
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 4 de desembre 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 l’atorgament d'una subvenció a la Confederació Sindical Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, destinada a l’activitat Atenció, informació i 
assessorament als treballadors i treballadores durant 2018.

3. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Nadia Berkan el Sousi, en el 
marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

4. Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a Alejandro Serrano 
García, en el marc de les subvencions per a la despesa en concepte 
d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera

5. Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a Eduard Viscarri 
Cabrera, en el marc de les subvencions per a la despesa en concepte 
d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera

6. Aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 de l’ajuntament de 
Granollers i dels seus organismes autònoms així com l’establiment de la taxa addicional 
per els períodes 2019-2020 i esmenar l’error material de l’Oferta Pública d’Ocupació per 
a l’any 2017.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió del subministrament d'aigua 
potable del 1r trimestre de 2018

8. Aprovar la certificació 4a de les obres del Projecte d’ampliació i reforma del taller 
de mecanització de l’Escola Municipal del Treball

9. Liquidació i reconeixement extrajudicial del contracte subministrament de 3 
vehicles destinats al parc mòbil de l’Ajuntament de Granollers



10. Atorgar la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys del nínxol ref. 
05116

11. Acceptar les renúncies de diversos nínxols del Cementiri Municipal

12. Autoritzar les transmissions de diversos nínxols del Cementiri Municipal

13. Autoritzar la transmissió d'un panteó del Cementiri Municipal

14. Autoritzar la transmissió d'una parada de venda al Mercat setmanal del dijous

15. Aprovar la justificació de la subvenció rebuda per l'Ajuntament de Granollers 
durant l'exercici 2017 dins del Contracte Programa 2015/2017, signat entre 
l'Administració de l'Estat i l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona del 
servei de transport de viatgers,

16. Ratificar la resolució d’alcaldia de data 29 de novembre de 2018 relativa a 
acceptar l'ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona procedents del 
"Programa complementari de suport integral al desenvolupament local", en el 
marc del "Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019" 

17. Aprovar la certificació 4a del Projecte de reordenació i pavimentació de la plaça 
Pau Casals

18. Aprovar la certificació 1a de les obres del Projecte de reforma integral de l’espai 
de Can Bassa. Programa «Fem un jardí» Institut Celestí Bellera

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

19. Aprovar l'addenda al  conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Ensenyament  i l'Ajuntament de Granollers per a la realització de programes 
de Formació i Inserció, Pla Transició al Treball

20. Aprovar una subvenció a  l'entitat Casal del Mestre de Granollers destinada a 
desenvolupar l'activitat 

21. Aprovar la modificació del contracte de serveis de gestió i monitoratge de les 
activitats esportives (Lot 4), inclòs en el programa Fes-te l’Estiu 2017-2018.

22. Aprovar la liquidació, resolució i devolució de la garantia definitiva del contracte 
per a la gestió del servei d’àpats als casals d’estiu dels anys 2017 i 2018 (LOT 1 
Gestió de les activitats i els equips humans dels casals d’estiu)



23. Aprovar la liquidació, resolució i devolució de la garantia definitiva del contracte 
per a la gestió del servei d’àpats als casals d’estiu dels anys 2017 i 2018 (LOT 2 
Gestió, confecció i distribució dels àpats dels casals d’estiu)

24. Adjudicar el contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un 
sistema de control i comunicació de so per a la Sala Oberta del Teatre Auditori 
de Granollers

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

25. Iniciar de licitació del contracte de subministrament de quatre vehicles hibrids per 
a la policia local de Granollers

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 30/11/2018

L'Alcalde
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