
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 17 de juliol 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. Aprovar  l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2. Adjudicar el contracte de subministrament de planxes digitals per a la impremta 
municipal.

3. Adjudicar l’expedient  per a la homologació de proveïdors de l’Acord Marc pel 
subministrament  de materials d’arts gràfiques per a la Impremta Municipal (Lots 
1 a 5) a l’empresa  GERSA INFORMATICA, SL.

4. Iniciar el contracte de serveis per al disseny d'un model de gestió del patrimoni 
municipal i l'elaboració d'un manual de normes i procediments. 

5. Prorrogar el contracte mixt de serveis de manteniment i suport d'equipaments TIC 
d'aules de formació i perifèrics i subministrament de petit material auxiliar 
associat de l'Ajuntament de Granollers, Patronat Municipal del Museu, Consorci 
M. Montero i Granollers Mercat EPE.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

6.    Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 20/2018 per a la 
provisió, mitjançant procediment de concurs oposició, de 3 places d'oficial 
jardiner/agrup de classificació C2.

7.     Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 16/2018 per a la 
provisió, mitjançant procediment de concurs oposició, de 3 places de tècnic/a 
superior d’administració general, de l’escala d’administració general, subescala 
tècnica, grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Granollers i constitució d’una borsa de trebal



8.  Sol·licitud, en nom de Granollers Mercat, d'una subvenció de la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament d’accions formatives per a l’any 2018.

9. Acceptar l'expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada per part del 
Servei d'Ocupació de Catalunya per a la realització de les accions de formació 
d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/es desocupades per a l'any 
2013.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10. Aprovar la concessió de les subvencions al pagament del lloguer, convocatòria 
2017- Línia 1.

11. Aprovar la concessió de subvencions incloses a la Línia 2, per a contractes 
anteriors a 2017, subvencions al pagament del lloguer, convocatòria 2017.

12. Desestimar i tenir per desistides les sol·licituds de subvencions al pagament del 
lloguer, convocatòria 2017.

13. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO acreditat per la llicència sol·licitada per 
Inmobiliaria Mar SL, entre els carrers Ripollès, Rosselló i Sant Plàcid de 
Granollers.

14. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal ref. 02764.

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

16. Iniciar l’expedient licitatori del contracte d'obres per a l'execució  del projecte 
d’urbanització dels espais exteriors de Roca Umbert.

17. Iniciar l’expedient licitatori del contracte d'obres per a l'execució del projecte de 
demolició d’un habitatge unifamiliar amb mitgera, formació de vorera i elements 
de protecció a l’àmbit de l’enderroc al carrer Sant Josep de Calassanç 49 (obra  
Ref. 1086 - ED - 17)

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

18. Iniciar expedient licitatori per a la prestació del servei de medicina i infermeria pel 
Centre de Medicina de l’Esport de l’Ajuntament de Granollers.

19. Adjudicar el contracte mixt de subministrament de dues pantalles marcadors de 
led pel Palau d’Esport de Granollers i el seu manteniment a l’empresa MONDO 
IBERICA, SA.



20. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts al 
transport urbà a acompanyants d'alumnes escolaritzats en centres educatius de 
Granollers allunyats del domicili habitual per al curs 2018-2019.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

21. Alliberar l’import no disposat corresponent a la despesa de les subvencions de 
Barris any 2018.

22.  Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per al Fons Complementari 
de Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Granollers.

23. Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona i aprovar justificació de la 
mateixa , per al Programa complementari per a la garantia del benestar social de 
l'Ajuntament de Granollers.

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 13/07/2018

L'Alcalde
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