
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 13 de març 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 GOVERN I ECONOMIA

2. Aprovació d'expedients d’altes de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana.

3. Aprovar l’Oferta Pública parcial d'Ocupació de l'Ajuntament de Granollers i els 
seus organismes autònoms per a l'any 2018 i esmenar l’error material de 
l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2017

4. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per la provisió, de 
forma interina, d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana en salut pública

5. Adjudicar els lots 1 i 2 del contracte de servei de manteniment i suport tècnic del 
programari del CPD de l’Ajuntament de Granollers.

6. Aprovar una esmena en la sol·licitud de subvenció del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya per a la realització del Programa Treball i formació 2017

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Aprovar el Padró fiscal de l'ús privatiu de la via pública de l'exercici 2018.

8. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal,

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



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

11. Autoritzar la transmissió de la concessió del drets funeraris.

12. Aprovar la liquidació provisional per la llicència sol·licitada per EMPEDRAT 2015 
SL referent a l’ampliació d’indústria de plats precuinats al carrer Jordi Camp 
núm. 19-29

13. Adjudicar el contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu i 
direcció d'obra a Can Relats per a equipament social  a l'empresa  MAIRA 
GONZALEZ & FRANCESC VARGAS ARQUITECTES, UTE

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

14. Aprovar el Conveni Marc de col·laboració entre la Fundació Bancària «La Caixa» i 
l'Ajuntament de Granollers, per la implementació del programa Caixa 
Proinfància 

15. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i muntatge d’armaris compactes 
mòbils pel Museu de Ciències Naturals de Granollers a l'empresa DESLI-BLOC, 
SL

16. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Associació 
Cultural de Granollers per a la realització  de les activitats de cineclub de 
Granollers durant l'any 2016.

17. Liquidar autoritzar i reconèixer obligació del pagament i devolució de la fiança del  
Contracte de servei de transport, muntatge i desmuntatge d'infraestructures 
temporals amb execució d'un Projecte d'inserció laboral

18. Aprovar les bases i la convocatòria  de beques per als alumnes de cicles 
formatius de grau superior  beneficiaris de la beca Erasmus+

19. Justificar la subvenció a la Diputació de Barcelona, Catàleg de serveis de l'any 
2017, de desenvolupament de programes educatius

20. Justificar la subvenció a la Diputació de Barcelona - Catàleg de serveis 2017, del 
programa Museus i patrimoni cultural moble.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR



21. Aprovar la justificació de la subvenció  a l'entitat ONCOVALLÈS, d’un  «Taller de 
reciclatge» com a taller terapèutic.

22. Aprovar la justificació de la subvenció a l'entitat Fundació Privada Apadis de 
realització del projecte «Formació Tècnico-professional» 

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 09/03/2018

L'Alcalde
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