
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 13 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

2. Aprovar la pròrroga del conveni per a la prestació de serveis postals i telegràfics 
per al 2018 amb la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos,SA

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a CELLER DEL FERRER, SL, per 
un import de 4.402,94 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones 
menors de 30 anys

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

4. Acceptar la renúncia d’un nínxol del Cementiri Municipal

5. Acceptar la renúncia de la llicència de la parada de venda en el mercat setmanal 
de Can Bassa

6. Acceptar la renúncia de les llicències per l'ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda al mercat setmanal del dijous

7. Revocar la concessió d'ocupació de la via pública amb llocs de venda al mercat 
del dijous

8. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal

9. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

10. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya per a la realització del projecte Xarxa d'Impulsors del 
Programa de Garantia Juvenil



11. Ratificar la resolució d’alcaldia E-7933/2017 relativa a acceptar les subvencions, 
concedides pel Departament de Cultura per a la renovació de mobiliari, 
senyalització i maquinari de biblioteques públiques.

12. Aprovar la subvenció al Club Balonmano Granollers destinada a fer front a les 
despeses de material dins del programa d’Escoles Esportives Municipals

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

13. Aprovar l'addenda per a l'any 2018 al V Conveni Interadministratiu de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials

14. Aprovar l’encàrrec a GRANOLLERS PROMOCIONS SA dels serveis de dipòsit, 
custòdia, tramitació i assegurança en 30 places d’aparcament a Can Comas, 
pels vehicles retirats amb grua municipal, i la seva despesa econòmica, per a 
l’any 2018

15. Declarar desert  el contracte de serveis per l'equipament tècnic dels vehicles i 
motocicletes logotipats de la Policia Local de Granollers per manca d'ofertes

16. Acceptar  l’ajut econòmic del «Programa de persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o salut mental» en el marc del Pla «Xarxa de Governs Locals 
2016-2019» de la Diputació de Barcelona.

17. 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 de la Generalitat 
de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers per al Punt de Trobada al partit 
judicial de Granollers, any 2017

18. Ratificar la resolució d'alcaldia E-7732/2017 referent a 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

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 09/02/2018

L'Alcalde
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