
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 2 d'abril 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 el padró fiscal de Preus públics per als serveis de recollida, i tractament 
de residus comercials de l'exercici de 2019.

3. Aprovar el padró fiscal de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i 
taxa  de clavegueram, exercici 2019

4. Aprovar el padró fiscal de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals per a l'exercici 2019.

5. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu 9/2019 de provisió del lloc 
de treball de Gestor/a de despeses.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6. Autoritzar les transmissions dels nínxols del Cementiri Municipal.

7. Iniciar expedient licitatori del contracte d'obres de l’actualització del Projecte bàsic 
i executiu de reforma dels vestidors del camp de fútbol del Parc de Ponent.. 

8. Acceptar la renúncia presentada per M. D. a la subvenció al pagament de lloguer 
2017, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2018.

9. Acceptar la renúncia presentada per R. M. T. J. a la subvenció al pagament de 
lloguer 2017, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 
2018.



10. Declarar d'especial interès la llicència en tràmit, referent a reforma i adequació de 
l'aparcament de l'Hospital de Granollers al carrer Francesc Ribas, 47, sol·licitada 
per laFundació Hospital Asil de Granollers, i aprovar la bonificació del 95% de la 
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

11. Autoritzar les transmissións de parades de venda al Mercat setmanal del dijous.

12. Acceptar la renúncia presentada per A. E. G. a la subvenció al pagament de 
lloguer 2017, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 
2018.,

13. Facultar a l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura de 
l’escriptura de cancel·lació i extinció de parcial de la servitud existent a la finca 
registral 3.903 inclosa en e sector 112 de Granollers.

14. Transferir a Granollers Promocions SA una aportació econòmica destinada a 
ampliar el Parc Municipal d’Habitatge.

15. Aprovar la certificació primera de les obres del Projecte d’adequació de la plaça 
entre el carrer Llevant i el carrer Josep Pinyol.

16. Aprovar Certificació 4a, última i liquidació dels obres del Projecte modificat 
d’urbanització del passatge Xile.

17. Aprovar la certificació primera de les obres del Projecte executiu d’urbanització 
dels espais exteriors de Roca Umbert.

18. Aprovar la certificació número 17 de les obres del Projecte d’ampliació de voreres 
al carrer Girona, entre el carrer Francesc Ribas fins a Juli Garreta de Granollers.

19. Aprovar la certificació tercera de les obres del Projecte de reforma integral de 
l’espai de Can Bassa entre els carrers Esteve Terrades i dels Pallars i el camí de 
Can Bassa. Programa «Fem un Jardí» Institut Celestí Bellera.

20. Aprovar la certificació segona de les obres del Projecte d’adequació de la plaça 
entre el carrer Llevant i el carrer Josep Pinyol.

21.  Aprovar la certificació tercera de les obres del Projecte de rehabilitació i reforma 
de l’edifici municipal del carrer Portalet.



22.  Aprovar la certificació quarta de les obres del Projecte de reforma integral de 
l’espai de Can Bassa entre els carrers Esteve Terrades i dels Pallars i el camí de 
Can Bassa. Programa «Fem un Jardí» Institut Celestí Bellera.

23.  Aprovar la certificació quarta de les obres del Projecte de rehabilitació i reforma 
de l’edifici municipal del carrer Portalet. 

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

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 29/03/2019

L'Alcalde
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