
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 12 de febrer 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. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

2. Aprovar padró impost vehicles de tracció mecànica exercici 2019.

3. Iniciar expedient licitatori per al contracte de serveis de neteja dels 
equipaments municipals adscrits a Organització i Logística (Lot 1 i  Lot 2).

4. Atorgar les subvencions, per import de 16.048,97 euros, a la producció i 
comercialització de Productes de Palou 2018.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

5. Aprovar el nom per al nou vial del sector 112 de Granollers.

6. Aprovar inicialment el Projecte executiu nou equipament Serveis Socials Can 
Relats.

7. Resoldre el recurs de reposició presentat per la societat MENGAR TIVOR SL, 
contra el requeriment de pagament de les derrames urbanístiques 
comunicades per la Junta de compensació de la UA-27, de 17 de maig de 
2018.

8. Liquidar el cànon de la llicència per a l'ocupació de la via pública amb la 
instal·lació i explotació d'atraccions infantils.

9. Declarar d'especial interès la llicència en tràmit, referent al projecte de reforma i 
rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Corró, 52, i aprovar 
la bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres.



10. Declarar d'especial interès la llicència en tràmit, referent a la reforma interior 
d'habitatges en edifici plurifamiliar entre mitgeres a la Plaça Cabrits, 7, i aprovar 
la bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres.

11. Adjudicar el contracte de serveis  per a la prestació del 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 a 
desenvolupar amb un projecte d’inserció laboral amb discapacitats.

12. Aprovar el padró fiscal de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les 
voreres i dels terrenys de domini públic de l'exercici 2019.

13. Iniciar expedient licitatori per al contracte del servei de manteniment de la 
senyalització horitzontal de diversos carrers.

14. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió del subministrament d’aigua 
potable del 3r. Trimestre de 2018.

15. Acceptar subvenció estatal en concepte de transport públic urbà.

16. Aprovar  el cànon de la concessió municipal d’aparcament soterrat del carrer 
Conestable de Portugal, any 2018.

17. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió del subministrament d’aigua 
potable del 4t. Trimestre de 2018.

18. Aprovar la liquidació del servei de gestió de zones blaves, 4t. Trimestre 2018.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

19. Concedir llicència d'ús privatiu d'aules de l'EMT a la Fundació Paco Puerto per 
a la realització d’accions formatives pels mesos de desembre 2018 a febrer 
2019.

20. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Universitat Internacional de 
València i l'Ajuntament de Granollers.

21. Rescindir el conveni de cessió d'ús de material informàtic i audiovisual entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consorci Transversal. Xarxa d'Activitats 
Culturals.



22. Acceptar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona dintre del Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals, en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de l’any 2019.

23. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l’Associació Esportiva 
Escola Pia Granollers en el marc de la convocatòria del servei d’Esports per a 
la concessió de subvencions per a projectes esportius per a l'any 2014.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

24. Aprovar la despesa econòmica corresponent a l'encàrrec de gestió a Granollers 
Promocions, SA pel servei de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança de 30 
places d'aparcament a Can Comas, pel vehicles retirats per la grua municipal, 
per a  l'any 2019.

25. Iniciar expedient licitatori per al contracte de subministrament i instal·lació de 
càmeres de lectura de matricules als accessos viaris del municipi de Granollers 
i càmeres fixes de seguretat a Rocaumbert Fabrica de les Arts, així com el 
subministrament i instal·lació de la xarxa de fibra òptica associada per 
connectar-les.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 08/02/2019

L'Alcalde


		2019-02-08T14:25:45+0100
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB




