
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 29 de gener de 2019 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 GOVERN I ECONOMIA

3. Acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a 
l’atorgament d’ajuts de suport econòmics, tècnics i materials en el marc del 
catàleg de la Xarxa de Governs Locals per a l’any 2019.

4. Aprovar les  liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, relació AGPL0205.

5. Aprovar les altes de l'impost sobre les activitats econòmiques (IAE) del tercer 
trimestre de 2018.

6. Aprovar l’Oferta Pública parcial d’ocupació de l’Ajuntament de Granollers i els 
seus organismes autònoms de l’any 2019 i modificar l’Oferta Pública d’Ocupació 
de l’any 2018.

7. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Jordi Cladellas Roca, en el marc 
dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades, per la creació d’una 
activitat empresarial i realitzar el pagament dels 2.500,00 euros subvencionats

8. Aprovar la justificació, per import de 3.780,00 euros, de la subvenció atorgada per 
la Diputació de Barcelona per a la consolidació del servei Reempresa (2016-
2019), per a les activitats realitzades de l'1 de setembre al 31 de desembre de 
2018

9. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Carolina Castro Gros, per la 
contractació de majors de 45 anys, i ordenar el pagament dels 3.538,00 euros 
subvencionats

 ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10. Autoritzar les transmissions de parades de venda al Mercat setmanal. 



11. Prorrogar el contracte de serveis del manteniment correctiu d’infraestructura 
hidràulica

12. Adjudicar el contracte de serveis de neteja i adequació del Parc del Puig de les 
Forques i del Cementiri Municipal de Granollers a desenvolupar amb un projecte 
d’inserció laboral amb discapacitats psíquics.

13. Aprovar la certificació dels treballs d’execució al parc firal d’arqueta de connexió 
al clavegueram dels desguassos de cabines mòbils de lavabos.

14. Aprovar la certificació dels treballs de l’execució de pou de registre de la xarxa de 
clavegueram al c. Gabriel Ferrater 

15. Aprovar la certificació dels treballs de reconnexió dels embornals connectats al 
clavegueram del c. Lluís Companys a la claveguera del c. Can Corts 

16. Aprovar la certificació dels treballs de renovació de claveguerons del c/ Pius XII 
als blocs de primer de Maig.

17. Aprovar la certificació dels treballs de reparació del pou de registre deteriorat al 
Pol. Coll de la Manya 

18. Aprovar la certificació dels treballs de reparació de l’enfonsament d’un tram de 
calçada de la rotonda del passeig de la Muntanya i carrer de Josep Umbert 

19. Aprovar la certificació dels treballs de reparació de l’escomesa de l’embornal 
existent a la cantonada del carrer  Espanya amb el carrer Josep Torras i Bages 

20. Aprovar la certificació substitució d’arrencador en el bombament del Camí de Can 
Rei -  

21. Aprovar la certificació dels treballs de reparació del clavegueram i reposició del 
paviment al passeig Colom, número 27

22. Aprovar la certificació dels treballs de reparació del sifó trencat de l’embornal 
situat al c. Sant Jaume, 37 

23. Aprovar la certificació dels treballs de reparació d’un enfonsament puntual de 
calçada en el passeig de la Muntanya, 1

24. Aprovar la justificació dels ajuts atorgats de la Línia 1 de subvenció per a la 
millora de l'accessibilitat i la mobilitat, convocatòria 2017

25. Aprovar la justificació de la subvenció concedida en el marc de la Línia 2 de 
subvenció per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia 
residencial, convocatòria 2017

26. Estimar el recurs de reposició interposat per la senyor Guillemon presentat contra 



l’acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2018 relatiu a les 
sol·licitud desestimada de subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a 
la Borsa de Lloguer Municipal, convocatòria 2017

27. Estimar el recurs de reposició interposat per la senyora Castela presentat contra 
l’acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2018 relatiu a les 
sol·licitud desestimada de subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a 
la Borsa de Lloguer Municipal, convocatòria 2017

28. Aprovar la certificació 2a relativa a les obres del Projecte de manteniment i millora 
de camins rurals de Granollers 2016

29. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la cessió temporal de la finca del carrer 
Josep Escobar núm. 36 de Granollers, per a ser utilitzada provisionalment com 
aparcament públic gratuït.

30. Aprovar la certificació 1a relativa a les obres del Projecte de manteniment i millora 
de camins rurals de Granollers 2016

31. Modificar contracte d’obres del projecte d’urbanització del Passatge Xile

32. Aprovar la certificació 16a relativa a les obres del Projecte d’ampliació de voreres 
al carrer Girona

33. Aprovar la certificació 3a relativa a les obres del Projecte d’urbanització del 
passatge Xile

34. Aprovar la certificació 3a relativa a les obres del Projecte d’ampliació de les 
voreres del carrer Corró

35. Aprovar la certificació segona de les obres del Projecte d’adequació elèctrica de 
l’Escola Montserrat Montero.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

36. Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i el club 
Balonmano Granollers per a la promoció de l’handbol a la Ciutat de Granollers

37. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat club Balonmano Granollers 
destinada a fer front a les despeses per la participació de l'equip sènior masculí 
a la competició d'ASOBAL per l'any 2019

38. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat club Balonmano Granollers 
destinada a fer front a les despeses de desplaçaments. arbitratges de la Copa 
EHF (sènior masculí) i la participació a la Divisió d'Honor (sènior femení) a l'any 
2019



39. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat club Balonmano Granollers 
destinada a fer front a les despeses de menjador, neteja, activitats del torneig, 
organització de la competició i promoció i comunicació, tot del Torneig 
Internacional d'handbol Base Granollers Cup 2019

40. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Fundació Balonmano 
Granollers destinada a fer front a les despeses de material esportiu, promoció i 
comunicació, arbitratges i assegurances dels esportistes del handbol base del 
club per l'any 2019

41. Acceptar la subvenció del Consell Comarcal relativa als ajuts de formació del 
lleure infantil i juvenil i la corresponent justificació de la subvenció 

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

42. Aprovar la liquidació dels ingressos procedents del servei de retirada de vehicles 
de la via pública  de l'exercici 2018

43. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de l’any 2019 al V Conveni 
Interadministratiu entre l’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental

44. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del concurs de vídeo 
«Sobrepantalles» per a l’any 2019

45. Aprovar les bases específiques i la convocatòria de les subvencions de Barris per 
l’any 2019.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 25/01/2019

L'Alcalde
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