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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 13131313    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.

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

2).- Aprovar la contractació conjunta i iniciar la licitació del contracte de subministrament en regim 
d'arrendament amb opció de compra d'un sistema integral d'impressió, còpia i escaneig per a 
l'Ajuntament de Granollers i entitats adscrites i declarar -ne la seva plurianualitat

3).- Aprovar l’adhesió de l’Oficina d’Informació Turística de Granollers al compromís per a la 
sostenibilitat Biosphere, i encarregar l’execució a Granollers Mercat

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

4).- Iniciar la licitació de l'acord marc per a l'homolagió de proveïdors relativa al subministrament 
material de pintura, procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

5).- Iniciar la licitació de l'acord marc per a l'homolagió de proveïdors relativa al subministrament de 
material de ferreteria,  i ferreteria industrial, mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada.

6).-Iniciar la licitació de l'acord marc per a l'homolagió  de proveïdors relativa al subministrament 
d'articles de material de la construcció mitjançant procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada.

7).- Pròrrogar el contracte de serveis de subministrament de carburant per als vehicles i maquinària 
diversa propietat de l'Ajuntament de Granollers

8).- Aprovar el conveni de col·laboració entre  l'Associació per a la intervenció social integral DIMAS, 
l'empresa SOREA SAU  i l'Ajuntament de Granollers, per a la instal·lació d'escomesa i 
subministrament d'aigua potable.

9).- Aprovar el conveni de col·laboració entre l 'empresa SOREA SAU  i l'Ajuntament de Granollers, per 
a la instal·lació d'escomesa i subministrament d'aigua potable.

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

11).- Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous

12).- Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous

13).- Aprovar el cànon de la llicència d'ocupació de la via pública amb mobiliari urbà publicitari, 
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marquesines i altres elements

14).- Acreditar davant de la Diputació de Barcelona la disponibilitat pressupostària pel suport tècnic de 
l'actuació "Pla director del verd urbà de la ciutat de Granollers", en el marc del Catàleg de serveis de 
l'any 2017"

15).- Justificar la subvenció atorgada pel Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs per 
l'execució de l'actuació "Construcció de deflectors permeables vegetats per a la protecció de marges 
del riu Congost"

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

16).- Aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Granollers per al Pla Educatiu d’Entorn del curs  2016-2017

17).- Adjudicar el contracte de serveis per a la gestió de dos casals d’estiu, el servei de menjador, el 
casal lingüístic i el monitoratge de les activitats esportives inclòs en el programa FES-TE L'ESTIU 
2017-2018. 

18).- Aprovar la justificació de la subvenció a l'Associació Amics de l'Orquestra de Cambra de 
Granollers per al desenvolupament del projecte musical: educació, música i ciutat., dins del marc del 
projecte Carles Riera per a l'any 2016

19).- Aprovar la justificació de la subvenció  a l'Escola Salvador Espriu  per a la concessió de 
subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2016

20).- Aprovar la justificació de la subvenció  a l'Escola Ferrer I Guàrdia per a la concessió de 
subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2016

21).- Aprovar la justificació de la subvenció  a l'AMPA de l'Institut Carles Vallbona per a la concessió 
de subvencions per a projectes educatius per a l 'any 2016

22).- Aprovar la justificació de la subvenció  a l’entitat Associació Esportiva Carles Vallbona per a fer 
front a les despeses d’arbitratges, federatives, llicències i Tornejos de Voleibol per a l 'any 2016

23).- Aprovar la justificació de la subvenció  a l’entitat Associació Esportiva Carles Vallbona per a fer 
front a les despeses de compra de material esportiu per a l 'any 2016

24).- Aprovar la justificació de la subvenció  a l’entitat Associació Esportiva La Mitja per a fer front a 
les despeses de la Mitja Marató de Granollers per a l 'any 2016

25).- Adjudicar el contracte de serveis de producció tècnica de concerts i espectacles del servei de 
joventut i de la festa major blans i blaus.

26).- Aprovar la justificació de la subvenció  a  Diables de Granollers per a la realització de les 
activitats de l'any 2016.

27).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció a  l'entitat de la Colla dels Blancs destinada a la realització 
de la sonorització Festa Major 2017 Colla dels Blancs

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

28).- Aprovar la signatura del conveni de col.laboració entre Humana-Fundación Pueblo para Pueblo i 
l'Ajuntament de Granollers en el marc de la recollida selectiva i la col·laboració en projectes dirigits a 
col·lectius en risc d'exclusió social.

29).- Aprovar la justificació d'una subvenció nominativa a l'entitat Fundació Hospital Asil de Granollers, 
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per a la realització del projecte "Alberg de transeünts", any 2016

30).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa a favor de l'entitat Associació Ressò - Taller de 
Comunicació de Gent Gran, per a la publicació d'una revista mensual, 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 ,,,,    9999    de juny dede juny dede juny dede juny de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


