
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 30 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. Deixar sense efectes la compatibilitat laboral demanada pel senyor JL.C.R.

3. Iniciar expedient licitatori per al contracte de serveis i assistència tècnica a 
l’usuari/a i al seu programari i manteniment de maquinari.

4. Adjudicar el contracte de subministrament de material informàtic, electrònic i de 
Telecomunicacions.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

5. Acceptar les renúncies dels nínxols del Cementiri Municipal.

6. Autoritzar la transmissió intervius d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 02886 
i 02888.

7. Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 02005.

8. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al mercat setmanal del dijous 
núm. 1033.

9. Aprovar la substitució de l’aval bancari de la garantia definitiva dipositada del 
contracte d'obres per l'execució del projecte d’adequació elèctrica de l’Escola 
Montserrat Montero per un contracte de crèdit i caució.

10. Iniciar l'expedient licitatori per al contractes de serveis de concurs de projectes 
d’arquitectura.

11. Aprovar l'esborrany del Conveni Urbanístic de cessió anticipada de sòl afectat 
pel planejament urbanístic general com a sistemes urbanístics públics (obertura 
carrer Pompeu Fabra), entre l’Ajuntament de Granollers i el Sr. P.I.S i la Sra. 
M.J.C.



12. Aprovar la certificació 1a de les obres de demolició d’un habitatge unifamiliar 
amb una mitgera, formació de vorera i elements de protecció a l’àmbit de 
l’enderroc al c/ Sant Josep de Calassanç, 49.

13. Aprovar la certificació 1a i última de les obres d’adequació aparcament públic al 
barri del Congost.

14. Prorrogar el contracte de l’acord marc del subministrament de gas.

15. Iniciar la licitació de les obres d’execució dels projectes executius d’adequació 
dels patis de les Escoles Municipals Salvador Llobet i Mestres Muntanya.

16. Adjudicar el contracte del servei de manteniment de la senyalització horitzontal 
de diversos carrers de la ciutat.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

17. Atorgar subvenció al Club Atlètic Granollers per la celebració del Cros 
Internacional Ciutat de Granollers 2019.

18. Atorgar subvenció al club Atlètic Granollers pel cànon federatiu del Campionat 
d'Espanya sub-20 per l'any 2019.

19. Atorgar subvenció a l’Associació Esportiva La Mitja per la compra de material 
esportiu per l’any 2019.

20. Atorgar subvenció al Club Bàsquet Granollers pel Torneig de Nadal 2019.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

21. Imposar una sanció per infraccions en matèria de tinença de gossos 
potencialment perillosos.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 26/04/2019

L'Alcalde
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