
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 23 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. Aprovar la justificació de la subvenció a la Fundació Educació Solidària, del  
"Projecte de suport a l'educació secundària al departament d'Oussouye, 
Senegal"

3. Adjudicar el contracte de serveis per a les enquadernacions de diferents tipus per 
a la Impremta Municipal de Granollers

4. Adoptar institucionalment la Declaració de les Ciutats Defensores dels Drets 
Humans 2018

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5. Ratificar la Resolució d’Alcaldia, de data 15/10/2018, per la qual es sol·licitava 
una subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per a la realització del 
Programa ENFEINA’T 2018.

6. Aprovar, en nom de l’EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica de les 
subvencions atorgades per part de la Diputació de Barcelona

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Declarar d'especial interès la llicència d’obra major referent a l’adequació d’espais 
i ampliació de l’IES Marta Estrada

8. Relatiu a autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 03619.



9. Aprovar la pròrroga i modificació del contracte per a la prestació del servei de 
manteniment de les instal·lacions elèctriques dels equipaments de l'Ajuntament 
de Granollers i les entitats adscrites

10. Justificar les despeses de l'anualitat 2017 de suport econòmic pel funcionament 
del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei 
d’Atenció Ciutadana (SAC) atorgat per la Diputació de Barcelona

11. Aprovar inicialment el Projecte d’adequació d’un espai com a sala d’assaig coral a 
la planta soterrània del TAG

12. Iniciar expedient licitatori del servei de neteja i adequació del Parc del Puig de les 
Forques i del Cementiri municipal de l’Ajuntament de Granollers 

13. Aprovar la pròrroga del contracte de neteja i adequació del Parc del Puig de les 
Forques i del Cementeri

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

14. Ratificar la resolució d'Alcaldia E-6384/2018 relativa a aprovar la justificació de la 
subvenció concedida pel Consell Català de l'Esport

15. Ratificar la resolució d'Alcaldia E-6654/2018 relativa a aprovar la justificació de les 
despeses de les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn de Granollers

16. Acceptar l'ajut en el marc del Programa Complementari de transicions educatives 
per al curs 2018-2019 de la Diputació de Barcelona

17. Adhesió al Protocol general Xarxa de Centres Municipal d’Educació Especial

18. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Drac de Granollers 

19. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Agrupació Excursionista de 
Granollers 

20. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat JOVENT IGNORAT  destinada al 
Projecte d'oci nocturn alternatiu

21. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Passaltpas danses del món.



22. Autoritzar l'ús social fora de l'horari escolar de l'Escola Pereanton a favor de la 
Societat Coral Amics de la Unió

23. Aprovar l’encomana de gestió de la coordinació i organització conjunta de les 
temporades dels Teatres Auditori de Granollers i Canovelles dins el projecte 
«Escena grAn:»

24. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per 
donar suport a les activitats culturals de les festes majors

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

25. Aprovar l’addenda al contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i l’Ajuntament de Granollers

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 19/10/2018

L'Alcalde
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