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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 17171717    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre 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).- Adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de defensa jurídica de l'Ajuntament 
de Granollers vers els recursos contenciosos de la SAREB,SA a l'empresa VILA-SALBANYÀ-MARTÍ, 
ADVOCATS ASSOCIATS, SCP

4).- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Granollers en el projecte RIVER SUDOE en la segona 
fase del programa Interreg SUDOE de la Comissió Europea

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

5).- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu 24/2017 per la provisió d'una plaça de tècnic/a 
mitjà/na de promoció de la ciutat
 
6).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Marcel Mas Maltas en el marc dels ajuts a 
l'autoocupació

7).- Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a AULA CULINARIA, SL,  en el marc dels 
ajuts a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera

8).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a la Unió General de Treballadors de Catalunya

9).- Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a MIQUEL FARÍN MORA, en el marc dels 
ajuts a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera

10).- Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a CAN GAIG 1944, SL, en el marc dels 
ajuts a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera

11).- Aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya per a la realització del Programa  Treball i Formació  2016

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

12).- Adjudicar l'acord marc per a l'homologació de proveïdors, relatius al subministrament de  
recanvis d'automoció per a l'Ajuntament de Granollers
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13).-  Transferir a Granollers Promocions, SA l'aportació econòmica destinada a l'ampliació del parc 
municipal d'habitatge

14).-  Aprovar la certificació número 3 de les obres del Projecte executiu de reforma del c. Ricomà, 
des del c. Anníbal 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

15).- Aprovar inicialment el Projecte de reordenació i pavimentació de la plaça Pau Casals

16).- Justificar totalment les despeses de l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona 
procedents del "Programa complementari de suport a la inversió local"

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

17).-  Aprovar la modificació de l'epígraf 7 de l'Ordenança general reguladora de preus públics, relatiu 
als preus per a la venda de l'àlbum i col·lecció de cromos de la ciutat de Granollers

18).- Modificar el contracte de serveis per a la producció  tècnica de concerts i espectacles del servei 
de Joventut i de la Festa Major de Blancs i Blaus

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

19).- Aprovar l'addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l 'Ajuntament de Granollers

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    13131313    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2017201720172017
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