
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 2 d'octubre 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.

2. Despatx oficial.

ÀREA DE DE GOVERN I ECONOMIA

3. Autoritzar la compatibilitat per a activitats privades a la senyora Julia Mas 
Maresma

4. Autoritzar la compatibilitat per a activitats privades al senyor David Reyes Tena

5. Aprovar la sol·licitud d’una subvenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
per a la realització de 4 programes d'inserció laboral

6. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Juana Villanueva Vargas, en el 
marc dels ajuts a l’autoocupació

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO de la llicència sol·licitada per Prohabitat 
Residencial SL referent a la construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Comerç 
núm. 2-4/6-8

8. Iniciar expedient licitatori  per a la homologació de proveïdors de l’Acord Marc pel 
subministrament  de diferents articles pel Servei de Medi Ambient i Espais Verds 

9. Adjudicar el contracte d'obres per a l'execució  del projecte d’urbanització dels 
espais exteriors de Roca Umbert, obra 29/18

10. Adjudicar el contracte d’obres per a l’execució del projecte d’adequació 
aparcament públic al barri del Congost, a l’empresa  CONSTRUCCIONS 
DEUMAL, SA



11. Adjudicar el contracte d'obres Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert naus B1-B2, 
obra 32/18

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

12. Aprovar la justificació de la subvenció del Departament d'Ensenyament  per al 
funcionament de l'Escola de Música Municipal “Josep Maria Ruera” per al curs 
2016-17

13. Sol·licitar una subvenció de caràcter extraordinari a la Diputació de Barcelona per 
al projecte «Adolescències360 (Educació a Temps Complet - ETC)»

14. Anul·lar l’import del document comptable corresponent als Ajuts al Transport 

15. Adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de medicina i 
infermeria pel Centre de Medicina de l’Esport de Granollers a l’empresa  REYES 
SALAMANCA, SL

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

16. Modificar el contracte de Serveis de gestió i dinamització sociocultural i 
comunitària de la xarxa de Centres Cívics Municipals de Granollers, i del Servei 
d'informació i acollida de Can Jonch CCP

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 28/09/2018

L'Alcalde
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