
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 25 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 convocatòria de subvencions per a projectes de sensibilització 
vinculats a la commemoració dels 80 anys del bombardeig de Granollers 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3. Revocar la subvenció atorgada a  SPPM-CAT en el marc de la convocatòria per a 
la concessió de subvencions per a seccions sindicals corresponent a l’any 2017

4. Relatiu a aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la secció sindical 
ASTEM corresponent a l’any 2017

5. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per 
a la consolidació del servei Reempresa (2016-2019)

6. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Àngel Garcia Martínez, en el 
marc dels ajuts a  activitats en funcionament dins el programa Reempresa.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO  per la llicència sol·licitada per Bombas 
Saci SA referent a la construcció de nau industrial al carrer Muntanyola núm. 4-
22 

8. Aprovar la certificació 11a de les obres del Projecte d'ampliació de voreres al 
carrer Girona, a favor de l'empresa UTE COYNSA 2000 SL - VORACYS SL

9. Aprovar el cànon de la concessió municipal d'aparcament soterrat "El Sot " – 
2018



10. Aprovar el cànon de la concessió municipal d'aparcament soterrat "El Parc " - 
2018

11. Atorgar la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys del columbari 
ref. 30070

12. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per a l'execució d'actuacions 
d'abastament d'aigua en baixa 2018

13. Autoritzar la transmissió de nínxols del Cementiri Municipal 

14. Aprovar la certificació segona relativa a les obres del Projecte d’ampliació i 
reforma del taller de mecanització de l’Escola Municipal del Treball

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

15. Justificar de la subvenció concedida pel Departament d'Ensenyament  per al 
sosteniment del funcionament del Conservatori de Música 

16. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per 
a les Programacions d'Arts Escèniques i musicals, curs 2017-2018

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

17. Aprovar la justificació de les subvencions nominatives atorgades a l’entitat Càritas 
Diocesana de Terrassa, pel projecte «Centre d’Acollida i formació Pius XII»

18. Aprovar la modificació de l'import sol·licitat en el projecte d'interès de la fitxa 7 del 
Contracte Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
exercici 2018

TORN DE PRECS I PREGUNTES.
          

Granollers, 21/09/2018

L'Alcalde
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