
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 19 de juny 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. Aprovar la declaració ‘Drets humans i patrimoni cultural: ciutats compromeses 
treballant plegades’ promoguda per la ciutat de Ginebra

4. Ratificar la resolució d'alcaldia  per la qual s'aproven les Bases i la Convocatòria 
que han de regir les Beques del Programa Agents Innovadors de Granollers.

5. Sol·licitar una subvenció a la  Diputació de Barcelona, pel projecte de creació de 
la secció europea d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, i la promoció d’activitats 
de sensibilització i educació per la pau al territori

6. Aprovar la justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a 
l’actuació "Creació i promoció de la imatge de marca: Granollers ciutat esportiva 
i d’esdeveniments esportius" 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

7. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 21/2018 , d'una plaça 
de sotsinspector/a de policia local, subescala de serveis especials, classe 
policia local grup de classificació C1

8. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada per part del SOC 
destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del 
Programa de Garantia Juvenil de Catalunya

9. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a SAGUM, SL, per la contractació 
de majors de 45 anys

10. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a BARNA LOGISTIC, SL, per la 
contractació de majors de 45 anys

11. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a CLÍNICA DENTAL 
BOCABULARI, SL, per la contractació de majors de 45 anys.



12. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Mª Dolors Comaposada 
Guasch, per la contractació de majors de 45 anys
 

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

13. Aprovar el Conveni de mutu acord per a l’adquisició d’una porció de la finca del 
carrer Sant Josep de Calassanç núm. 51, destinada a vialitat, i d’adjudicació de 
sobrant de vial.

14. Aprovar inicialment el Projecte executiu d’urbanització dels espais exteriors de 
Roca Umbert

15. Aprovar inicialment el Projecte de demolició d’un habitatge unifamiliar  al carrer 
Sant Josep de Calassanç, 49 de Granollers

16. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO acreditat per la llicència sol·licitada per 
ALDI SUPERMERCADOS SL referent a la construcció d’un establiment 
comercial destinat a supermercat d’alimentació i articles variats a la Ronda Sud 
núm. 6 

17. Aprovar la certificació número 5 última i liquidació de les obres del Projecte 
executiu de reforma del c. Ricomà, i el c. Isabel de Villena, a favor de l'empresa 
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU

18. Iniciar expedient licitatori per al contracte d’obres per l’execució del Projecte 
d’urbanització del passatge Xile

19. Iniciar expedient licitatori per al contracte d'obres del projecte d'ampliació de 
voreres del carrer Josep Pinyol

20. Iniciar expedient licitatori per al contracte d’obres per l’execució del Projecte 
d’ampliació de les voreres del carrer Corró, entre el carrer Ramon Llull i la plaça 
Jacint Verdaguer

21. Iniciar expedient licitatori per al contracte d'obres per l'execució del Projecte de 
reforma integral de l'espai de Can Bassa, entre els carrers Esteve Terrades i 
dels Pallars i el camí de Can Bassa. Programa "Fem un Jardí" Institut Celestí 
Bellera.

22. Iniciar expedient licitatori del contracte d'obres per l'execució del projecte de 
rehabilitació i reforma de l’edifici municipal ubicat al carrer Portalet, 4

23. Adjudicar el contracte d’obres d’execució del projecte d’ampliació i reforma del 
taller de mecanització de l’Escola Municipal del Treball



ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

24. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Club Atlètic del Vallès per fer 
front a despeses d’arbitratge

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 15/06/2018

L'Alcalde
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