
Us comunico que la sessió Ordinaria de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 20 de febrer 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.

2. Despatx oficial.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3. Acceptar les donacions de documents, rebudes per l’Ajuntament de Granollers al 
llarg del 2017, amb destí a l'Arxiu Municipal i a l'Hemeroteca Municipal.

4. Ratificar la resolució d'Alcaldia E-8111/2017, de 20/12/2017, relativa a aprovar el 
conveni amb l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers per al "Pis 
d'acollida d'infants sahrauís malalts 2017"

5. Aprovar bases específiques i convocatòria de subvencions de sensibilització en 
commemoració del 80è aniversari del bombardeig de Granollers

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

6. Aprovar el Padró Fiscal  «Impost Vehicles Tracció Mecánica 2018»

7. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 1/2018 per la provisió, 
pel sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a auxiliar d’arxiu, i 
constitució d’una borsa de treball

8. Iniciar l'expedient licitatori del contracte de serveis de manteniment de programari 
de gestió per a l'Ajuntament de Granollers (Lot 1; 2; 3; 4; 5; 7 i 8) i de Granollers 
Promocions, SA (Lot 6)

9. Adjudicar el contracte de serveis de registre i gestió de dominis d'internet a 
l'empresa ENTORNO DIGITAL,SA



10. Esmenar l’acord de la Junta de Govern Local de data 23/01/2018, relatiu a 
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers al Programa Ocupació a la 
Indústria Local 2018-20

11. Ratificar la Resolució d’Alcaldia E-891/2018, de data 8/02/2018, relatiu a aprovar 
una esmena en la sol·licitud i l’acceptació d’una subvenció del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Programa Treball i Formació 
2017

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

12. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana 112, i 
sotmetre’l a informació pública durant el termini d’un mes.

13. Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’actuació  que han de regir la Junta de 
Compensació del sector 112 i del Projecte de Reparcel·lació del sector 112.

14. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys

15. Aprovar el Protocol d’intencions entre els Ajuntaments de Granollers i de 
Canovelles en referència a l’ordenació urbanística de l’Illa compresa entre el 
carrer Riera, carrer Parets, passeig de la Ribera i carrer Molí de la Sal.

16. Aprovar la contractació conjunta i iniciar expedient licitatori derivat de l'Acord Marc 
de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat (Exp. CCS 
2017/2) pel subministrament de gas natural (Lot 8) per al Ajuntament de 
Granollers i entitats adscrites.

17. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal

18. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal

19. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

20. Aprovar la justificació del cost del servei de les escoles municipals: Institut Escola 
Municipal del Treball i de l'escola d'Educació Infantil i Primària Salvador Llobet 
del període gener-desembre de 2017

21. Incorporar a l'Ordenança general reguladora dels preus públics 2018, el preu del 
catàleg Utopies persistents, del Museu de Granollers



22. Incorporar a l'Ordenança general reguladora dels preus públics 2018, el preu 
públic per a la gestió en la cessió d’exposicions temporals produïdes pel Museu 
de Granoller

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

23. Aprovar la justificació econòmica del Contracte Programa per a la coordinació 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de 
Granollers, per al 2017

24. Aprovar la justificació del Contracte Programa ICD, en matèria d’informació i 
atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, per a l’any 
2017

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 16/02/2018

L'Alcalde
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