
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 4 de setembre 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 GOVERN I ECONOMIA

2. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a NOUSOL NUEVAS ENERGIAS, 
SLL, per la contractació de majors de 45 anys

3. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Carmen López Santos, en el 
marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

4. Aprovar inicialment els Projectes executius de reforma de l’enllumenat públic del 
barri de Can Bassa (fase I i fase II)

5. Aprovar la certificació 10a de les obres del Projecte d'ampliació de voreres al 
carrer Girona, a favor de l'empresa UTE COYNSA 2000 SL - VORACYS SL

6. Aprovar la certificació número 2 de les obres del Projecte de reordenació i 
pavimentació de la plaça Pau Casals

7. Aprovar la certificació 1a de les obres executades del Projecte d’adequació de 
paviments 2018

8. Aprovar la certificació primera de les obres executades del Projecte d’ampliació i 
reforma del taller de mecanització de l’Escola Municipal del Treball

9. Adjudicar el contracte de subministrament de carburant per les calderes de 
calefacció i els grups electrògens de l’Ajuntament de Granollers i el consorci 
administratiu Centre d’Educació Especial Montserrat Montero LOT 1, a 
l’empresa COMBUSTIBLES MOLIST, i declarar deserta la licitació del LOT 2 

10. Adjudicar el contracte mixt per a la prestació del servei de manteniment preventiu 
i correctiu dels aparells elevadors ubicats en els edificis municipals de 
l’Ajuntament de Granollers i les entitats adscrites



11. Adjudicar el contracte mixt d’obres per a la redacció del projecte d’instal·lació d’un 
itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font Verda, així com 
l’execució de l’obra i el manteniment de la instal·lació

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

12. Concedir les subvencions de suport a l'activitat dels centres educatius públics per 
l'any 2018

13. Aprovar una subvenció a l'entitat Associació Amics de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers (AOCG) per el desenvolupament d’un conjunt d’activitats musicals

14. Aprovar una subvenció a l'entitat Associació Esportiva Carles Vallbona per fer 
front a les despeses de material dins del programa d’Escoles Esportives 
Municipals.

15. Aprovar una subvenció a l'entitat Club de Futbol Americà Granollers Fènix per fer 
front a la despesa de les fitxes federatives i a les inscripcions a competicions

16. Ratificar la resolució d'alcaldia E-5630/2018 relativa a adjudicar el contracte de 
subministrament de focs artificials i de tronades de Festa Major 2018.

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 30/08/2018

L'Alcalde
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