
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 21 de maig 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. Aprovar l'encomana de gestió del servei de disseny, fabricació, transport, 
muntatge i desmuntatge de l'estand institucional de l'Ajuntament de Granollers 
per la Fira de l'Ascensió 2019, a l'empresa municipal Granollers Mercat EPE.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3. Acceptar les subvencions econòmiques atorgades per la Diputació de 
Barcelona, del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla «Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019».

4. Revocar d’ofici la liquidació número 5.609.877 corresponent a la taxa de 
l’aprofitament especial del domini públic local, a nom de l’empresa Endesa 
Distribución Eléctrica SL.

5. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 11/2019  per la 
provisió de forma interina, d’una plaça de delineant d’obres i projectes.

6. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció de 55.000,00 euros atorgada 
per part del SOC per a  la contractació en pràctiques de joves.

7. Acceptar una subvenció, de 203.461,10 euros, atorgada per part de la 
Diputació de Barcelona, per al Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019 (2ª edició).

8. Signar el conveni de col·laboració entre l'Associació d'Empresaris i Propietaris 
del polígon industrial Palou Nord i l'Ajuntament de Granollers.



ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9. Autoritzar les transmissions dels nínxols del Cementiri Municipal.

10. Aprovar inicialment el Projecte de substitució del paviment de la pista esportiva 
del pavelló de bàsquet del carrer Girona.

11. Aprovar les tarifes del servei del taxi per a l’exercici 2019.

12. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, febrer 
2019.

13. Acceptar les renúncies dels nínxols del Cementiri Municipal.

14. Justificar els ajuts atorgats de la Línia 1 de subvenció per a la millora de 
l'accessibilitat i la mobilitat, de la convocatòria 2017.

15. Declarar d'especial interès la llicència en tràmit, referent a la substitució de 
campanes extractores a l'Escola Salvador Espriu, i aprovar la bonificació del 
95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

16. Esmenar l’error aritmètic de l’acord de la Junta de Govern local de 7 de maig de 
2019, relatiu a la justificació de la subvenció per a la rehabilitació de façanes i 
mitgeres en edificis de tipologia residencial, convocatòria 2017.

17. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobres construccions, instal·lacions 
i obres, acreditat per la llicència sol·licitada 91/2018/28.

18. Aprovar la certificació 5a de les obres del Centre d’Arts en Moviment Roca 
Umbert – Fábrica de les Arts.

19. Aprovar inicialment el Projecte d’adequació de paviments 2019.

20. Aprovar la certificació 2a de les obres per a la formació d’un itinerari accessible 
mitjançant la implantació de rampes mecàniques al carrer Carles Riba.

21. Aprovar inicialment el Projecte de reforma d’un local per a ubicar el Roca 
Umbert Lab, a la nau C3 del recinte de Roca Umbert.

22. Aprovar la certificació 6a de les obres de rehabilitació i reforma del l’edifici 
municipal del carrer Portalet.

23. Acceptar la concessió del fons de prestació «Conservació de la infraestructura 
estratègica de prevenció d'incendis forestals» del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2019.

24. Iniciar l’expedient de resolució del contracte de serveis de neteja i conservació 
dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees i instal·lacions de jocs del 
terme municipal de Granollers.



ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

25. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona recurs tècnic educatiu del catàleg de 
serveis i activitats 2019 PXGL 2016-2019.

26. Ratificar la resolució d'Alcaldia E-2900/2019 relativa a sol·licitar a la Diputació 
de Barcelona l'ajut al Programa de Transicions Educatives de la Diputació de 
Barcelona, curs 2019-2020.

27. Atorgar la subvenció a l'Escola Pereanton per a garantir l'accés a les activitats 
complementàries de l'any 2019.

28. Iniciar l’expedient licitatori del contracte de serveis formació professional en la 
modalitat de pla de transició al treball (PFI-PTT), del perfil d’auxiliar d’hoteleria: 
cuina i serveis de restauració.

29. Justificar la subvenció al Club Fútbol Americà Granollers Fènix per a projectes 
esportius per l’any 2014.

30. Prorrogar el contracte per a la prestació del servei de supervisió i de 
consergeria de diversos equipaments esportius.

31. Justificar la subvenció concedida a l'Agrupació Excursionista Granollers per a 
projectes esportius per a l'any 2014.

32. Justificar la subvenció concedida al Club Handbol Platja per a projectes 
esportius per l’any 2014.

33. Justificar la subvenció concedida a l’Associació Esportiva Carles Vallbona per 
projectes esportius per l’any 2014.

34. Justificar la subvenció al Club Atlètic Granollers per projectes esportius per 
l’any 2014.

35. Justificar la subvenció del Club Ciclista Granollers per a projectes esportius per 
a l'any 2014.

36. Justificar la subvenció al Club Deportivo Catalán de Luchas Olímpicas per a 
projectes esportius per a l'any 2014.

37. Iniciar expedient de contractació mixt de subministrament d’elements de 
mobiliari i adequació dels espais públics del Teatre Auditori de Granollers.

38. Iniciar l’expedient de contractació mixt de subministrament d’un piano de gran 
cua per al Teatre Auditori de Granollers.

39. Ratificar la resolució d’Alcaldia E-2666/2019 relativa a aprovar les bases del 
concurs de la Imatge representativa de la Festa Major de Blancs i Blaus i la 
convocatòria de l'any 2019.



ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

40. Acceptar el fons de prestació «Finançament de l’àmbit del Benestar Social» de 
la Diputació de Barcelona per l’any 2019.

41. Aprovar la justificació econòmica del Servei d’Atenció Domiciliaria Dependència 
de l'any 2018, en el marc del Contracte Programa 2016 – 2019.

42. Aprovar l’acceptació del Fons Complementari de Serveis Socials Bàsics, del 
Catàleg de concertació 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de 
la Diputació de Barcelona.

43. Aprovar la programació de la Xarxa de Centres Cívics pel període juny-juliol del 
2019.

44. Aprovar les bases i la convocatòria del Programa d’arranjament d’habitatges 
per a persones grans, per a l’any 2019.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 17/05/2019

L'Alcalde
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