
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 3 de juliol 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. Aprovar  l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

2. Aprovar l’expedient de Reconeixement Extrajudicial núm. 2/2018 de l’Ajuntament 
de Granollers

3. Iniciar expedient licitatori per al contracte mixt de serveis per a la renovació i 
manteniment del programari Zenworks de l’Ajuntament de Granollers

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

4. Aprovar inicialment el Projecte d’adequació aparcament públic al Barri del 
Congost

5. Aprovar la certificació 5a i última de les obres del Projecte de plataforma única la 
carrer Barcelona, entre el c. Nou i c. Castella

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

7. Aprovar la renúncia de la llicència per l'ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda al mercat setmanal del dijous 

8. Aprovar l'addenda al Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Granollers i la Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector Social en l’àmbit de les 
polítiques i programes d’habitatge

9. Adjudicar el contracte d’obres d’execució del projecte de manteniment i millora de 
camins rurals de Granollers.

10. Iniciar expedient licitatori del contracte d'obres per l'execució del projecte 
d’adequació elèctrica de l’Escola Montserrat Montero

11. Atorgar la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys



12. Acceptar la renúncia  d'un nínxol del Cementiri Municipal

13. Autoritzar les transmissions de nínxols del Cementiri Municipal

14. Contractar el subministrament de carburant per al conjunt de vehicles i 
maquinària diversa propietat de l'Ajuntament de Granollers, els seus organismes 
autònoms i societats municipals

15. Adjudicar el contracte d’obres d’execució del projecte d’adequació de paviments 

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

16. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Club Atlètic Granollers per 
fer front a despeses del Trofeu Federacions d’atletisme

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

17. Aprovar els projectes d'interès per al Contracte Programa, exercicis 2018 i 2019, 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de 
Granollers

18. Adjudicar el contracte de serveis per a la gestió del servei d'atenció psicològica 
per a infants i adolescents atesos des de serveis socials i/o CIRD a l’empresa 
ESPAI COGNOOS,SCP

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 29/06/2018

L'Alcalde


		2018-06-29T13:38:40+0200
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB




