
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 18 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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2. Aprovar la liquidació de l’encomana de gestió a Granollers Escena, S.L., de 
l’organització del concert de l’Escolania de Montserrat del 25 de maig de 2018

3. Adhesió a l'acord marc del Consorci Català del Desenvolupament local  i 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques pel contracte de serveis de 
mediació d'assegurances.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Servei Públic de 
Catalunya per a la realització del projecte Xarxa d’Impulsors del Programa de 
Grantia Juvenil 

5. Ratificar la Resolució d’Alcaldia E-5914/2018, per la qual es sol·licita una 
subvenció al SOC destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6. Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal

7. Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal

8. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’associació Granollers Pedala destinada 
a promocionar l'ús de la bicicleta

9. Acceptar  la subvenció per a la realització del programa formatiu SUMP Learning 
Programme dins del marc del projecte CIVITAS SUMPs-Up



10. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora de 
l'accessibilitat i per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia 
residencial

11. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per incentivar 
l’aportació d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal

12. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per al pagament de 
lloguer

13. Aprovar l’ampliació del termini d'execució de les obres del projecte d'ampliació de 
voreres c/ Girona, des del c/ Francesc Ribas fins al c/ Juli Garreta 

14. Aprovar inicialment el Projecte executiu de dues instal·lacions solars 
fotovoltaiques en règim d'autoconsum als edificis nou i antic de l'Escola 
Municipal del Treball

15. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de la 
convocatòria de subvencions per la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor 
municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

16. Aprovar la justificació parcial de la subvenció nominativa concedida al Club Futbol 
Ponent destinat a fer front al programa de beques del club per a l'any 2017

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

17. Aprovar la pròrroga i les modificacions del Conveni pel «Desenvolupament del 
programa de suport als ens locals per l’impuls i la consolidació dels serveis de 
mediació ciutadana» per al període 2019-2020.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.
          

Granollers, 14/09/2018

L'Alcalde
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