Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en
primera convocatòria el proper dia 19 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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
2. Acceptar les donacions de documents, rebudes per l’Ajuntament de Granollers
al llarg del 2018, amb destí a l'Arxiu Municipal.
3. Iniciar la licitació del contracte del servei de suport i defensa en matèria de
personal.
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
4. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 7/2019 per la
provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça d’auxiliar d’arxiu i
biblioteca i constitució d’una borsa de treball.
ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
5. S’accepta el pla de resiliència dels serveis urbans i les infraestructures,
atorgada per la Diputació de Barcelona, en el marc del règim regulador del
Catàleg de serveis 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
6. Aprovar el padró de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs
de venda i publicitat, - epígraf 6 (llocs de venda al mercat del dijous) i epígraf 7
(llocs de venda al mercat de Can Bassa i de la Plaça de la Corona) - exercici
2019.
7. Estimar el recurs de reposició interposat per la senyora Miras contra l’acord de
la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2018 relatiu a la concessió de
subvencions al pagament de lloguer 2017.
8. Prorrogar el contracte del servei d'auditoria externa del sistema de gestió ambiental
(SGA).
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

9. Aprovar la justificació del cost del servei de les escoles municipals: Institut
Escola Municipal del Treball i de l'escola d'Educació Infantil i Primària Salvador
Llobet del període gener-desembre de 2018.
ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
10. Aprovar la justificació del Contracte Programa ICD 2018, per a la prestació del
Servei d'Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d'igualtat
de gènere.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

L'Alcalde

Granollers, 15/02/2019

