
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 15 de maig 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. Iniciar expedient licitatori  per a la homologació de proveïdors de l’Acord Marc pel 
subministrament  de materials d’arts gràfiques per a la Impremta Municipal

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3. Aprovar el preu públic del catàleg Jordi Benito. Instal·lació permanent al Parc de 
Ponent de GRANOLLERS. 2006/2018

4. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Carlos Carmona Hidalgo, en el 
marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

5. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Stalin Roberto Angulo Mina, en 
el marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

6. Revocar la totalitat de la subvenció atorgada a Mustapha Laktb per a 
l’autoocupació de persones desocupades

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Rectificació d’error a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 24/04/2018, 
relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni de cessió d'ús de la parcel·la situada al 
camí Cal Ros dels Ocells 12

8. Iniciar expedient licitatori  per a  la contractació del subministrament de 8 vehicles, 
modalitat d’arrendament sense opció de compra.

9. Iniciar expedient licitatori del contracte d'obres per l'execució del projecte 
d’adequació de paviments 2018.

10. Licitar el contracte d’obres per l’execució del Projecte de manteniment i millora de 
camins rurals de Granollers 



11. Aprovar la certificació 7a de les obres del Projecte d'ampliació de voreres al carrer 
Girona, a favor de l'empresa UTE COYNSA 2000 SL - VORACYS SL

12. Aprovar la certificació 3a de les obres del Projecte de plataforma única la carrer 
Barcelona, entre el c. Nou i c. Castella

13. Aprovar inicialment el Projecte executiu d'una xarxa de calor amb caldera de 
biomassa per a diversos edificis del municipi de Granollers (Xarxa Sud)

14. Aprovar inicialment el Projecte executiu per a la instal·lació d’un sistema de 
calefacció i producció d’aigua calenta sanitària a partir de l’ús de biomassa

15. Aprovar la constitució de la Junta de Compensació del sector 112.

16. Aprovar la 1a certificació relativa a les obres del Projecte d’adequació de 
paviments 2017

17. Redacció del projecte d’instal·lació d’un itinerari accessible mitjançant rampes 
mecàniques a la Font Verda, així com l’execució de l’obra i manteniment de la 
instal·lació.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

18. Declarar desert el procediment obert  per adjudicar el contracte del servei de 
dinamització d’activitats d’alfabetització digital a la Xarxa de Biblioteques de 
Granollers.

19. Iniciar expedient licitatori per a la contractació del servei de seguretat, control 
d’accés i auxiliars de servei de concerts en recinte obert i tancat del servei de 
Joventut i de la Festa Major de Blancs i Blaus.

20. Iniciar expedient licitatori per al contracte mixt de subministrament en regim de 
lloguer de mòduls sanitaris i camerinos, i lloguer de les cabines químiques i 
urinaris químics de la Festa Major.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 10/05/2018

L'Alcalde
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