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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 14141414    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre 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).- Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial núm. 2/2017 de l'Ajuntament

3).- Adjudicar el contracte plurianual 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 a l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA

4).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a ESCENARIGRAFIC, SL, per un import de 
4.298,11 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones menors de 30 anys

5).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS FAGOM, SL, 
per un import de 4.350,53 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones menors de 30 anys

6).- Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a IGNASI TRULLÀ XIMENOS,  en el marc 
dels ajuts a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat 
financera

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

7).- Declarar desert el procediment obert endegat per a la contractació d'un acord marc per a 
l'homologació de proveïdors relativa al subministrament d'articles de lampisteria (lot 1) i d'electricitat 
(lot 2) i iniciar un nou procediment a adjudicar mitjançant procediment negociat

8).- Adjudicar l'acord marc per a l'homologació de proveïdors relativa al subministrament d'articles de 
material de la construcció per a l'Ajuntament de Granollers i altres entitats adscrites, pel període 
2018-2019

9).- Aprovar la certificació número 3 i liquidació de les obres del Projecte de renovació de voreres del 
c. Conestable de Portugal, entre el c. Sant Josep de Calassanç i la plaça de la Corona, a favor de 
l'empresa ESTRUCTURAS I OBRAS ROCA, SL SERVEIS, SL

10).- Aprovar la certificació número 1 de les obres del Projecte d'ampliació de voreres al carrer 
Montseny (Polígon Ind. Ramassar), a favor de l'empresa COYNSA 2000, SA

11).- Iniciar expedient licitatori del contracte d'obres per l'execució del projecte bàsic i executiu de 
reforma i ampliació dels vestidors del camp de futbol del Parc de Ponent

12).-  Iniciar expedient licitatori del contracte d'obres per l'execució del projecte de reordenació i 
pavimentació de la plaça Pau Casals
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13).- Justificar les despeses de la concessió directa de subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona destinada a finançar les despeses derivades de l'execució de la senyalització del paratge 
de Palou

14).-  Acceptar l'ajut de suport tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona per la redacció del Projecte 
executiu de la construcció d'una xarxa de calor de biomassa a diversos equipaments municipals

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

15).- Ratificar la resolució d'alcaldia E-6730/2017 relativa a acollir-se a la convocatòria pública de la 
Diputació de Barcelona per a subvencions per a les programacions d'Arts Escèniques i Musicals 
adreçades a escolars per al curs escolar 2017-2018

16).- Atorgar una subvenció nominativa a favor  a l’entitat Casal del Mestre destinada a desenvolupar 
l'activitat i col·laborar en la gestió per l 'any 2017

17).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat CLUB ATLETIC GRANOLLERS per a 
fer front a la despesa del cànon i de material esportiu del Campionat d'Espanya Júnior

18).- Estimar el recurs administratiu interposat per l'empresa DESLI-BLOC, SL i aprovar la modificació 
dels Plecs de prescripcions tècniques particulars que regeixen la licitació del contracte mixt de 
subministrament i muntatge d'armaris compactes mòbils pel Museu de la Tela

19).- Resoldre la convocatòria del Servei de Joventut per a la concessió de subvencions per a 
projectes i incicatives juvenils per l 'any 2017 

20).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat  Parròquia Sant Esteve – 
Pardals destinada a la realització del projecte per a  2017,  PARDALS Construïm una història

21).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat  Esplai de Palou destinada a 
la realització del projecte per a 2017; Sortides, campaments de setmana santa i celebracions 2017

22).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a  ASGRAM  per al «Projecte de 
dinamització musicaL»  per a l'any 2016.

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

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

24).- Aprovar la justificació d'una subvenció nominativa Pla Xoc 2016 a l'entitat Fundació Privada 
Apadis, per al projecte formatiu "Restaurant Social El Gato Verde", 2016.

25).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Creu Roja de Granollers, per 
a la realització del "Projecte de Suport a l'Alimentació Familiar", per a l'any 2017

26).- Aprovar la liquidació dels ingressos procedents del servei de retirada de vehicles de la via 
pública  de l’exercici 2017.

27).- Prorrogar el contracte de subministrament i transport de sal de desgel en període de nevades i/o 
gelades  

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    10101010    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


