
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 20 de març 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 de sol·licitar una subvenció pel projecte 
"Elaboració d’un catàleg de la documentació de lleves i servei militar de 
Granollers" del departament de Cultura

3. Ratificar la resolució d'alcaldia de sol·licitar una subvenció pel projecte 
"Elaboració del calendari de conservació i accés de l’Ajuntament de Granollers" 
del departament de Cultura

4. Acordar l'adhesió a l'Acord Marc per a la prestació del servei de gestió i 
assistència en viatges de la Comissió Central de Subministraments de la 
Generalitat de Catalunya.

5. Aprovar la pròrroga del contracte privat d'assegurances per a l'Ajuntament de 
Granollers, responsabilitat civil patrimonial

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

6. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona anomenada “Diagnosi per al 
desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent”

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Aprovar la segona justificació econòmica de les actuacions cofinançades pel 
projecte COMPOSE del programa Interreg MED 2016-2019

8. Aprovar inicialment el Projecte d’adequació elèctrica de l’Escola Montserrat 
Montero



9. Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del sector 122.

10. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del passatge Xile

11. Declarar desert el procediment obert endegat per a adjudicar el contracte de 
subministrament d'un vehicle elèctric per a la Unitat Operativa de Serveis

12. Autoritzar la transmissió d'una parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1376

13. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1091

14. Acceptar la renúncia d’un nínxol del Cementiri Municipal

15. Autoritzar la transmissió d'una parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1342

16. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona, pel recurs d’Electrificació de flotes municipals: turisme i furgonetes

17. Autoritzar a l'empresa Sorea, SA la renovació d'un tram de la xarxa de 
subministrament d'aigua potable al carrer Argentina

18. Autoritzar a l’empresa SOREA,SA el desplaçament parcial i substitució d'un tram
de canonada de subministrament d'aigua potable al carrer del Sol

19. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal,

20. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal

21. Autortizar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal

22. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal,

23. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal, 

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

24. Relatiu a aprovar l'acolliment a la convocatòria d'Ajuts del Consell Comarcal per a 
la Formació en el Lleure Infantil i Juvenil dels joves de la comarca de VO

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR



25. Aprovar la justificació dels ajuts econòmics concedits per la Diputació de 
Barcelona, referent a les diferents actuacions sol·licitades pel Servei de Salut 
Pública i Consum 

26. Acceptar el suport puntual consistent en l’ajut econòmic del «Programa de 
persones amb discapacitat intel·lectual i/o salut mental» 

27. Aprovar la justificació de la subvenció econòmica per les actuació: 
«Desenvolupament i implementació de les Polítiques d'Igualtat de Gènere i 
LGTBI», atorgada per la Diputació de Barcelona

28. Aprovar la justificació de la subvenció econòmica per l’actuació «Atenció 
psicològica a les dones en situació de violència masclista i als seus fills i filles», 
atorgada per la Diputació de Barcelona

29. Aprovar la justificació de la subvenció econòmica per les actuacions: «Pla d' 
actuació municipal pel civisme i la convivència 2017» i «Programa d'Acció en 
Participació Ciutadana 2017», atorgada per la Diputació de Barcelona

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 16/03/2018

L'Alcalde
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