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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 4444    de juliol dede juliol dede juliol dede juliol 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 el padró fiscal sobre l'impost de béns immobles de naturalesa rústica per a l'exercici 
2017

3).- Aprovar el preu públic de l'àlbum i la col·lecció de cromos de la ciutat de Granollers

4).- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu 21/2017 per la creació d'una borsa de treball de 
personal laboral per cobrir places vacant o substitucions de treballadors/es socials, de grup de 
classificació A2.  

5).- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu 15/2017 per la provisió d'una plaça 
d'arqueòleg/òloga, de grup de classificació A1, pel procediment de concurs oposició lliure.  

6).- Aprovar la pròrroga del contracte mixt pel servei de manteniment i suport d'equipaments TIC 
d'aules de formació i perifèrics i subministrament de petit material auxiliar associat per l'Ajuntament de 
Granollers, Patronat Municipal del Museu, Consorci M. Montero i Granollers Mercat, EPE formalitzat 
amb l'empresa PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL

7).- Sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, una subvenció a la Diputació de Barcelona pel 
cofinançament d’accions formatives per a l’any 2017 en l’àmbit de “Recull d'activitats de suport al teixit 
empresarial”, segon semestre

8).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Andrés Francisco Armendariz Espinosa en el 
marc dels ajuts a l'autoocupació

9).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Gisela Santos Gonçalves en el marc dels ajuts a 
l'autoocupació

10).- Aprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica de la subvenció atorgada 
per la Diputació de Barcelona per al projecte "ECOCONGOST: SIMBIOSI INDUSTRIAL EN L’ÀMBIT 
DE L’ENERGIA"

ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
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11).- Aprovar la contractació conjunta i iniciar la licitació de l'acord marc per a l'homologació de 
proveïdors relativa al subministrament de material de fusteria  (LOT 1) i serralleria (LOT 2)

12).- Aprovar la contractació conjunta i iniciar la licitació de l'acord marc per a l'homologació de 
proveïdors relativa al subministrament de material de lampisteria  (LOT 1), i d'electricitat (LOT 2).

13).- Aprovar la contractació conjunta i iniciar la licitació de l'acord marc per a l'homologació de 
proveïdors relativa al subministrament de maquinaria i eines

14).- Iniciar la licitació de l'acord marc per a l'homologació de proveïdors relativa al subministrament 
de recanvis d'automoció.

15).- Adjudicar el contracte de subministrament d'un vehicle elèctric per  a la UOS a l'empresa  
ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL

16).- Aprovar la pròrroga  del contracte de serveis  d'us, hosting i suport tècnic de l'eina de 
comptabilitat energètica per a l'Ajuntament de Granollers  formalitzat amb l'empresa RSM GASSO 
CIMNE ENERGY,SL

17).- Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de serveis per  a la gestió i control dels mercats 
setmanals de Granollers formalitzat amb l'empresa SERVEIS DE GESTIÓ DE MERCATS, 
MARXANTS I CENTRES COMERCIALS, SL fins a la formalització del nou contracte.

18).- Aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de 
l'accessibilitat i per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial , i aprovar 
la seva convocatòria

19).- Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per incentivar l’aportació d’habitatges a la 
Borsa de Lloguer Municipal, i aprovar la seva convocatòria

20).- Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al pagament de lloguer, i 
aprovar la seva convocatòria 2017

21).- Aprovar la certificació número 1 de les obres del Projecte executiu de reforma del c. Ricomà, des 
del c. Annibal fins al c. Navarra i el c. Isabel de Villena fins al c. Sant Jaume, a favor de l'empresa 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU

22).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis per a la neteja i adequació del Parc del 
Ramassar de Granollers a desenvolupar amb un projecte d'inserció laboral de persones amb 
discapacitat psíquica.

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

23).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l'entitat Esport Club Granollers destinada a 
fer front a les despeses de material dins del programa d’Escoles Esportives Municipals, per a l'any 
2017

24).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l'entitat Associació Esportiva Carles Vallbona 
destinada a fer front a les despeses de material dins del programa d’Escoles Esportives Municipals, 
per a l'any 2017

25).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l'entitat Club Esgrima Granollers destinada a 
fer front a les despeses de material dins del programa d’Escoles Esportives Municipals, per a l'any 
2017

26).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l'entitat Club Balonmano Granollers 
destinada a la participació de l’equip sènior masculí en competició internacional i l’equip sènior femení 
a la lliga de Divisió d’Honor espanyola, per a l'any 2017
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27).- Aprovar la sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria de la Diputació de Barcelona 
per a finançar projectes culturals dels municipis capitals de comarca 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 ,,,,    30303030    de juny dede juny dede juny dede juny de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


