
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 24 de juliol 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. Acceptar la donació del Fons patrimonial de la família Altimira Cladellas

3. Acceptar l'ajut de la Diputació de Barcelona per participar en el Programa de 
Restauració de la Xarxa d'Arxius Municipals 2018

4. Aprovar la justificació de la subvenció a l'entitat Mans Unides en el marc de la 
convocatòria del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes, per a l'any 2014

5. Aprovar la modificació de l'acord de Junta de Govern Local de 28/10/2014, de 
subvenció a la Fundació Educació Solidària per al projecte "Suport a l'educació 
secundària al departament d'Oussouye (Senegal)

6. Prorrogar el contracte del servei d’impressió externa d'elements de comunicació, 
campanyes i publicacions

7. Iniciar expedient licitatori per a la contractació del servei d’enquadernacions per a 
la impremta municipal

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

8. Aprovar el Pla operatiu d’accions de promoció turística de Granollers.

9. Aprovar la justificació, en nom de Granollers Mercat, de la subvenció atorgada per 
la Diputació de Barcelona del “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial”



ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10. Aprovar el padró fiscal de la Taxa de Cementiri Municipal per a l'any 2018

11. Aprovar el Conveni de col·laboració per la cessió de l’ús de la parcel·la del carrer 
Josep Escobar núm. 77, propietat de la societat Disrop SL, per a ser utilitzada 
com a aparcament gratuït.

12. Autoritzar a l’empresa Sorea, SA la renovació d’un tram de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable al carrer Palaudàries.

13. Aprovar inicialment el Projecte de passera al llac del Parc de Ponent

14. Aprovar inicialment el Projecte actuacions per a la millora acústica del pati de 
l’Escola Pereanton

15. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al mercat setmanal del dijous 

16. Aprovar la certificació 2a i última de les obres del Projecte d’adequació de 
paviments 2017

17. Aprovar la certificació número 1 de les obres del Projecte de reordenació i 
pavimentació de la plaça Pau Casals

18. Adjudicar el contracte de subministrament  de 8 vehicles per a l’Ajuntament  de 
Granollers, en la modalitat d’arrendament a l’empresa  FRAIKIN ASSETS 
SUCURSAL EN ESPAÑA.

19. Iniciar l’expedient licitatori del contracte d'obres per a l'execució del projecte 
d’adequació de l’aparcament públic del barri Congost 

20. Iniciar l’expedient licitatori del contracte d'obres per a l'execució del projecte del 
Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert -Fàbrica de les Arts

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

21. Aprovar l'aportació provisional total de l'Ajuntament de Granollers a favor del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent a l'any 2018



22. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,  i 
l’Ajuntament de Granollers per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2018-2019

23. Adjudicar el contracte de serveis per a la gestió del casal d’estiu inclusiu de l’any 
2018 a l’empresa ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL

24. Prorrogar el contracte de serveis de neteja del Consorci Administratiu d'Educació 
Especial Montserrat Montero 

25. Aprovar la justificació de la subvenció  a l'entitat Coral Art-9 de Granollers en el 
marc de la convocatòria del servei Cultura

26. Aprovar una subvenció a l'entitat Associació Òmnium Cultural destinada al 
projecte «Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental» 

27. Aprovar una subvenció a 'entitat Arsènic destinada a la realització del projecte 
«La Trama. Encontre de joves a Escena» 

28. Aprovar una subvenció a l'entitat Societat Coral Amics de la Unió destinada al 
projecte de promoció «El cant coral de Granollers al món»

29. Aprovar una subvenció a l'entitat Blancs de Granollers destinada al projecte de 
sonorització d'actes de producció pròpia durant la Festa Major de 2018

30. Aprovar la modificació de l'acord de l'atorgament de subvenció  a la Societat Coral 
Amics de la Unió a l'any 2015

31. Aprovar una subvenció a l'entitat  Diables de Granollers destinada al projecte 
"Promoure la cultura i la tradició del foc" any 2018

32. Aprovar la modificació de l'acord  de subvenció a  la Coral Albada, en el marc de 
la convocatòria del Servei de Cultura per a l'any 2017

33. Aprovar la justificació de la subvenció a l'Escola Granullarius en el marc de la 
convocatòria del servei d'Educació, curs 2017/18

34. Adjudicar el contracte de serveis per impartir la formació del curs de joves sense 
ESO, en so i escenografia d’actes en directe.

35. Aprovar una subvenció a l'entitat club Balonmano Granollers destinada a la 
celebració del XX aniversari del Torneig Internacional d’handbol Base Granollers 
CUP

36. Adjudicar el lot 2 del contracte mixt de subministrament en regim de lloguer de 
cabines sanitàries químiques a l’empresa ALKIRENT SERVI, SL i declarar 
desert el lot 1 pel lloguer de mòduls sanitaris i camerinos.



ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

37. Aprovar la justificació de la subvenció a l’entitat l’Associació d’empresaris i 
propietaris del polígon Jordi Camp i Congost, destinada a afavorir l’ajuda 
mèdica/sanitària, any 2018

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 20/07/2018

L'Alcalde
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