
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 16 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.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2. Acceptar la donació i cessió compartida dels drets d’explotació de la Col·lecció 
Espartacus del sr. Lluís Guix Moreno.

3. Renunciar per raons d’interès públic al procediment licitatori del contracte de serveis de 
consultoria i assistència tècnica per al disseny d'un model de gestió del 
patrimoni municipal i l'elaboració d'un manual de normes i procediments

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Esmenar el dictamen de la Junta de Govern Local de data 2/10/2018 relatiu a 
sol·licitar una subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

5. Acceptar una subvenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Programa 
de Garantia Juvenil 

6. Acceptar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial”

7. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Wontobayo Souane, en el marc 
dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

8. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Carlos Sánchez Belmonte, en el 
marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

9. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Maria Teresa Cano Navarro, en 
el marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

10. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Marcos David Mondada 
González, en el marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades



11. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Cinzia Diodati, en el marc dels 
ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

12. Declarar desert el procediment obert endegat per adjudicar el contracte mixt de 
serveis per a la renovació i manteniment del programari Zenworks 

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

13.  Aprovar el Conveni de col·laboració per a la realització d’actuacions de custòdia 
fluvial en els termes municipals de Canovelles, Granollers i Les Franqueses del 
Vallès 

14. Iniciar la licitació del contracte mixt de subministrament de dues instal·lacions 
solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum i la seva instal·lació als edificis nou 
i antic de l’EMT

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

15. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Aules d’Extensió 
Universitària per a gent gran V.O, destinada a la realització de la programació 
de conferències

16. Aprovació de l’atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat 
DIABLES DE GRANOLLERS  destinada a la realització d’una nit  de música al 
Festival Musik N Viu.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

17. Declarar diversos productes de suport del Banc d’ajudes tècniques del Centre per 
l’autonomia personal Sírius com a béns no utilitzables.

18. Iniciar expedient licitatori per a la prestació del servei de dinamització de la gent 
gran i espai actiu de l’Ajuntament de Granollers

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 11/10/2018

L'Alcalde
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