
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 20 de novembre 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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2. Acceptar l'ajut de la Diputació de Barcelona per la digitalització d’Actes 
municipals, i la designació per a la realització a l’empresa DINSER Servicios 
Informaticos SL.

3. Adjudicar el contracte  de subministrament de paper reciclat per a l’Ajuntament de 
Granollers a l’empresa F. VIDAL,SA

4. Acceptar l'adjudicació realitzada per l'Ajuntament de Barcelona en relació al 
contracte de licitació electrònica regulat per Conveni de cooperació horitzontal.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a la secció sindical ASTEM

6. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu 35/2018, d’una plaça de 
Tècnic/a superior en salut pública. 

7. Aprovar la justificació de la subvenció presentada per Ramón Torrents Panes, en 
nom de CONTRAPUNT, SCCL, per la contractació de majors de 45 anys

8. Aprovar la justificació de la subvenció de la Confederació Sindical Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya

9. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a COOPERATOUR, per la 
contractació de menors de 30 anys.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10. Aprovar la tercera justificació econòmica de les actuacions cofinançades pel 
projecte COMPOSE del programa Interreg MED 2016-2019

11. Aprovar la certificació 2a i última de les obres del Projecte d’adequació de 
paviments 2018



12. Autoritzar  diverses transmissions de parades de venda al mercat setmanal del 
dijous 

13. Aprovar la modificació de l’acte d’atorgament de la concessió de dret funerari d’un 
columbari del Cementiri Municipal

14. Acceptar la renúncia de diversos nínxols del Cementiri Municipal

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

16. Autoritzar la transmissió de diversos nínxols del Cementiri Municipal

17. Aprovar la justificació dels ajuts atorgats de la subvenció per a la millora de 
l'accessibilitat i la mobilitat, convocatòria 2017

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

18. Aprovar la justificació de la subvenció  a la Societat Coral Amics de la Unió  per a 
la realització d’un Casal d’Estiu al 2016

19. Aprovar la justificació de la subvenció  a l’Espla Guai de Palou  per a la realització 
del casal d’estiu  de l’any 2018

20. Aprovar la justificació de la subvenció a la Societat Coral Amics de la Unió per a 
la realització d'un casal d'estiu del 2018

21. Aprovar la modificació del contracte de serveis de producció tècnica de concerts i 
espectacles del Servei de Joventut i de la Festa Major de Blancs i Blaus

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

22. Aprovar el manifest del 25 de novembre de 2018 amb motiu de la commemoració 
del Dia internacional contra la violència masclista

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 16/11/2018

L'Alcalde
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