
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 30 de gener de 2018 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2. Ratificar la resolució d'Alcaldia d'atorgament de subvenció nominativa al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament per als projectes 3043, 3056 i 3120

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3. Modificar contracte serveis telecomuncacions de veu, dades, accés a internet de 
l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i empreses municipals

4. Aprovar la justificació i renúncia, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona per a la realització de diverses accions 
incloses en el “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial”

5. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a CASA MASFERRRER, SA, per 
un import de 4.402,94 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones 
menors de 30 anys

6. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a FUNDACIÓ PRIVADA 
LLIBRERIA SANTA ANNA, per un import de 5.016,38 €, en el marc dels ajuts a 
la contractació de persones majors de 45 anys

7. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a MIREIA RIERA GUARDIA, per 
un import de 3.265,52 €, en el marc dels ajuts a la contractació de persones 
majors de 45 anys



ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8. Aprovar la liquidació, autoritzar i reconèixer obligacions de pagament i 
compensació de deutes i autoritzar la devolució de fiança del contracte de 
serveis per a la gestió i control dels mercats setmanals de la ciutat de Granollers

9. Acceptar la subvenció estatal del tranport urbà

10. Aprovar certificació dels treballs de millora del dipòsit anti-DSU del sector X del 
barri del Lledoner

11. Aprovar la certificació número 5 i de liquidació de les obres del Projecte 
d'adequació del carrer Marià Sans, a favor de l'empresa COYNSA 2000, SA, 

12. Aprovar la certificació número 2 i liquidació de les obres del Projecte d'ampliació 
de voreres al carrer Montseny (Polígon Ind. Ramassar), a favor de l'empresa 
COYNSA 2000, SA

13. Aprovar la certificació número 8 i de liquidació de les obres del Projecte 
d'adequació de l'espai de les naus D2-D3 de Roca Umbert, com a oficines. Fase 
2 Centre Audiovisual.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

14. Acceptar l'ajut econòmic en relació a l'actuació “Desenvolupament de Projectes 
Pilot Locals d'Educació a Temps Complet en el curs 2017-18”, concedit per la 
Diputació de Barcelona en el marc del Protocol general del Pla XGL 2016-2019

15. Ratificar la resolució d'Alcaldia E-8108/2017 relativa a la Concessió directa, amb 
caràcter excepcional, d'una subvenció a favor de l'Institut  Carles Vallbona per a 
promoure la mobilitat internacional dels alumnes de cicles formatius a través de 
les beques Erasmus+

16. Acceptar i aprovar la justificació del suport puntual atorgat per la Diputació de 
Barcelona a l’Ajuntament de Granollers per donar suport als centres d’educació 
especial municipal, en el marc del catàleg de serveis de l'any 2017



17. Acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018 
del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019».

18. Prorrogar el contracte de serveis per la docència "Educació corporal"

19. Aprovar la subvenció nominativa a favor de l'entitat club Balonmano  Granollers 
per la participació de l’equip sènior masculí en competició internacional i l’equip 
sènior femení a la lliga de Divisió d’Honor espanyola

20. Subvenció nominativa a favor de l'entitat club Balonmano Granollers destinada a 
la organització del Torneig Internacional d’handbol base Granollers CUP 2018

21. Subvenció nominativa a favor de l'entitat Fundació Balonmano Granollers per la 
promoció de l’handbol base

22. Ratificar la resolució d'alcaldia E-1/2018 de data 1 de gener de 2018 per la Junta 
de Govern Local.

23. Proposta per aprovar la convocatòria i les bases específiques que regiran el 
concurs de Curtmetratges i Projectes Audiovisuals de Granollers  GRA D'OR 
2018. Viu-lo En Pantalla Gran.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 26/01/2018

L'Alcalde
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