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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 12121212    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de    2017201720172017    a lesa lesa lesa les 17:0017:0017:0017:00 i, en segona convocatòria, el mateix dia mitja hora 
més tard, de conformitat amb allò que disposa l'article 46.2 b) de la Llei reguladora de les bases de 
règim local, sota el següent:

ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

 
ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2).- Declarar desert el procediment  negociat sense publicitat per a adjudicar el contracte de serveis  
per a la prestació del servei d'enquadernacions de diferents tipus per a la Impremta Municipal i el seu 
transport.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a DAVÍ MESTRES FUENTES PROCURADORS, 
SL, per un import de 3.302,00 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones majors de 45 
anys.

4).- Aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona, pel cofinançament d’accions per a l’any 2017 en l’àmbit del “Recull d'activitats de suport al 
teixit empresarial”, primer semestre.

5).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Mireia Riera Guàrdia en el marc dels ajuts a  
l'autoocupació.

6).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a DAVID GUILLERMO PADILLA ARMAS, per un 
import de 3.262,90 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones menors de 30 anys.

7).- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció al SOC destinada a incentivar la contractació en pràctiques  
de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya , per l’any 2017.

8).- Aprovar la sol·licitud d'una subvenció per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees 
prioritàries (FOAP) adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el 
SOC per a l'any 2017.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Aprovar la justificació de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria per a la  
concessió de les subvencions al pagament del lloguer dels contractes signats a través de la Borsa de  
Lloguer Municipal, anualitat 2016.

10).- Aprovar la justificació de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria per a la  
concessió de les subvencions al lloguer per a joves , anualitat 2016. 
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11).- Aprovar la certificació número 2 de les obres del Projecte de renovació de voreres del c. 
Conestable de Portugal, entre el c. Sant Josep de Calassanç i la plaça de la Corona, a favor de 
l'empresa ESTRUCTURAS I OBRAS ROCA, SL SERVEIS, SL.

12).- Aprovar la certificació número 2 de les obres del Projecte d'adequació del carrer Marià Sans, a 
favor de l'empresa COYNSA 2000, SA.

13).- Aprovar la certificació número 3 de les obres del Projecte de renovació de voreres del carrer  
Ponent entre carrer Rec i carrer Torras i Bages, a favor de l'empresa EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS, SL.

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

14).- Justificar la subvenció concedida pel Departament d 'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Granollers per al curs  
2015-16.

15).- Aprovació de l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Parròquia de Sant  
Esteve destinada a la commemoració dels 50 anys del Retaule de Sant Esteve a Granollers, amb la 
realització de la Mostra d'obra de l'artista escultor Sebastià Badia i Cerdà. 

TORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTES

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    7777    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2017201720172017
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