Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el
proper dia 4 d'octubre de 2017 a les 17:00 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 DIA
1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
2).- Reconèixer la compatibilitat al senyor Francesc Reverter Nolla
3).- Sol·licitar una subvenció de 481.212,50 euros al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la
realització del Programa de Treball i Formació 2017

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

4).- Iniciar expedient licitatori del contracte mixt de subministrament i instal·lació d'una estació de
recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a Granollers .
5).- Prorrogar i modificar el contracte mixt servei manteniment preventiu i correctiu dels aparells
elevadors
6).- Aprovar la certificació número 3 de les obres del Projecte d'adequació del carrer Marià Sans, a
favor de l'empresa COYNSA 2000, SA

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
7).- Justificar les despeses de les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn de Granollers, del curs
2016/17
8).- Adjudicar el contracte de serveis per al servei d'arbitratges de les lligues de lleure de les
temporades 17/18, 18/19 i 19/20, amb l'empresa TECNIESPORTS AITEVO, SRL
9).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Associació Esportiva Escolar Celestí Bellera per
les despeses de l’activitat esportiva, any 2017
10).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Club Ciclista Granollers per fer front a la
despesa de cronometratge i ambulància de la Cursa Cicloturista Rutes del Montseny , any 2017

ÀREA D'
D 'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BEBESTAR

11).- Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis per a la transformació , manteniment, reparació
dels ponts de llums prioritaris, i la pre-instal·lació de les comunicacions i la resta d'equipament tècnic
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dels vehicles i motocicletes logotipats de la Policia Local de Granollers .

TORN DE PRECS I PREGUNTES
Granollers , 2 d'octubre de 2017
L'ALCALDE
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