
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 27 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. Aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de material d’oficina, Lot 2 «Arxius 
Personalitzats» formalitzat amb l'empresa GERSA INFORMATICA, SL

3. Aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de material d’oficina, Lot 3 
«Agendes serigrafiades» formalitzat amb l'empresa OFFICE MATARO, SL

4. Aprovar la justificació parcial i sol·licitud de pròrroga de la subvenció per 
l’actuació: “Creació i promoció de la imatge de marca: "Foment de ciutats 
europees del handbol" ”

5. Iniciar el contracte privat d'assegurances de danys i responsabilitat civil de 
l'Ajuntament de Granollers

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

6. Autoritzar la compatibilitat per activitats privades a a Joaquim Framis.

7. Autoritzar la compatibilitat per activitats privades a Maria Mercè Pueyo.

8. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Isabel Corcera Rovira, en el 
marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

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

10. Iniciar expedient licitatori per al contracte mixt de subministrament per a la 
renovació i manteniment del programari Zenworks

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT



11. Aprovar la certificació 1a de les obres del Projecte d’urbanització del passatge Xile

12. Aprovar la certificació 1a de les obres del Projecte d’ampliació de les voreres del 
carrer Corró, entre el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer

13. Aprovar la certificació 1a de les obres del Projecte d’ampliació de voreres del 
carrer Josep Pinyol

14. Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal

15. Aprovar l’expedient per incompliment d’execució parcial amb imposició de 
penalitats del contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus.

16. Aprovar l’expedient per incompliment d'execució parcial amb imposició de 
penalitats per prestació de servei privat amb recursos adscrits al contracte de 
serveis de neteja viària i recollida de residus

17. Aprovar la liquidació del servei de gestió de zones blaves

18. Aprovar inicialment el projecte bàsic de recuperació de la Tèrmica, el Refrescador 
i altres actuacions al recinte industrial de l’antiga fàbrica de Roca Umbert

19. Iniciar la licitació del contracte de servei de neteja post actes lúdics i festius  a 
parcs i jardins , neteja i condicionament de zones verdes  i marginals dels 
polígons industrials, solars i algunes dependències municipals.

20. Aprovar inicialment el projecte bàsic de rehabilitació de diverses xemeneies 
patrimonials en antigues fàbriques

21. Adjudicar el contracte d'obres d’adequació de la plaça entre carrer Llevant i el 
carrer Josep Pinyol

22. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, la inclusió de l'operació anomenada 
"BIOenergia per al desenvolupament local" per a ser cofinançat pel FEDER 
Catalunya, per al període 2014-2020

23. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, la inclusió de l'operació anomenada 
«Proposta de turisme industrial a Granollers: de Roca Umbert a la ciutat» per a 
ser cofinançat pel FEDER Catalunya, per al període 2014-2020

24. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya,  la inclusió de l'operació anomenada 
"Carril Bici - Carrer Girona, entre el carrer Francesc Ribas i el carrer Hospital" 
per a ser cofinançat pel FEDER Catalunya, per al període 2014-2020

25.  Aprovar inicialment el Projecte de rehabilitació de les façanes de l'edifici 
municipal de Can Puntes.



26. Aprovar la liquidació i reconeixement extrajudicial del contracte subministrament 
de 5 vehicles destinats al parc mòbil de l’Ajuntament de Granollers.

27. Aprovar la liquidació i reconeixement extrajudicial del contracte subministrament 
de 3 vehicles destinats al parc mòbil de l’Ajuntament de Granollers

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

28. Ratificar la resolució d’Alcaldia núm. E-7612/2018, relativa a aprovar l’acceptació i 
la justificació de subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals

29. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Esport Club 
Granollers

30. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’Associació 
Castellera Xics de Granollers

31. Concedir llicència d'ús privatiu d'aules de l'EMT a la Fundació Paco Puerto per a 
la realització d’accions formatives durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019

32. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers a l’Aliança Educació 360

33. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor de l’Associació Apadis destinada al 
desenvolupament del projecte «Centre de tarda» per a l’any 2018

34. Acordar la resolució de mutu acord del contracte d’arrendament subscrit amb 
Granollers Promocions, S.A. sobre diverses dependències de l'edifici situat al 
carrer Joan Camps i Giró, número 1 de Granollers (Centre Cultural).

35. Adjudicar el sistema d’audio de la Sala de cinema del Centre Cultural

36. Modificar el contracte de serveis de seguretat, control d’accés i auxiliars de servei 
de concerts en recinte obert i tancat del servei de Joventut i de la Festa Major 
de Blancs i Blaus de Granollers

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

37. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor de l’entitat Fundació Privada Apadis 



38. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’Associació Ressò-Taller de comunicació 
de Gent Gran.

39. Aprovar la justificació d’una subvenció nominativa a favor de la Fundació Hospital 
Asil de Granollers

40. Aprovar l'addenda per a l'any 2018 al Conveni de col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família  i l'Ajuntament de Granollers per al 
manteniment del servei tècnic de Punt de Trobada al partit judicial de 
Granollers.

41. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor de l’entitat Fundació Xiprer Vallès 
Oriental, destinada a la realització del Projecte Esmorzars el Xiprer

42. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de la Fundació El Xiprer 
Vallès Oriental

43. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’entitat L’Estel del 
matí 

44. Aprovar l’increment de la despesa del contracte privat d’arrendament del espai 
ubicat al carrer Joan Enric Dunant i carrer Tetuan de Granollers, destinat a 
dipòsit municipal de vehicles  formalitzat amb l’empresa ROIGVERD,S.L

45. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’entitat Fundació 
Hospital Asil de Granollers destinada al Projecte d’Alberg de Transeünts per 
l’any 2018.

46. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de  l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Granollers per Projecte d’Assessorament Jurídic al servei de 
Serveis Socials per l’any 2018.

47. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’Associació de veïns Girona Centre 
destinada a desenvolupar el programa d’activitats de l’entitat per l’any 2018.

48. Aprovar l’atorgament de les subvencions a favor de l’entitat Caritas Diocesana de 
Terrassa per al desenvolupament del Projecte d’acollida i formació per a dones 
estrangeres de Granollers, per l’any 2018.

49. Licitar el contracte del servei de control plagues en edificis, equipaments municipals i 
espais públics

50. Aprovar la revisió de preus del contracte de lloguer del local del carrer J.E.Dunant 
i Tetuan pel dipòsit vehicles de custodia urbana.



51. Aprovar la modificació de contracte de subministrament de vestuari per a la 
Policia Local de Granollers

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 23/11/2018

L'Alcalde
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