
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 12 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 TERRITORI I CIUTAT

2. Adjudicar el contracte d’obres d’execució del projecte de reforma integral de 
l’espai de Can Bassa. Programa «Fem un jardí» Institut Celestí Bellera.

3. Adjudicar el contracte d’obres d’execució del projecte de rehabilitació i reforma de 
l’edifici municipal del carrer Portalet.

4. Iniciar la tramitació pel subministrament per al Centre Cultural d'un sistema 
integral de projecció digital, sistema d'àudio i condicionament acústic. 

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

5. Aprovar l’addenda dels convenis amb el Departament d’Ensenyament pels 
projectes HANDWORK i  MAGRANER, de l’Institut Antoni Cumella i de l’Institut 
Escola Municipal del Treball

6. Aprovar el conveni amb el Departament d'Ensenyament  per al projecte TAU, de 
l'Institut Marta Estrada

7. Aprovar la sol·licitud de subvenció per al funcionament de les llars d'infants 
municipals, de la convocatòria de la Diputació de Barcelona

8. Justificar la subvenció de la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa 
Complementari de transicions educatives per al curs 2017-2018

9. Atorgar una subvenció a l'entitat Rella Associació de mestres i professorat 
jubilats, destinada a la realització del projecte de voluntariat educatiu

10. Aprovar una subvenció a l’entitat Esplai Guai ! de Palou per a la realització d’un 
casal d’estiu anomenat AVENTURA’T I BELLUGA’T



11. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Associació Patinatge Artístic 
Granollers per fer front a les despeses de material dins del programa d’Escoles 
Esportives Municipals.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

12. Aprovar la liquidació dels ingressos de Granollers Promocions, SA  procedents 
del servei de retirada de vehicles de la via pública, de l'exercici 2018, període 
gener a juny.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 07/09/2018

L'Alcalde
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