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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 6666    de juny dede juny dede juny dede juny 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 la modificació de la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, 
per al projecte "Oficina Tècnica del II Pla Estratègic de Granollers  2016"

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

4).- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu 17/2017 per la provisió de forma interina d'una 
plaça d'agent d'igualtat de la plantilla de personal laboral, grup de classificació A2, pel procediment de 
concurs oposició lliure.  

5).- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu 16/2017 per la provisió de forma interina d'una 
plaça de tècnic/a mig de gestió administrativa, grup de classificació A2, pel procediment de concurs 
oposició lliure.

6).- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu 20/2017 per la provisió de 2 places de tècnic/a 
mig en gestió administrativa, grup de classificació A2, pel procediment de concurs oposició per 
promoció interna. 

7).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per part del SOC, d'import 110.000,00 €, destinada 
a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de 
Catalunya

8).- Aprovar un pla d'ocupació per a la realització de serveis de caràcter públic i interès general de 
competència municipal en el marc del "Pla de xoc 2017” contra la crisi i el risc d 'exclusió socia

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

9).- Iniciar l'expedient del contracte de subministrament de tres vehicles (renting) per a l'Ajuntament de 
Granollers, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

10).- Desestimar la sol·licitud de concessió de drets funeraris fins a un màxim de  50 anys

11).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal

12).- Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal  
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13).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal  

14).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal

15).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal  

16).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal  

17).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal

18).- Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica  

19).- Justificar subvenció pel contracte programa 2015/2017, signat entre l'Administració General de 
l'Estat i  l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.

20).- Declarar d'especial interès la llicència en tràmit, referent a les actuacions de millores de la 
protecció contra incendis i de reparació de la coberta del CAP Sant Miquel ,, i aprovar la bonificació del 
95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

21).- Aprovar la justificació de les subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a la 
concessió de les subvencions per a la millora d'accessibilitat en habitatges, edificis i locals, anualitat 
2016

22).- Aprovar la certificació número 4 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

23).-  Acceptar la revocació parcial i finalització de l'operació "Viver d'Empreses de producció 
audiovisual - Fase 2 - de Granollers", cofinançada mitjançant el Programa Operatiu FEDER Catalunya 
2007-2013, Eix 1, per a l'àmbit  territorial de la Diputació de Barcelona

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

24).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis per a impartir la formació del curs de joves 
sense ESO en só i escenografia d'actes en directe i declarar la seva plurianualitat .

25).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis per a impartir la formació professional en la 
modalitat del Programa de Transició Treball  (PFI-PTT) del perfil d'auxiliar d'hoteleria:cuina i serveis de 
restauració i  declarar la seva plurianualitat .

26).- Aprovar la liquidació en concepte de cessió, consums i manteniment del Consorci per a la 
Normalització Lingüística en l 'edifici municipal situat al carrer Prat de la Riba , 84

27).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis d'arbitratges de les lligues de lleure d'hivern i 
d'estiu  (LOT 1 Lliga de futbol Fa7 i LOT 2 Lliga de bàsquet BQ ) i declarar la seva plurianualitat .

28).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Esport Club Granollers destinada a 
cobrir despeses diverses, per a l'any 2017

29).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Club Atlètic Granollers destinada a 
cobrir despeses del Cros Internacional Ciutat de Granollers  2017, per a l'any 2017

30).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Associació Esportiva La Mitja 
destinada a cobrir despeses de la Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga de 2017, per a 
l'any 2017

31).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Club Atlètic Granollers destinada a 
cobrir despeses de les fitxes federatives de l’escola esportiva , per a l'any 2017
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32).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Club Atlètic del Vallès destinada a la 
realització de pagament d’arbitratges, per a l'any 2017

33).-  Acceptar subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit del 
patrimoni cultural,  i per donar suport a l'adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques 
integrades en el Sistema de  Lectura Pública  de Catalunya

34).- Ratificar la resolució d'alcaldia E-3260/2017 relativa a acollir-se a la convocatòria de subvenció 
de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit del patrimoni cultural, i per donar suport a l'adquisició de 
novetats editorials en català o occità destinades a les biblioteques públiques

35).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat JOVENT IGNORAT 
destinada a la realització de una nit dins el Festival Musik N Viu 2017  amb el projecte " Musik N Viu 
nit de Rock Català"

36).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat ASGRAM destinada a la 
realització d'una nit dins del Festival Musik N Viu 2017 

37).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat AUSA destinada a la 
realització de 4a nit del Musik N Viu 2017 «Musik'n Viu 2017

38).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat DIABLES DE GRANOLLERS 
destinada a la realització de 3a nit del Musik N Viu 2017 «Musik N Viu».

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

39).- Adjudicar el contracte de serveis per a la gestió d 'ajuts d'aliments i centres de repartiment  

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    2222    de juny dede juny dede juny dede juny de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


