
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 23 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. Justificar la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per al projecte Elaboració d'instruments de descripció de la Col·lecció 
de Pergamins de l'AMGr.

3. Aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions 2017 de Cooperació i 
Solidaritat

4. Justificar la subvenció concedida pel Departament de Cultura per al projecte 
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

5. Ratificar la resolució d’alcaldia E-8196/2017 de data 22 de desembre de 2017, 
relatiu a l’aprovació de l’expedient de Reconeixement Extrajudicial núm. 3/2017 
de l’Ajuntament.

6. Adjudicar el lot 1 control financer mitjançant auditoria financera de comptes i 
auditoria de compliment de legalitat de les 4 entitats dependents de l'Ajuntament 
de Granollers a l'empresa GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y 
CONSULTORIA, SA.

7. Aprovar el calendari fiscal per a l’exerici 2018



8. Adjudicar el contracte de serveis de suport i manteniment dels programaris de 
gestió corporatius, amb exclusivitat, a l’empresa T-Systems.

9. Esmenar l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2015, que 
acceptava una subvenció del Consell Comarcal  per a la realització del 
Programa ‘’Promoure l’Ocupació a la Indústria Local’’  2015, i l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 28 de juny de 2016, per la qual s’aprovava la 
justificació econòmica de l’esmentat Programa.

10. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers al projecte que sol·licita el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Diputació de Barcelona, en el marc de 
la convocatòria de subvencions del Programa Ocupació a la Indústria Local 
2018-2020.

11. Aprovar la justificació dels crèdits del fons per al foment del turisme del període 
de gener a març de 2017

12. Esmenar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel SOC per a la 
realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades, 
prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi 
per desocupació

13. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a PREFABRICATS LOMAR, SL, 
per un import de 2.674,37 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones 
majors de 45 anys

14. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a TIOXE SERVEIS 
EMPRESARIALS, SL, per un import de 449,15 €, en el marc dels ajuts a la 
contractació de persones majors de 45 anys

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

15. Aprovar la certificació número 3 de les obres del Projecte d'ampliació de voreres 
al carrer Girona, a favor de l'empresa UTE COYNSA 2000 SL VORACYS SL 
"UTE CARRER GIRONA"

16. 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

17. Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni Urbanístic de cessió 
anticipada de sòl afectat pel planejament urbanístic general com a sistemes 



urbanístics públics, al carrer Agustí Vinyamta núm. 89, i autoritzar l'Alcalde a la 
seva signatura

18. Aprovar certificació treballs execució de diverses obres menors de reposició i 
millora d’elements de la xarxa de clavegueram

19. Aprovar l'esborrany del Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Granollers i els 
propietaris del sector PAU 25C i PAU 131, i autoritzar l’Alcalde per a la seva 
signatura.

20. Aprovar l'esborrany del Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Granollers i els 
propietaris del sector PAU 25C i de les finques del carrer Girona núm. 84 a 94 
de Granollers, i autoritzar a l’Alcalde a la seva signatura.

21. Aprovar certificació treballs obres menors elements xarxa clavegueram

22. Declarar d'especial interès la llicència en tràmit, referent a la construcció d’un nou 
Centre de Salut al C. Girona, 5-9 i aprovar la bonificació del 95% de la quota de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

23. Acceptar la concessió de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya en 
l'àmbit de projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de 
residus municipals

24. Aprovar certificació treballs de reposició de tres tapes de registre al passeig de la 
Ribera.

25. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO acreditat per la llicència sol·licitada per 
Acciona Inmobiliaria SLU referent a la construcció d’un edifici plurifamiliar  a 
Passeig de la Muntanya núm. 145 de Granollers.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

26. Modificació del contracte de serveis per a la gestió i animació sociocultural i 
comunitària dels programes d'acció del Servei de Joventut de l'Ajuntament de 
Granollers

27. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat club Balonmano Granollers 
destinada a la participació de l’equip sènior masculí a la lliga Asobal.



ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

28. Iniciar expedient licitatori per a la contractació del servei per a la prestació del 
servei de menjador a domicili de Granollers.

29. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'IL·LUSTRE 
COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS pel desenvolupament del 
«Projecte d'assessorament als ciutadans en  matèria de caire social», durant 
l'any 2016.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 19/01/2018

L'Alcalde
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