
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 30 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 Josep Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris per al "Programa de Formació per a la inserció del mercat 
de treball per als joves de la wilaya de Tetuan, fase III. 2014-2015",

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3. Adjudicar el contracte mixt de subministrament de  llicencies de programari de 
disseny assistit per ordinador, CAD, i serveis d’implantació, formació i suport als 
usuaris a l’empresa SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA

4. Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l'Associació d'Empresaris 
del polígon industrial Font del Ràdium i l'Ajuntament de Granollers

5. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a 
la realització d’una part del “Projecte Vallès Oriental 4.0”, i encarregar-ne la 
gestió a l’EPE Granollers Mercat.

6. Aprovar, en nom de l’EPE Granollers Mercat, la justificació econòmica parcial del 
Projecte ‘’Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2018-2020. Projecte Vallès 
Oriental 4.0’’

7. Ratificar la Resolució d’Alcaldia E-6932/2018, del 18/10/2018 de sol·licitud d’una 
subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Programa de Treball i 
Formació 2018



8. Aprovar la justificació de la subvenció a María Jesús Cárdenas Cuerda, en el 
marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

9. Aprovar la justificació de la subvenció a Mònica Moral Torrent, en el marc dels 
ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

10. Aprovar la justificació de la subvenció a Javier Aniza Alos, en el marc dels ajuts a 
l’autoocupació de persones desocupades

11. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a MIMETIC STUDIO, SL, en el 
marc de les subvencions per a la despesa en concepte d’interessos per préstec 

12. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Oriol Adell Domingo, en el marc 
de les subvencions per a la despesa en concepte d’interessos per préstec

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

13. Aprovar la certificació 12a de les obres del Projecte d'ampliació de voreres al 
carrer Girona, a favor de l'empresa UTE COYNSA 2000 SL - VORACYS SL

14. Acceptar la cessió en propietat de Bancs ecodissenyats atorgats per la Diputació 
de Barcelona

15. Acceptar la renuncia a la llicència sol·licitada per Maspro 2006 SL  i retornar els 
imports autoliquidats corresponents a l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. 

16. Autoritzar la transmissió d’un nínxol del Cementiri Municipal

17. Iniciar la licitació del contracte de serveis de realització d’un projecte demostratiu 
en el Riu Congost en el marc del projecte Life Alnus.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

18. Aprovar l’adhesió de l’Escola de Música a l’ACEM, Associació Catalana d’Escoles 
de Música. 



19. Aprovar una subvenció a l'entitat AMPA Escola Maria Anna Mogas, destinada a 
«El Cross de l’Escola Maria Anna Mogas»

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

20. Aprovar la modificació del contracte de serveis per a la gestió del Punt de 
Trobada

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 26/10/2018

L'Alcalde
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