
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 18 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.

2. Despatx oficial

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3. Acceptar la cessió temporal en règim de comodat del Fons Enric Garcia-Pey

4. Aprovar l'encomana de gestió de diferents accions de promoció de ciutat a 
l'empresa municipal Granollers Mercat EPE

5. Aprovar el conveni per al desenvolupament del projecte "El Perfil de la Ciutat. 
Mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes europees", 
pel període 2019-2022

6. Aceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per al projecte de 
creació de la secció europea d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau

7. Pròrrogar el contracte de subministrament del dret d’ús d’un portal de dades 
obertes i seguiment de projectes de l’Ajuntament de Granollers.

8. Pròrrogar el contracte privat d’assegurances de la flota de vehicles municipals

9. Ratificar la resolució d'alcaldia núm. E-7745/2018, de 19/11/2018, per la qual 
s'aprova l’encomana de la gestió a Granollers Escena, S.L., de la Conferència 
Estratègica de Tancament del II Pla Estratègic

10. Pròrrogar el contracte privat d’assegurances de vida i accidents col·lectius

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

11. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial núm. 5/2018 de l’Ajuntament 
de Granollers.



12. Aprovar la modificació de les normes reguladores de preus públics 2019

13. Aprovar el calendari fiscal per a l’exerici 2019

14. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu  per la provisió del lloc de 
treball de Director/a de Serveis de Recursos Humans per lliure designació. 

15. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per la contractació 
temporal d'un tècnic/a mitjà pel desenvolupament del projecte EYES. 

16. Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’elaboració, 
la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme

17. Acceptar la subvenció atorgada per part del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya, per import 246.386,41 €, en el marc del Programa Treball als Barris

18. Aprovar l'atorgament de les subvencions, per import de 40.392,73 euros, per a la 
contractació laboral de persones menors de 30 anys

19. Aprovar l’atorgament de les subvencions, per import de 5.000,00 euros, per la 
compravenda d’activitats en funcionament dins el programa Reempresa

20. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Unió General de Treballadors 
de Catalunya

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

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

22. Aprovar expedient de Reconeixement Extrajudicial núm. 3/2018 de l’Ajuntament 
de Granollers

23. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO de la llicència de Shingels SA referent a 
la construcció de nau industrial a Leonardo Torres Quevedo, 1-5.

24. Aprovar la certificació 14a de les obres del Projecte d'ampliació de voreres al 
carrer Girona, a favor de l'empresa UTE COYNSA 2000 SL - VORACYS SL

25. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial núm. 6/2018 de l’Ajuntament 
de Granollers

26. Autoritzar a l’empresa SOREA, SA la renovació de la xarxa al carrer Miquel 
Ricomà



27. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió del subministrament d’aigua 
potable del 2r. Trimestre de 2018 (març/maig) 

28. Modificar el contracte mixt per a la prestació del servei de conservació i 
manteniment de l'enllumenat públic

29. Resoldre les peticions presentades per la Junta de Compensació del pla parcial 
del sector 112

30. Aprovar l'esborrany del Conveni Urbanístic al carrer Sant Jaume núm. 6.

31. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO de Gesdip SA d'edifici comercial al 
carrer Roma núm. 3.

32. Aprovar inicialment el Projecte d’instal·lació de cablejat estructurat a l’edifici nou 
de l’Escola Municipal del Treball.

33. Aprovar la certificació 5a, última i liquidació de les obres del Projecte de 
reordenació i pavimentació de la plaça Pau Casals

34. Aprovar la Certificació segona última i liquidació de les obres del Projecte 
d’ampliació de voreres del carrer Josep Pinyol

35. Aprovar la certificació 1a de les obres del Projecte de rehabilitació i reforma de 
l’edifici municipal del c. Portalet

36. Acceptar la subvenció atorgada per la Comissió Europea per al projecte EYES en 
el marc del programa ERASMUS+, convocatòria 2018

37. Adjudicar l’expedient  per a la homologació de proveïdors de l’Acord Marc pel 
subministrament  de diferents articles pel Servei de Medi Ambient i Espais Verds

38. Aprovar l’acta de recepció, liquidar i reconèixer extrajudicialment la despesa dels 
serveis de manteniment de les portes automàtiques dels edficis municipals, amb 
l'empresa M E COGAR, SL

39. Declarar d'especial interès la llicència en tràmit referent a la reforma i ampliació a 
l'Hospital de Granollers (Unitat Semicrítics i vestíbul al carrer Francesc Ribas)

40. Acceptar l'ajut econòmic per l'actuació "Rehabilitació de façanes de l'edifici 
històric de Can Puntes" del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

41. Aprovar la certificació 2a de les obres del Projecte d'ampliació de les voreres del 
carrer Corró, entre el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer

42. Aprovar el Projecte modificat d'urbanització del passatge Xile



ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

43. Reclamar el deute a la Generalitat de Catalunya pels imports deixats d'abonar a 
l'Ajuntament de Granollers, derivats de l’obligació legal de sosteniment de les 
llars d’infants municipals per als cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 
2017-2018

44. Aprovar l’adhesió al Protocol general Xarxa de Centres Municipals: Escoles 
Bressols i Escola Municipal de Música “Josep Maria Ruera”

45. Modificar el contracte serveis mixt transport, muntatge i desmuntatge 
d'infraestructures i suport a activitats esportives, socials, festives i altres

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

46. Aprovar la despesa d'ajuts de menjador per al curs escolar 2018/19 atorgats pel 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, i efectuar el primer pagament

47. Justificar el conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per al manteniment del servei 
tècnic del Punt de Trobada

48. Aprovar imposició de sanció per la comissió d’infraccions en matèria de 
tinença/conducció de gossos

49. Aprovar l’acolliment de les persones beneficiàries al Programa d’Arranjament 
d’Habitatges, promogut per la Diputació de Barcelona

50. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’entitat Creu Roja 
Espanyola pel Projecte de Suport a la higiene

51. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Creu Roja Espanyola 
pel projecte Esquitxa’t, per l’any 2018

52. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’entitat Creu Roja 
Espanyola destinada al Projecte de Suport a l’alimentació familiar, per l’any 
2018.

53. Prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei de transport adaptat

54. Prorrogar el contracte de servei preventiu sanitari en actes organitzats per 
l’Ajuntament de Granollers



55. Aprovar el contracte de serveis per a la prestació del servei de dinamització de la 
gent gran i espai actiu

56. Aprovar les bases específiques i la convocatòria dels ajuts econòmics per 
persones d'escassa capacitat econòmica que restin gravades per l'impost de 
béns i immobles

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 14/12/2018

L'Alcalde
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