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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 24242424    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre 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).- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Granollers en el projecte CEMOWAS2 en la segona 
fase del programa Interreg SUDOE de la Comissió Europea

3).- Iniciar expedient licitatori del contracte de subministrament de vestuari per a diferents col·lectius 
del personal de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu (Lot 1 calçat ordinari i 
Lot 2 vestuari i calçat especial).

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

4).- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 14/2017 per la provisió de forma 
interina de dues places de tècnic/a superior en museística, grup de classificació A1, de la plantilla de 
personal funcionari, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d 'una borsa de treball.

5).- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu 11/2017 del concurs específic de mèrits i 
capacitats per la provisió del lloc de treball d 'administratiu/va de recaptació. 

6).- Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a TURES GLOBAL LOGÍSTICS, SL, amb 
CIF B66508672, en el marc dels ajuts a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec 
atorgat per una entitat financera

7).- Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a RAÚL ENRIQUEZ ORTIZ, en el marc 
dels ajuts a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat 
financera

8).- Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a FERRAN MONTSERRAT OLIVERAS, 
en el marc dels ajuts a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una 
entitat financera

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

9).- Acceptar la renúncia i trasllat de restes a la fossa comuna d 'un nínxol del Cementiri Municipal

10).- Aprovar l'esborrany del Conveni Urbanístic de cessió anticipada de sòl afectat pel planejament 
urbanístic general com a sistemes urbanístics públics (obertura carrer Pompeu Fabra), entre 
l’Ajuntament de Granollers i la Sra. Modesta Prat Casademunt. 

11).- Aprovar l'esborrany del Conveni Urbanístic de cessió anticipada de sòl afectat pel planejament 
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urbanístic general com a sistemes urbanístics públics (obertura carrer Pompeu Fabra), entre 
l’Ajuntament de Granollers i el Sr. Pedro Iruela Segovia i la Sra. Montserrat Jose Catot. 

12).- Iniciar el procediment de verificació de dades relatives a l’autoliquidació número 5.179.023 i 
aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres acreditat per la 
llicència en tràmit referent a la construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Sant Antoni Maria Claret 
núm. 10-14

13).- Aprovar la certificació número 4 de les obres del Projecte d'adequació del carrer Marià Sans, a 
favor de l'empresa COYNSA 2000, SA

14).- Aprovar la certificació número 4 de les obres del Projecte de renovació de voreres del carrer 
Ponent entre carrer Rec i carrer Torras i Bages, a favor de l'empresa EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS, SL

15).- Aprovar la certificació número 1 de les obres del Projecte d'ampliació de voreres al carrer Girona, 
entre el carrer de Francesc Ribas fins a Juli Garreta de Granollers, a favor de l'empresa UTE 
COYNSA 2000 SL VORACYS SL "UTE CARRER GIRONA"

16).- Aprovar l'ampliació de termini d'execució de les obres del projecte de reforma del c/ Ricomà des 
del c/ Anníbal al c/ Navarra i el c/ Isabel de Villena fins al c/ Sant Jaume, adjudicat a CONSTRAULA 
ENGINYERIA I OBRES, SAU

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

17).-  Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l 'Ajuntament de Granollers i l'entitat RELLA per al 
desenvolupament del Programa de Voluntariat Educatiu durant el curs 2017-2018

18).-  Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'INSTITUT CARLES VALLBONA en el marc 
de la convocatòria del servei d'Educació 

19).-  Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'ESCOLA GRANOLLERS en el marc de la 
convocatòria del servei d'Educació 

20).- Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Institut de Granollers en el marc de la 
convocatòria del servei d'Educació

21).- Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA de l'ESCOLA MESTRES MONTAÑA 
en el marc de la convocatòria del servei d'Educació

22).- Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA M ANNA MOGAS en el marc de la 
convocatòria del servei d'Educació 

23).- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2016 
pel qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència competitiva a l'ESCOLA 
MESTRES MONTAÑA en el marc de la convocatòria del servei d'Educació

24).- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern local del 29 de novembre de 2016 pel 
qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció en règim de concurrència competitiva a l’Escola Salvador 
Espriu en el marc de la convocatòria del servei d 'Educació 

25).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida al CASAL DEL MESTRE , en el marc 
de la convocatòria del servei d'Educació

26).-  Acceptar l'ajut econòmic concedit per la Diputació de Barcelona corresponent a la fase segona 
del Programa complementari d'escolarització en primera infància per al curs 2016-2017, i acordar la 
justificació de l'ajut

27).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Club Balonmano 
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Granollers per a fer front a les despeses de Promoció Base Handbol per a l’any 2016

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

28).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa Pla de Xoc 2017 a favor de l'entitat Creu Roja 
de Granollers, per a la realització "Projecte de suport familiar a la higiene (bolquers)", per a l'any 2017

29).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa Pla de Xoc 2017 a favor de l'entitat Creu Roja 
de Granollers, per a la realització "Projecte Esquitxa't (dutxes i bugaderia)", per a l'any 2017 

TORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTES

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    20202020    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


