
Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el proper dia
12 de desembre 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).- Adjudicar el contracte plurianual mixt de serveis per a la implantació i manteniment d'un nou sistema
informàtic per a la gestió de RRHH de l'Ajuntament de Granollers a l'empresa SOLUCIONES AVANZADAS
EN INFORMÁTICA APLICADA, SL

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

3).- Adjudicar l'acord marc per a l'homologació de proveïdors relativa al subministrament de material de
pintura per a l'Ajuntament de Granollers i entitats adscrites

4).- Acceptar la cessió en propietat de bicicletes elèctriques atorgades per la Diputació de Barcelona en el
marc del Catàleg de serveis de l'any 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" 

5).- Acceptar  la cessió en propietat de Bancs ecodissenyats de plàstic reciclat  atorgades per la Diputació
de Barcelona, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019

6).- Aprovar la certificació número 4 de les obres del Projecte executiu de reforma del c. Ricomà, des del c.
Anníbal fins al c. Navarra i el c. Isabel de Villena fins al c. Sant Jaume, a favor de l'empresa CONSTRAULA
ENGINYERIA I OBRES, SAU 

7 ).- Acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a l'atorgament d'ajuts econòmics
en el marc de la convocatòria del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals, en el
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"



ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

8).- Acceptar la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a
finançar projectes culturals dels municipis capitals de comarca per a l'any 2017

TORN DE PRECS I PREGUNTES

Granollers, 7 de desembre de 2017

L'ALCALDESSA ACCIDENTAL

Alba Barnusell i Ortuño


