
Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 29292929    dddd''''agost deagost deagost deagost 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 TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

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

3).-Aprovar l'acta de recepció, liquidació i el retorn de la fiança del contracte de serveis per a la 
prestació dels treballs d'alumini vidrier.

4).- Adjudicar el contracte de subministrament de 3 vehicles per a l'Ajuntament de Granollers en la 
modalitat d'arrendament (rènting) sense opció de compra. 

5).- Aprovar la  despesa pel sobrecost per la construcció d'un nou clavegueram i dipòsit anti-DSU de 
pluvials,  a favor de la Junta de Compensació del PP Residencial Sector X, El Lledoner.

6).-Adjudicar el contracte d'obres d'execució del projecte d'adequació de paviments 2017 a l'empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA
.
7).- Adjudicar el contracte d'obres d'execució del projecte d'ampliació de voreres del carrer Girona des 
del carrer Francesc Ribas fins al carrer Juli Garreta .

8).- Modificar el contracte de subministrament del mobiliari per Oficines Municipals .

9).-Adjudicar el contracte de serveis de suport i coordinació tècnica pel desenvolupament de 
l'estratègia energètica 2017-2019 als equipaments municipals de Granollers.

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

10).- Aprovar una subvenció nominativa a favor de l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT 
ESTEVE DE GRANOLLERS per a la realització d’un casal d’estiu inclòs en el programa FES-TE 
L'ESTIU 2017.

11).-Adjudicar el contracte de serveis per a impartir la formació del curs de joves sense ESO en só i 
escenografia d'actes en directe.

12).-Adjudicar 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
.
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13).-Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de 
Granollers per al projecte Bellera-Junts, de l'Institut Celestí Bellera, en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’ESO de Granollers per als cursos acadèmics 
2017/18 i 2018/19.

14).- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de 
Granollers per al projecte Taste d'Oficis, de l'Institut Carles Vallbona, en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a la diversitat dels alumnes de l’ESO de Granollers per als cursos acadèmics 
2017/18 i 2018/19.

15).- Aprovar una subvenció nominativa a l’entitat Club de Futbol Americà Granollers Fènix per front a 
les despeses de les activitat esportives, per a l'any 2017.

16).- Iniciar la licitació del contracte de subministrament de fons documental de la xarxa urbana de 
biblioteques de Granollers.

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

17).- Prorrogar el contracte de servei d'atenció psicològica per a infants i adolescents.

18).-Aprovar la subvenció nominativa a favor de l'Associació Cultural Amics de l'Àfrica per a l'any 
2017.

19).-Aprovar la programació d'activitats socioculturals de la Xarxa de Centres Cívics per al període 
octubre 2017- gener 2018 

TORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTES

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    25252525    dddd''''agost deagost deagost deagost de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


