
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 26 de juny 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 justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, per a 
l’actuació "Secretaria tècnica de la xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de 
Catalunya"

3. Aprovar  la modificació de l'acord de Junta de Govern Local de 27/03/2018,  pel 
qual s'aprova la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona, per a l’actuació "En quin món vivim?"

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Aprovar la compatibilitat per activitats privades a Teresa Garcia Abollo

5. Adjudicar el contracte de serveis de manteniment de programari de gestió per a 
l’Ajuntament de Granollers Lots. 1, 4, 5, 7 i 8 i declarar deserts els lots 2, 3 i 6 
per manca de presentació d’ofertes.

6. Aprovar l'acceptació de subvencions econòmiques atorgades per la Diputació 
de Barcelona

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Sol·licitar una subvenció en concepte de transport públic urbà al Ministeri 
d'Hisenda

8. Aprovar la primera justificació econòmica de les actuacions cofinançades pel 
Projecte LIFE ALNUS del programa LIFE Nature & Biodiversity

9. Aprovar inicialment el Projecte executiu del Centre d’Arts en Moviment de Roca 
Umbert-Fàbrica de les Arts



10. Aprovar la resolució del contracte d'obres de reforma i ampliació dels vestidors 
del Camp de Futbol del Parc de Ponent mitjançant renuncia del contractista.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

11. Ratificar la resolució d'Alcaldia núm. E-3414/2018 relativa a aprovar la cinquena 
addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, i 
l'Ajuntament de Granollers per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2017-2018

12. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida al Club Futbol 
Ponent 

13. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’entitat Club de 
Futbol Finsobe 

14. Aprovar la modificació de l'acord de l'atorgament de subvenció a l'Associació 
Fantàstik, en el marc de la convocatòria del Servei de Cultura

15. Aprovació de l'atorgament d'una subvenció  a favor de l'entitat ASGRAM  
destinada al «Projecte de dinamització musical 2018»

16. Aprovar la justificació de la subvenció  concedida a l’entitat Club Triatló Granollers 

17. Aprovar la justificació de la subvenció  concedida al Club Ciclista Granollers 
destinat a fer front a les despeses  de la XXXVII Rutes del Montseny per a l'any 
2017

18. Aprovar la justificació de la subvenció  concedida a l’entitat Onco Vallès Fundació 
d’Ajuda Oncologia 

19. Aprovar l'atorgament d'una subvenció  a favor de l'entitat Blaus de Granollers 
destinada als actes de producció pròpia durant la Festa Major de 2018

20. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a Casino de Granollers Club de 
Ritme per a l'organització d'activitats culturals de l'any 2017.

21. Aprovar una subvenció  a favor de l'entitat Unió Subaquàtica Granollers (UNISUB)  

22. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Amics de l'Òpera del Vallès 
Oriental destinada a la realització del projecte "Recital solidari de Nadal" l'any 
2018

23. Aprova una subvenció  a l'entitat Club Atlètic Granollers per fer front a les 
despeses de material dins del programa d’Escoles Esportives Municipals



24. Aprovar una subvenció a l'entitat Societat Coral Amics de la Unió, per el 
desenvolupament d’un conjunt d’activitats musicals

25. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l’entitat Societat Coral Amics de la 
Unió de Granollers per a la realització d’un Casal d’estiu anomenat Estades 
musicals.

26. Declarar desert el procediment obert per adjudicar el contracte mixt de 
subministrament en règim de lloguer de mòduls sanitaris i camerinos  i lloguer 
de les cabines sanitàries químiques i urinaris químics,  per al Servei de Joventut 
i la Festa Major, i endegar un nou procediment negociat sense publicitat.

27. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a favor de l'entitat Esplai Guai De Palou  
destinada a la realització dels seus projectes d’esplai.

28. Aprovar la resolució del contracte de prestació de serveis i explotació del Bar-cantina de 
l'Escola Municipal de Treball

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

29. Aprovar el manifest per commemorar el 28 de juny, Dia Internacional per 
l’Alliberament de gais, lesbianes, persones transsexuals i bisexuals (LGTB).

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 22/06/2018

L'Alcalde
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