
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 5 de juny 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.

2. Despatx oficial.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3. Aprovar l’encomana de gestió a Granollers Escena, S.L., per a l’activitat dels 
alumnes de batxillerat amb la commemoració del 80è aniversari del Bombardeig 
a Granollers

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Carles Serra Gironella, en el 
marc dels ajuts a l’autoocupació.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

5. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del sector 122.

6. Aprovar la certificació 4a de les obres del Projecte de plataforma única la carrer 
Barcelona, entre el c. Nou i c. Castella

7. Acceptar les renuncies de nínxols del Cementiri Municipal

8. Iniciar expedient licitatori per a la contractació del subministrament de carburant 
per les calderes de calefacció i els grups electrògens de l’Ajuntament de 
Granollers i el Consorci Montserrat Montero.

9. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona dins de la convocatòriaper la 
instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella 
forestal, llenya o pèl·lets.

10. Autoritzar les transmissions de nínxols del Cementiri Municipal



11. Iniciar expedient licitatori per a la contractació del servei per al manteniment 
preventiu i correctiu dels aparells elevadors ubicats en els edificis municipals de 
l'Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites.

12. Adjudicar el contracte mixt de serveis de manteniment preventiu i correctiu de les 
portes automàtiques ubicades en els edificis municipals de Granollers i altres 
entitats adscrites.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

13. Iniciar expedient licitatori del contracte administratiu especial  de serveis per 
l’explotació del bar-cafeteria del Centre Vallès de Granollers.

14. Iniciar expedient licitatori per a la contractació del servei per a la gestió del casal 
d’estiu inclusiu de l’any 2018

15. Iniciar expedient licitatori per a la contractació del servei per impartir la formació 
del curs de joves sense ESO en so i escenografia d'actes en directe

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

16. Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada 
Probitas, la Fundació Pere Tarrés i l'Ajuntament de Granollers per a la 
realització d'un casal social per a l'estiu 2018.

17. Aprovar la sol·licitud del recurs material "Préstec de material esportiu", que ofereix 
la Diputació de Barcelona, per a la festa Major de Sant Joan de l'Associació de 
veïns de Can Bassa.

18. Acceptat la cessió del contracte de serveis per al manteniment de les 
instal·lacions de calefacció, gas i ACS dels equipaments municipals de 
Granollers

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 01/06/2018

L'Alcalde
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