
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 6 de febrer de 2018 a les 17:00 hores, i en segona 
convocatòria, el mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 46.6 b) de la Llei reguladora de les bases de règim local, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

1.
2. Acceptar la subvenció pel projecte Sport for Women in Urban Places  en el 
marc del programa Europa + Sport de la Comissió Europea.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3. Adjudicar el contracte de serveis d'auditoria financera deL LOT  1 comptes i de 
compliment dels consorcis a l'empresa UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL i Lot 3 
control financer permanent entitats col·laboradores i beneficiaris subvencions i 
ajuts a l'empresa AUREN AUDITORES SP,SLP

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

4. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1436

5. Autoritzar la transmissió d'un nínxol del cementiri municipal ref. 00327

6. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1146

7. Iniciar expedient licitatori pel subministrament i instal·lació d'un punt de 
recàrrega per a vehicles elèctrics a l'aparcament de la Bòbila.

8. Acceptar el recurs tècnic atorgat per la Diputació de Barcelona consistent en la 
redacció de plans, projectes i informes per a l'actuació Certificació energètica 
Palau d’Esports 



9. Prorrogar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Granollers relatiu al programa de mediació per al 
lloguer social per a l'any 2018.

10. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1082

11. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del cementiri municipal ref. 03047

12. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1213

13. Autoritzar la transmissió de la concessió de drets funeraris d’un nínxol del 
Cementiri Municipal – ref. 01428

14. Aprovar certificació treballs de substitució de marc i tapa de registre al carrer de 
Guglielmo Marconi.

15. Aprovar la certificació de treballs millora d’elements de la xarxa de clavegueram

16. Aprovar la liquidació, autoritzar i reconèixer obligacions de pagament i 
compensació de deutes i autoritzar la devolució de fiança del contracte de 
serveis per a la gestió i control dels mercats setmanals de la ciutat de Granollers

17. Aprovar la liquidació del servei de gestió de zones blaves - 4t. trimestre 2017

18. Aprovar el padró fiscal de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les 
voreres i dels terrenys de domini públic de l’exercici 2018.

19. Aprovar el padró fiscal de la Taxa per l’ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda en els mercats setmanals de l’exercici 2018

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

20. Ratificar la resolució d'alcaldia E-7844/2017 per a la justificació del conveni de 
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de 
Granollers per al Punt de Trobada al partit judicial de Granollers, any 2017

21. Ratificar la resolució d'alcaldia E-7732/2017 per l'aprovació de la modificació de 
l'addenda per a l'any 2017 al Conveni de col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Granollers per al manteniment del 
servei tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de Granollers



22. Acceptar el suport econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona  per a 
l’"Atenció psicològica a les dones en situació de violència masclista i als seus 
fills i filles" per l'any 2017.

23. Aprovar la liquidació dels ingressos procedents del servei de retirada de 
vehicles de la via pública (servei de grua) de l’exercici 2017 (juliol - desembre)

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 02/02/2018

L'Alcalde
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