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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 26262626    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre 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).- Sol·licitar pròrroga del període d’execució i justificació de la subvenció pel projecte: "Secretaria 
Tècnica de la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya", atorgada per la Diputació de 
Barcelona

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

4).- Aprovar els expedients relació altes AGPL0153 de l'impost municipal sobre l'increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana -IIVTNU-
 
5).- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu 23/2017 per la provisió d'una plaça de tècnic/a 
mitjà/ana de desenvolupament rural, de grup de classificació A2, pel procediment de concurs oposició 
lliure.  

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

6).- Prorrogar i modificar el contracte mixt per a la prestació del servei de conservació i manteniment 
de l'enllumenat públic formalitzat amb l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas 
SECE

7).- Prorrogar i modificar el contracte de serveis per al manteniment d'alarmes d'intrusió i d'incendis, 
d'instal·lacions de vídeo vigilància i del servei central de receptora d'alarmes dels equipaments 
municipals

8).- Prorrogar el contracte de subministrament de carburant tipus gas-oil-B o equivalent per les 
calderes de calefacció i els grups electrògens 

9).- Acceptar la renúncia i trasllat de restes a la fossa comuna d 'un nínxol del Cementiri Municipal  

10).- Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal
 
11).- Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys

12).- Esmenar l'error material de l'acord de la Junta de Govern Local de data 28/08/2017 relatiu a 
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aprovar la darrera i última despesa pel sobrecost per la construcció d'un nou clavegueram i dipòsit 
anti-DSU de pluvials

13).- Acceptar la revocació parcial l'ajut complementari atorgat per la Diputació de Barcelona per al 
cofinançament de l'actuació anomenada "Viver d'Empreses de producció audiovisual, fase 2" 

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

14).- Justificar la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per al sosteniment del funcionament de l'Escola de Música Municipal “Josep Maria Ruera” per al curs 
2015-16

15).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la FUNDACIO PRIVADA 
CULTURAL DE GRANOLLERS, en el marc del conveni entre l'entitat i l'Ajuntament de Granollers per 
a la programació d'activitats d'arts escèniques i musicals adreçadas a escolars per al curs  2016-2017

16).- Justificar l'ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en relació a l'actuació 'Programa 
de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició de Treball (PTT), curs escolar 
2016-2017'

17).- Justificar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona , en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars en el municipi  
per al curs escolar 2016-2017

18).- Justificar l'ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en relació a l'actuació 
'Desenvolupament de Projectes Pilot Locals d'Educació a Temps Complert en el curs 2016-17'

19).- Aprovar la quarta addenda al conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Granollers per al Pla Educatiu 
d’Entorn del curs 2017-2018

20).- Justificar 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

21).- Ratificar la resolució d'alcaldia E-5792/2017 relativa a sol·licitar una subvenció al Consell Català 
de l'Esport en el marc de la convocatòria per a la realització d 'activitats esportives i actes amb impacte 
significatiu, executats durant la temporada 2016-2017

22).- Iniciar expedient licitatori de la contractació conjunta del contracte mixt de serveis de transport, 
muntatge i desmuntatge d'infraestructures i suport a activitats per a l'Ajuntament de Granollers i 
entitats adscrites amb un projecte d'inserció sociolaboral.

23).- Iniciar expedient licitatori per al contracte mixt de subministrament i muntatge d'armaris 
compactes mòbils pel Museu de Ciències Naturals

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

24).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis per a la gestió del Servei de Punt de Trobada 
de Granollers.

25).- Aprovar signatura de conveni de col.laboració entre SOREA  i l'Ajuntament de Granollers per a la 
donació d'equipaments informàtics per reutilització amb finalitats socials i educatives .

26).- Aprovar la signatura d'un conveni de col.laboració entre l'entitat Col.lectiu Cristià de l'Estel del 
Matí i l'Ajuntament de Granollers per a la coordinació en la gestió del suport alimentari per a persones 
usuàries dels Serveis Socials de Granollers
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27).- Declarar diversos productes de suport del Banc d'Ajudes Tècniques (BAT) del Centre per a 
l'autonomia personal Sírius com a béns no utilitzables

28).- Acceptar les donacions de particulars de material al Banc d'Ajudes Tècniques, que gestiona el 
Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS

29).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa a favor de l'entitat Fundació El Xiprer Vallès 
Oriental, per a la realització del projecte "Esmorzars a El Xiprer" per a l'any 2016.

30).- Aprovar la justificació d'una subvenció nominativa a l'entitat Assemblea comarcal de la Creu Roja 
a Granollers, per a la realització "Projecte de Suport a l'Alimentació Familiar", per a l'any 2016

31).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa Pla de Xoc  2016 a favor de l'entitat Fundació El 
Xiprer Vallès Oriental, per a la realització del projecte "Dinars a El Xiprer" per a l'any 2016.

32).- Aprovar la justificació d'una subvenció nominativa a l'Associació APADIS, per a la realització del 
projecte "Centre de tarda", per a l'any 2016

33).- Aprovar el Contracte Programa 2017-2019 entre l'Institut Català de les Dones i l'Ajuntament de 
Granollers per a la prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques 
d'igualtat de gènere

34).- Modificar el contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la xarxa 
de Centres Cívics Municipals de Granollers i el servei d 'infomació i acollida de Can Jonch CCP 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    22222222    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


