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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 21212121    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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundación Adra per a la execució projecte 
"Equidad de género y medio ambiente"

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

3).- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 19/2017 per la creació d'una borsa de 
treball de personal laboral temporal per cobrir places vacants o substitucions de conserges

4).- Aprovar la contractació del serveis de suport i manteniment de programaris de gestió (Lot 1 
Editran IP, Lot 2 Arxiu fotogràfic Fotoware i Lot 3 Gestió del Museu Museumplus)  a un únic proveïdor i 
declarar-ne la seva plurianualitat

5).-  Iniciar expedient licitatori per la contractació del serveis de suport i manteniment dels programaris 
de gestió corporatius  a un únic proveïdor pel període 2018-2019

6).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Sandra Aguilera Menéndez en el marc dels ajuts 
a l'autoocupació

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

7).- Modificar el contracte del servei de manteniment preventiu i correctiu dels elements que formen 
les cobertes, i del servei de revisió i certificació anual de les línies de vida i punts d'ancoratge 
permanents dels equipaments municipals de Granollers

8).- Adjudicar la contractació d'un acord marc per a l'homologació de proveïdors relativa al 
subministrament d'articles de fusteria, lot 1,  i declarar desert el lot 2 per a l'homologació de proveïdors 
relativa al subministrament d'articles de serralleria, i iniciar un nou procediment a adjudicar mitjançant 
procediment negociat.

9).- Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal  

10).- Acceptar la renúncia de la concessió dels drets funeraris i autoritzar el  trasllat de restes a la 
fossa comuna del Cementiri Municipal 

11).- Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal

12).- Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal  

13).- Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal  

14).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal  

15).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal  
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16).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementitri Municipal

17).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal

18).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementitri Municipal  

19).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal

20).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal

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

22).- Acceptar la subvenció atorgada per l'Institut Català d'Energia, subvencions per a la instal·lació 
d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric i sol·licitar l 'ampliació del termini d'execució

23).-  Iniciar d’ofici el procediment de verificació de dades relatives a l’autoliquidació número 
5.326.419 i aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
acreditat per la llicència en tràmit , al carrer Londres núm. 20 de Granollers

24).- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana  122
.
25).- Aprovar la certificació número 7 de les obres del Projecte d'adequació de l'espai de les naus 
D2-D3 de Roca Umbert, com a oficines. Fase 2 Centre Audiovisual, a favor de l'empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

26).- Adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja i adequació del parc del 
Ramassar de Granollers a l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

27).- Acceptar el suport tècnic per l'actuació "Pla director del verd urbà de la ciutat de Granollers" 
atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019"

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

28).- Acceptar i justificar l 'ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona per al funcionament de 
llars d'infants municipals, per al curs 2016-2017

29).- Adjudicar el contracte plurianual de subministrament del fons documental per a 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

30).- Pròrrogar el contracte d'arrendament del despatx situat al c/ Joan Camps i Giró, 3 de Granollers 
formalitzat entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat Benito Menni Complex Assitencial en Salut 
Mental

31).- Aprovar el manifest del 25 de novembre de 2017 amb motiu de la commemoració del Dia 
internacional contra la violència masclista  

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    17171717    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


