
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 6 de novembre 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. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

2. Aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de material d’oficina 
l’Ajuntament de Granollers, Lot 1 «Material d’escriptori» formalitzat amb 
l'empresa F.VIDAL,SA

3. Aprovar la sol·licitud de subvenció a FESSP- UGT Catalunya  secció sindical de 
l’Ajuntament de Granollers, corresponent a l’any 2018.

4. Aprovar l'acceptació de l'expedient de revocació parcial de la subvenció atorgada 
per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), per a la realització de les 
accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors/es 
desocupades per a l'any 2015 (Expedient 15/FOAP/269/0126431).

5. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a María Teresa Pérez Gómez, en 
el marc dels ajuts a la compra d'activitats en funcionament dins el programa 
Reempresa.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6. Atorgar les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys .

7. Modificar la sepultura objecte del dret funerari, atorgada en concessió fins a un 
màxim de 50 anys.

8. Aprovar la Certificació 3a relativa a l’execució del Projecte d’ampliació i reforma 
del taller de mecanització de l’Escola Municipal el Treball.

9. Modificar l'acord de Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2018, en el qual 
s'autoritzava la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal.

10. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO acreditat per la llicència sol·licitada per 
Dana Solid SL referent a la construcció d’un edifici plurifamiliar en cantonada 



amb 18 habitatges i 27 places d’aparcament al carrer Corró núm. 211-215 
Granollers.

11. Modificar l'acord marc del subministrament de recanvis d'automoció per 
l'Ajuntament de Granollers

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

12. Aprovar la concessió d'una beca d'estudi del Memorial Josep Homs i Corominas 
per al curs escolar 2017-2018.

13. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Associació Granollers 
Esportiva per fer front a despeses de la competició federada.

14. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Associació Granollers 
Esportiva per fer front a despeses de l a competició federada.

15. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Club de Futbol Ponent per 
fer front a la despesa d’arbitratges.

16. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat UD. Miguelense per fer front 
a despeses de les fitxes federatives i assegurances.

17. Modificació del contracte del servei de menjador i monitoratge de  l'escola 
Salvador Llobet i el servei de menjador de les  Escoles Bressols Municipals i el 
manteniment de l'equipament de cuina de les 4 escoles.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

18. Modificar l’acord de Junta de Govern Local, del dia 10 d’abril de 2018, de disposar 
en favor de l’empresa Construcciones Caler, SAU, encarregada de la gestió de 
les obres del programa d’arranjament d’habitatges.

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 02/11/2018

L'Alcalde


		2018-11-02T12:25:24+0100
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB




