Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en
primera convocatòria el proper dia 16 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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
2. Prorrogar el contracte d’atorgament de llicència d’ús privatiu per a l’ocupació
d’espai amb màquines de venda automàtica de begudes fredes, calentes i
productes sòlids d’alimentació tipus snacks en diverses dependències
municipals.
3. Acceptar l'ajut de la Diputació de Barcelona per participar en el Programa de
Restauració de la Xarxa d'Arxius Municipals 2019 i la designació, per a les
tasques de restauració, de la senyora C.A.M.
4. Aprovar l'ampliació de termini d'execució i justificació del projecte "Escuela para
la infancia en el pueblo de Makadougou, comuna rural de Tigana (Mali)",
sol·licitada per l'Associació Makadougou Hero Solidaritat, convocatòria de
subvencions 2017 de Cooperació i Solidaritat.
5. Ampliar el termini de justificació del projecte "Acciones legales y de incidencia
ciudadana para la defensa de mujeres sin acceso a la justicia en El Salvador",
sol·licitat per l'Associació Cooperacció, convocatòria de subvencions de
cooperació i solidaritat 2017.
6. Aprovar l’encàrrec de gestió a l’empresa municipal Roca Umbert Fàbrica de les
Arts S.L., de la gravació, edició, difusió i transcodificació d’actes institucionals
de l’any 2019.
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
7. Aprovar les bases del procés selectiu 10/2019 de 2 places de tècnic/a mitjà/ana
d’ensenyament infantil/primari, especialitat de mestre/a d’educació infantil.
8. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 13/2019 per la
cobertura d’una plaça de tècnic/a superior economista, grup de classificació A1.
9. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu 12/2019 de 5 places de
professor d’educació secundària, grup A1 i 1 plaça interina de professor, grup
A2.

10. Declarar deserta la licitació del contracte de serveis de neteja dels equipaments
municipals adscrits a Organització i Logística i iniciar una nova licitació.
11. Justificar la segona fase dels ajuts a la despesa en concepte d’interessos
generats per un préstec atorgat per una entitat financera.
ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
12. Autoritzar la renovació de la connexió de la canonada principal de baixada del
dipòsit municipal de Torre Pinós situada a l’encreuament del carrer Girona amb
el carrer Hospital.
13. Autoritzar la transmissió intervius d'un nínxol del Cementiri Municipal.
14. Autoritzar a l’empresa Sorea, SA la instal·lació de 2 hidrants públics en els
carrers de Londres i de Lluís Companys respectivament.
15. Desestimar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal.
16. Autoritzar les transmissions dels nínxols del Cementiri Municipal.
17. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobres construccions, instal·lacions
i obres acreditat per l’expedient 119/2018/28.
18. Aprovar la Memòria justificativa de les despeses de l'anualitat 2018 de
l’encomana de gestió pel reforç a l’Oficina d'Habitatge de Granollers i
l’aportació econòmica per a l’any 2019.
a
19. Aprovar la certificació 3 de les obres d’adequació de la plaça entre el c/ Llevant
i el c/ Josep Pinyol.
a
20. Aprovar la certificació 4 , última i liquidació de les obres d’adequació elèctrica
de l’Escola Montserrat Montero.
a
21. Aprovar la certificació 5 de les obres de rehabilitació i reforma de l’edifici
municipal del c/ Portalet.
a
22. Aprovar la certificació 2 relativa a les obres d’urbanització dels espais exteriors
de Roca Umbert.

23. Aprovar la certificació 2a de les obres del Projecte executiu del Centre d'Arts en
Moviment Roca Umbert - Fàbrica de les Arts (naus B1- B2).
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
24. Modificar les bases que han de regir les beques Memorial Josep Homs i
aprovar la seva convocatòria per al curs 2018-2019.
25. Aprovar la memòria justificativa de l’encomana de gestió del Centre Cultural de
Granollers, fins al 31 de desembre de 2018.
26. Aprovar la pròrroga del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d'Espais
Escènics Municipals de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona pel
període 2019-2020.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
27. Justificar la subvenció nominativa atorgada a l’entitat Oncovallès.
28. Aprovar l'import i la despesa del lloguer de l'edifici del c/ de la Princesa, 55-57,
a l'empresa ROCMAS, SA, any 2019.
29. Justificar la subvenció nominativa atorgada al Col·legi d’Advocats de Granollers
per l’any 2018.
30. Aprovar la despesa d'ajuts de menjador per al curs escolar 2018/19 atorgats
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i efectuar el segon pagament.
31. Prorrogar el contracte del servei de menjador a domicili de Granollers
32. Justificar la subvenció nominativa atorgada a la Fundació El Xiprer Vallès
Oriental pel Projecte Esmorzars de l’any 2018.
33. Justificar la subvenció nominativa de la Fundació Hospital Asil de Granollers
per l’any 2018.
34. Adjudicar el contracte de serveis d’atenció al domicili a Granollers.
35. Justificar el Programa Complementari per a la garantia del benestar social per
l’any 2018 atorgat per la Diputació de Barcelona.
36. Justificar el Fons de Prestació «Finançament en l’àmbit del Benestar Social» de
la Diputació de Barcelona.
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

L'Alcalde
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