
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 19 de desembre de 2017 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

2. Aprovar la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de 
Granollers i els seus organismes autònoms per a l'any 2017.

3. Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 127, en relació amb l'article 
41 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, els preus públics per a l'any 2018

4. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció de 70.582,50 € atorgada pel 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per a la 
realització d'accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades per a l'any 2016 (FOAP 2016); i renunciar a un import 
total de 5.823,02 € no gastats ni justificats

5. Acceptar la subvenció, d'import 481.212,50 euros, atorgada per part del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització del Programa Treball i 
Formació, d’acord amb l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i la Resolució 
TSF/2162/2017, d’1 de setembre.

6. Acceptar la subvenció de 246.395,92 euros atorgada per part del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya per a l'execució de 4 programes d'experienciació 
laboral i un programa específic de caràcter experimental i innovador, en el marc 
de la convocatòria 2017 del Programa de suport als territoris amb majors 
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Expropiar la part de la finca afectada per vial al carrer Sant Josep de Calassanç 
núm. 51 de Granollers, s’aprova la relació de béns i drets afectats.



8. Autoritzar la transmissió d'una parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1084

9. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i instal·lació d'una estació de 
recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a Granollers a l'empresa  ETECNIC 
MOVILIDAD ELÉCTRICA, SRL

10. Aprovar la justificació de les subvencions concedides en el marc de la 
convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la millora 
d'accessibilitat en habitatges, edificis i locals, anualitat 2016

11. Aprovar el Projecte modificat de reforma del Mercat municipal de Sant Carles de 
Granollers

12. Acceptar l'ajut econòmic atorgat pel Consorci Besòs Tordera per les actuacions 
derivades del Projecte LIFE ALNUS, dins del Programa de Suport per a la 
restauració de l'entorn fluvial, any 2017 i ratificar la signatura del Conveni 
d'Acord de cofinanciació 

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

13. Aprovar la justificació d’ajuts al transport urbà per a l’acompanyament d’alumnes 
escolaritzats en centre educatius de Granollers allunyats del domicili habitual, de 
setembre a novembre del curs 2017/18

14. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'ESCOLA FERRER I 
GUÀRDIA en el marc de la convocatòria del servei d'Educació per a la 
concessió de subvencions de suport per a centres educatius per al curs 2016-
2017

15. Justificar la subvenció de concessió directa, amb caràcter excepcional, de l'institut 
Carles Vallbona per a l’assistència d’alumnes al concurs internacional «Ciencia 
en acción»Documento de Resumen

16. Concedir les subvencions de suport a l’activitat dels  centres educatius públics. 
Curs 2017-2018

17. Modificar l’import d’una subvenció sol·licitada al Consell Català de l'Esport en el 
marc de la convocatòria per a la realització d'activitats esportives i actes amb 
impacte significatiu, executats durant la temporada 2016-2017

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

18. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa 'Pla de Xoc 2017' a favor de la 
Fundació El Xiprer Vallès Oriental, per a la realització del projecte "Dinars El 
Xiprer" per a l'any 2017



19. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Fundació El 
Xiprer Vallès Oriental, destinada a la realització del “Projecte Esmorzars El 
Xiprer”.

20. Aprovar l'import i la despesa del lloguer de l'edifici del carrer de la Princesa, 55 -
57 a l'empresa ROCMAS, SA, per al 2017

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 18/12/2017

L'Alcalde
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