
Us comunico que la sessió Ordinaria de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 27 de febrer 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. Aprovar la convocatòria de subvencions per  l'any 2018 per temes de cooperació, 
solidaritat i drets de les persones

3. Adjudicar el contracte de subministrament de vestuari per a diferents col·lectius 
del personal de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu 
Lot 1  a l'empresa COMERCIAL MIRALLES, SL i Lot 2  a l'empresa 
COMERCIAL A. TRULLAS,SA

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Autoritzar la compatibilitat per a activitats públiques i privades del senyor  Marc 
Guàrdia Llorens

5. Autoritzar la compatibilitat per a activitats públiques i privades de la senyora 
Carme Guillamon Villalba

6. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a ASTEM per els anys 2015 – 
2016.

7. Autoritzar la compatibilitat per a activitats públiques i privades de la senyora Anna 
Entraigas Tena

8. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya  per a la realització d'accions per a l'ocupació i el 
desenvolupament local. Projecte Treball als Barris 2016

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT



9. Esmenar l'error material produït en relació a la renúncia d'un nínxol del Cementiri 
Municipal

10. Aprovar la justificació de l'aportació econòmica de l'anualitat 2017 per a despeses 
de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya

11. Servei de manteniment de les portes automàtiques dels edificis municipals de 
Granollers

12. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO de la llicència sol·licitada per Realform 
Invest SL referent a la construcció d’un edifici plurifamiliar  al carrer València 
núm. 15 de Granollers

13. Adjudicar el contracte de subministrament i muntatge de mobiliari per l'espai de 
les naus D2D3 de Roca Umbert com a oficines, fase 2 Centre Audiovisual a 
l'empresa  F. VIDAL,SA

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

14. Aprovar l'adscripció a la societat municipal Granollers Escena, SL de les 
inversions efectuades per l'Ajuntament de Granollers en les instal·lacions del 
Teatre Auditori durant l'exercici 2017

15. Acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per a les programacions 
d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars per al curs 2017-2018

16. Ratificar la resolució d’alcaldia núm. E-545/2018, relativa a justificar la subvenció 
concedida pel Departament de Cultura per a l'adquisició de llibres i diaris 
destinats a biblioteques

17. Ratificar la resolució d'alcaldia núm. E-550/2018, relativa a aprovar la justificació 
d'una subvenció atorgada pel Departament de Cultura, destinada a  promoure la 
conservació de béns culturals mobles

18. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Coral Albada  per a 
projectes culturals per a l'any 2016.

19. Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa concedida a Òmnium 
Cultural per a la realització de les activitats de l'any 2016

20. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Esport Club Granollers per 
fer front a la despesa de material esportiu, fitxes federatives i arbitratges.



21. Inici de licitació del servei de dinamització  d'activitats  d'alfabetització digital a la 
Xarxa de Biblioteques de Granollers.

22. Aprovar l’encomana de gestió del Centre Cultural a la societat municipal 
Granollers Escena, SL

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

23. Ratificar la resolució d’alcaldia E-872/2018, de 8 de febrer de 2018, relativa a 
modificar l’acord d’acollir-se a la convocatòria pública de la Diputació de 
Barcelona dins del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per l’any 2018.

24. Imposar sanció per la comissió d’infraccions en matèria de tinença de gossos 
potencialment perillosos

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES

          

Granollers, 23/02/2018

L'Alcalde
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