S.L. 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    19191919    de maig dede maig dede maig dede maig de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


