
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 31 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

2. Aprovar  les bases i la convocatòria del procés selectiu 18/2018, d’una plaça de 
tècnic/a especialista cultural, de grup de classificació C1. 

3. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu 17/2018, d’una plaça 
d’enginyer/a tècnic/a, de grup de classificació A2.

4. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 19/2018,  d’una plaça 
de tècnic/a mitjà/ana, de grup de classificació A2,

5. Proposar l'encàrrec de gestió, a favor de l’EPE Granollers Mercat, de dues 
accions cofinançades per la Diputació de Barcelona.

6. Sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, una subvenció a la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament d'accions formatives

7. Iniciar expedient licitatori pel subministrament de llicències programaris de 
disseny assistit CAD.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8. Aprovar la modificació del Manual del Sistema de Gestió Ambiental  i de la 
Política ambiental municipal

9. Aprovar inicialment el Projecte de plaça entre el carrer Llevant i el carrer Josep 
Pinyol

10. Aprovar inicialment el Projecte de reparació paviment espai públic del carrer 
Voluntaris 92

11. Declarar d'especial interès les obres de reparació del revestiment de la façana del 
gimnàs de l’institut Antoni Cumella



12. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora 
de l'accessibilitat i per a la rehabilitació de façanes i mitgeres

13. Aprovar les bases per a la concessió de subvencions per incentivar l’aportació 
d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal

14. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
pagament de lloguer

15. Autoritzar la transmissió de nínxols del Cementiri Municipal 

16. Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona del Programa 
complementari de modernització de polígons

17. Acceptar la modificació del preacord assolit en el marc del Pla «Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019» per la nova actuació «Instal·lació d’un itinerari accessible 
mitjançant rampes mecàniques a la Font Verda

18. Justificar parcialment l'ajut econòmic per a l'execució de l'actuació Reurbanització 
del carrer Girona (tram Nord), atorgat per la Diputació de Barcelona

19. Adjudicar el contracte d’obres per a l’execució del projecte d’urbanització del 
passatge Xile, a l’empresa SERXAR,S.A

20. Adjudicar el contracte d’obres per a l’execució del projecte d’ampliació de voreres 
del carrer Josep Pinyol, a l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA

21. Adjudicar el contracte d’obres per a l’execució del projecte d’ampliació de voreres 
del carrer Corró, a l’empresa SEÑALES GIROD, SL

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

22. Aprovar acollir-se a la convocatòria de la Diputació de Barcelona per a 
l'atorgament d’un recurs tècnic del Projecte Cultura Emprenedora a l'escola

23. Aprovar la justificació de la subvenció a la Fundació Privada  Cultural de 
Granollers

24. Aprovar una subvenció a l'entitat Club Triatló Granollers per fer front a despeses 
diverses

25. Aprovar una subvenció a l'entitat Club Petanca Granollers per fer front a 
despeses diverses

26. Inici del contracte de subministrament de vuit remolcs per a carrosses de Reis.



ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

27. Donar compte de la resolució d’alcaldia núm. E-4873/2018, de 11 de juliol, 
relativa a aprovar la despesa d'ajuts de menjador per al curs escolar 2017/2018 
atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

28. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Associació 
de pares i adults amb discapacitats (APADIS) per a finançar el programa 
«Centre de Tarda» 

29. Sol·licitar la subvenció per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de 
companyia promoguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat

30. Aprovar la programació sociocultural de la Xarxa de Centres Cívics de Granollers, 
per al període octubre18-gener19.

31. Aprovar la sol·licitud del recurs material «Petició de material esportiu», que ofereix 
la Diputació de Barcelona, per a una activitat al Centre Cívic Palou.

32. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’associació de veïns Sota el 
Camí Ral

33. Prorrogar el contracte mixt de subministrament de productes i material tècnic 
d’equips de laboratori.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 27/07/2018

L'Alcalde
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