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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 5555    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre 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).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis d'assessorament en la implementació de 
l'estratègia de comunicació i socialització dels projectes de ciutat de Granollers .

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

3).- Recurso de reposición contra la Tasa de aprovechamientos especiales del dominio público local a 
favor de empresas de servicios de suministros de interés general del ejercicio 2016 presentado por 
ORANGE ESPAGNE SAU

4).- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu 25/2017 del concurs específic de mèrits i 
capacitats per la provisió del lloc de treball de secretari /ària de la Direcció de Benestar Social.  

5).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a MARIA LOURDES NADAL CRIVILLERS, per un 
import de 1.632,76 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones majors de 45 anys

6).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Daniel Morales Rivero en el marc dels ajuts a 
l'autoocupació

7).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Caseus Afinadors, SL, en el marc dels ajuts a la 
producció i comercialització de Productes de Palou de l’any  2016

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

8).- Aprovar la liquidació i devolució fiança contracte de serveis del manteniment d'alarmes d'intrusió i 
d'incendis dels edificis municipals de l 'Ajuntament de Granollers

9).- Iniciar expedient licitatori del contracte de subministrament d'un vehicle elèctric per la UOS de 
l'Ajuntament de Granollers.

10).- Iniciar d’ofici el procediment de verificació de dades relatives  a la construcció d’un edifici 
plurifamiliar amb 6 habitatge, al carrer Sol núm. 2-6 (Joan Prim 17-19 i Torras i Bages, 2-4)

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
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11).- Aprovar l'aportació definitiva de l'Ajuntament de Granollers a favor del Consorci per a la 
Normalització Lingüística

12).- Aprovar la concessió de les quatre beques d'estudi del Memorial Josep Homs i Corominas per al 
curs escolar 2016-2017

13).- Aprovar un conveni entre l'Ajuntament de Granollers i la Real Federación Española de 
Balonmano, referent a la Candidatura per l'organització del Campionat del Món d'handbol femení 
absolut l'any 2021

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

14).-  Iniciar expedient licitatori per a la contractació del servei per la prestació del Servei d'Intervenció 
Socioeducativa no residencial per a infants i adolescents a la Xarxa de Centres Oberts de Granollers

15).- Aprovar l'atorgament de la subvenció a l'entitat Associació Ressò - Taller de Comunicació de 
Gent Gran per a la publicació d'una revista mensual

16).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat col·lectiu cristià Estel del Matí, per a finançar 
"Projecte de Banc d'Aliments"

17).- Aprovar la signatura de l'annex referent al Tractament de dades de caràcter personal, 
corresponent al contracte de serveis preventius sanitaris amb l’empresa FALCK VL SERVICIOS 
SANITARIOS, SL 

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

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    1111    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2017201720172017
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