Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en
primera convocatòria el proper dia 26 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. Sol·licitar la subvenció (recurs tècnic) per al projecte "Espai de Millora contínua
de l’Acció internacional de Granollers".
3. Acceptar la fusió i canvi de titularitat de l’adjudicatari del contracte de
subministrament de vestuari per a diferents col·lectius del personal de
l’Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu Lot 2 «vestuari i
calçat especial».
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
4. Esmenar l’error detectat en l’Oferta Pública parcial d’Ocupació de l’Ajuntament
de Granollers i els seus organismes autònoms de l’any 2019.
5. Esmenar errades detectades en les bases del procés de selecció 3/2019 per la
provisió de places d’agent de la Policia Local, grup de classificació C2.
6. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 4/2019 per la
provisió d'una plaça de tècnic mig en mobilitat, grup de classificació A2.
7. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu 6/2019 per la provisió de
dues places d’operari jardiner/a, grup AP.
8. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 5/2019 per a la
provisió de 2 places de tècnic/a superior d'administració general, grup de
classificació A1.
9. Aprovar el primer torn de plans d’ocupació municipals de 2019 per a la
realització de serveis de caràcter públic i interès general de competència
municipal.

10. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada per a la realització
del Projecte Treball als Barris per a l'any 2017, i renunciar a 9.258,50 euros no
gastats ni justificats de la subvenció.
11. Iniciar expedient licitatori per a la contractació del subministrament de material
informàtic, electrònic i de telecomunicacions.
ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
12. Acceptar les renúncies de nínxols del Cementiri Municipal.
13. Autoritzar les transmissions de nínxols del Cementiri Municipal..
14. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, desembre
2018.
15. Autoritzar les transmissions de parades de venda al Mercat setmanal del
dijous..
16. Acceptar les renúncies de llicències per l'ocupació de béns de domini públic
amb llocs de venda al mercat setmanal del dijous.
17. Iniciar expedient de revocació de la concessió d'ocupació de la via pública amb
llocs de venda al mercat del dijous.
18. Aprovar l’impost de l’ICIO corresponent a la llicència sol·licitada per a la
reforma i ampliació de l’Hospital de Granollers.
19. Iniciar expedient licitatori del contracte mixt d’obres per a la reforma de
l’enllumenat d’un conjunt de carrers i places del barri de Can Bassa.
20. Concedir les subvencions per incentivar l'aportació d'habitatges a la Borsa de
Lloguer Municipal, convocatòria 2018.
21. Desestimar les sol·licituds de subvencions per incentivar
d'habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal, anualitat 2018.

l'aportació

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
22. Acceptar l'increment de l'ajut en el marc del Programa Complementari de
transicions educatives per al curs 2018-2019, del Pla de «Xarxa de Governs
Locals 2016-2019» de la Diputació de Barcelona.
23. Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per a les programacions
d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per al curs 2018-2019.

24. Acceptar l'ajut econòmic en relació a l'actuació "Desenvolupament de Projectes
Pilot Locals d'Educació a Temps Complet per al curs 2018-19", concedit per la
Diputació de Barcelona en el marc del Protocol general del Pla XGL 20162019.
25. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Associació Esportiva
Carles Vallbona per fer front a la despesa d’arbitratges i a les fitxes federatives.
26. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat
Associació Amics de l'Orquestra de Cambra de Granollers (AOCG) per el
desenvolupament d'un conjunt d’activitats musicals, dins del marc Projecte
Carles Riera-18.
27. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat Club
d'Handbol Platja Granollers destinat a fer front a les despeses de desplaçament
al Campionat d'Espanya per a l'any 2018.
28. Aprovar la justificació de la concessió directa amb caràcter excepcional, d'una
subvenció a favor de l'Institut Carles Vallbona per a promoure la mobilitat
internacional dels alumnes de cicles formatius a través de les beques Erasmus
+.
29. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a Blaus de
Granollers per a la realització de les activitats de l'entitat de l'any 2018.
30. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Societat Coral
Amics de la Unió de Granollers per a la realització de les activitats de l'entitat
de l'any 2018.
31. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa, concedida a Societat Coral
Amics de la Unió de Granollers per el desenvolupament d'un conjunt d'activitats
musicals, dins del marc Projecte Carles Riera-18.
32. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa, concedida a Agrupament
Escolta i Guia Sant Esteve de Granollers per a la realització d'un casal d'estiu
inclòs en el programa Fes-te L'estiu 2017.
33. Modificar el contracte de servei de neteja d’equipaments esportius.
ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
34. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa a favor de l‘entitat Fundació
El Xiprer Vallès Oriental pel desenvolupament del Projecte Dinars, per l’any
2017.

35. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l’entitat Fundació
El Xiprer Vallès Oriental per al desenvolupament del Projecte Esmorzars per
l’any 2017.
36. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Granollers pel «Projecte d’assessorament als ciutadans en
diverses matèries de caire social», per l’any 2017.
37. Sancionar per infracció greu en matèria de gossos potencialment perillosos
(AK).
38. Imposar una sanció per la comissió
tinença/conducció de gossos p.p. (MNGV).
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39. Aprovar la justificació econòmica del SAD Social corresponent al Contracte
Programa per al 2018.
40. Aprovar el manifest per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les
Dones, per l’any 2019.
41. Ratificar la resolució d’alcaldia referent a modificar el plec de clàusules
administratives particulars i ampliar el termini de la licitació del servei d’atenció
a domicili- SAD a Granollers.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

L'Alcalde

Signat digitalment per JOSEP MAYORAL ANTIGAS
Data: 22/02/2019 13:08:24
Granollers, 22/02/2019

