
153

Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 21212121    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de    2017201720172017    a lesa lesa lesa les 17:0017:0017:0017:00 i, en segona convocatòria, el mateix dia mitja hora més 
tard, de conformitat amb allò que disposa l'article 46.2 b) de la Llei reguladora de les bases de règim 
local, sota el següent:

ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2).- Prorrogar el contracte de subministrament de vestuari  de l 'Ajuntament de Granollers i del Patronat 
Municipal del Museu -Lot 2  a l'empresa COMERCIAL A.TRULLAS,SA.

3).- Prorrogar el contracte de subministrament de vestuari  l'Ajuntament de Granollers i del Patronat 
Municipal del Museu -Lot 1  a l'empresa COMERCIAL MIRALLES

4).- Acceptar donacions de documents rebuts per l'Ajuntament de Granollers, durant a l'any 2016, amb 
destí a l'Arxiu Municipal

5).- Acceptar la donació d'un fons fotogràfic del Club Natació Granollers, amb destí a l'Arxiu Municipal

6).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per al "Projecte 2559 - Escola per al treball decent d'El Salvador"

7).- Acceptar la renúncia presentada per la Fundació Educació Solidària a la subvenció atorgada per 
al projecte "365 dies d'educació

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

8).- Aprovar el padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l 'exercici 2017

9).- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció  09/2017 del concurs específic de mèrits 
i capacitats per la provisió del lloc de treball vacant d 'informador/a - tramitador/a OAC

10).- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 3/2017 per la provisió de forma 
interina d'una plaça d'oficial pintor/a

11).- Autoritzar la compatibilitat per a activitats privades del senyor MARCEL PASCUAL IÑIGUEZ .

ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

12).- Aprovar la contractació conjunta i iniciar expedient licitatori del contracte derivat de l 'Acord Marc  
pel subministrament d'energia elèctrica amb destinació a l 'Ajuntament de Granollers, organisme 
autònom, societats municipals i Consorci Montserrat Montero.
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13).- Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal
 
14).- Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous

15).- Aprovar la concessió de les subvencions per a la millora d 'accessibilitat en habitatges, edificis i 
locals, anualitat 2016

16).- Aprovar la devolució de la garantia per assegurar l 'obligació d'urbanitzar, per import del 12% del 
total del cost d'implantació dels serveis i d 'execució de l'urbanització del Polígon d'Actuació núm. 124 
de Granollers.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

17).- Justificar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya les despeses de 
funcionament i sosteniment dels centres educatius de titularitat municipal corresponents a l'exercici 
2016

18).- Justificar l'ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
complementari d'escolarització en primera infància per al curs  2015-2016 

19).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Agrupació Sardanista de 
Granollers per a l'organització de ballades de sardanes durant l'any 2016

ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

20).- Aprovar  les dades de 2016 requerides a l'Addenda Fitxa 1 del Contracte Programa d'ampliació 
en els termes derivats dels subministraments bàsics de la llar

21).- Aprovar la justificació del Contracte Programa del SIAD, en matèria de serveis i atenció a les 
dones, per al 2016 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    17171717    de febrer dede febrer dede febrer dede febrer de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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