
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 2 de gener de 2018 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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2. Acceptar la subvenció concedida pel Departament de la Generalitat de Catalunya 
per al projecte de creació de elaboració d'instruments de descripció de la 
Col·lecció de Pergamins.

3. Acceptar la subvenció concedida pel Departament de la Generalitat de Catalunya 
per al projecte de creació d'una taula d'equivalències entre el quadre de 
classificació de l'Ajuntament de Granollers i el Quadre de Classificació per a la 
Documentació Municipal

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Prorrogar el contracte de serveis de neteja dels edificis destinats a oficines 
públiques municipals de l'Ajuntament de Granollers (Lot 1, Lot 2 i Lot 3) de l'1 de 
gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018 formalitzat amb l'empresa  
MULTISERVEIS NDAVANT, SL,

5. Acceptar, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció de la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament d’accions per a l’any 2017 en l’àmbit de “Recull 
d'activitats de suport al teixit empresarial”, segon semestre.

6. Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció atorgada a Lourdes Busquets 
Cladellas, en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou 
de l’any 2016

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Resoldre les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de la modificació puntual 
del Pla Especial de Protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers al Bosc 
de Can Català, i aprovar provisionalment el PEPGPN al Bosc de Can Català



8. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Granollers en el projecte LINE ALNUS 
en el marc de la convocatòria 2017 Restoration, conservation and governance of 
the Alnus Alluvial forests in the Mediterranean Region i la signatura del conveni 
que el regula

9. Aprovar la liquidació del servei de gestió de zones blaves - 2n. trimestre 2017

10. Aprovar la liquidació del servei de gestió de zones blaves - 3r. trimestre 2017
 
11. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous 

núm. 1360

12. Aprovar el cànon de la concessió municipal d'aparcament soterrat ubicat al c. 
Conestable de Portugal - any 2017

13. Autoritzar la transmissió d'una parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1058

14. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1033

15. Aprovar el cànon de la concessió municipal d'aparcament soterrat  "El Sot " - 
2017

16. Autoritzar la transmissió d'una parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1029

17. Aprovar el cànon de la concessió municipal d'aparcament soterrat  "El Parc " - 
2017

18. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'entitat 
Sociedad Ecológica para el Reciclado de Vidrio (Ecovidrio), per a la realittzació 
de la campanya d'informació “El Contenedor de Oro”.

 
19. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres acreditat per la llicència en tràmit, informada favorablement per 
l’arquitecta municipal l’1 de desembre de 2017, referent a l’enderroc de nau 
existent i construcció de nova edificació industrial sense ús específic a 
l’avinguda Sant Julià núm. 260-266 de Granollers.

20. Aprovar la certificació número 1 de les obres del Projecte d'ampliació de les 
voreres del c. Josep Carner, entre la rotonda de la Font Verda i el c. Argentina, 
a favor de l'empresa SERXAR, SA



ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

21. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Granollers i l’Associació Banco 
Farmacéutico, per al desenvolupament del projecte "Suport a persones amb 
desigualtat d'accés a medicaments", per a l'any 2018

22. Aprovar la programació sociocultural de la xarxa de centres cívics de Granollers, 
per al període febrer-juny del 2018

 
 

TORN DE PRECS I PREGUNTES

          

Granollers, 28/12/2017

L'Alcalde
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