
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 13 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

2. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Xavier Portillo Mijaloff, en el 
marc dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

3. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la senyora Francisca Bellavista, 
en el marc de la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la 
millora d'accessibilitat en habitatges, edificis i locals

4. Aprovar la justificació de les subvencions concedides en el marc de la 
convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la millora 
d'accessibilitat en habitatges, edificis i locals, fase 4.

5. Aprovar la justificació de les subvencions concedides en el marc de la Línia 2 de 
subvenció per a la rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia 
residencial

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

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

7. Ratificar la resolució d'Alcaldia E-6935/2018 relativa a acceptar la subvenció per 
al sosteniment del funcionament dels conservatoris de música municipals

8. Ratificar la resolució d'Alcaldia núm. E-6862/2018 relativa a acollir-nos a la 
convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a subvencions per a les 
programacions d'arts escèniques i musicals



9. Aprovar la liquidació del Cànon 2018 en concepte de l'explotació i la gestió de la 
Casa de Colònies de Roques Blanques de Ribes de Freser

10. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Coral Albada en el marc de 
la convocatòria del servei Cultura

11. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I 
GUIA SANT ESTEVE 

12. Aprovar la justificació de la subvenció  concedida a l'Esbart Dansaire de 
Granollers

13. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació Fantàstik de 
Granollers

14. Modificar el contracte mixt de serveis de transport, muntatge i desmuntatge 
d'infraestructures i suport a activitats a desenvolupar amb un projecte d'inserció 
sociolaboral 

15. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat  Parròquia st Esteve de 
Granollers

16. Aprovar de l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat  Col·lectiu 
Cristià L’Estel del Matí destinada a projecte « L’Estel del barri»

17. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) i l’Ajuntament de Granollers

18. Aprovar la justificació de les despeses de les actuacions del programa Proeducar 
en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Granollers 

19. Aprovar la justificació de l'ajut econòmic en relació a l'actuació “Desenvolupament 
de Projectes Pilot Locals d'Educació a Temps Complet en el curs 2017-18”, 
concedit per la Diputació de Barcelona

20. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa, concedida a l’entitat Societat 
Coral Amics de la Unió

21. Modificar l'apartat 4. de la convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern 
Local de 17/7/2018 sobre els ajuts al transport urbà

22. Aprovar una subvenció a l’entitat AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT 
ESTEVE DE GRANOLLERS per a la realització d’un casal d’estiu

23. Aprovar la pròrroga del contracte de servei de neteja d’equipaments esportius 
formalitzat amb l’empresa MULTIANAU, SL.



ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

24. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de veïns Granollers 
Nord en el marc de la convocatòria Barris 2015.

25. Prorrogar el contracte de servei d’atenció a la persona i les activitats de 
sensibilització i comunitàries, en l’àmbit de la teràpia ocupacional al Centre per a 
l’autonomia personal Sírius de Granollers.

26. Prorrogar el contracte de servei de suport, informació i dinamització als EBASP 
de Granollers.

27. Acceptar les donacions de particulars de material al Banc d'Ajudes Tècniques que 
gestiona el Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS

28. Acceptar la fusió per absorció de l’empresa Tot sal 55, SL per l’empresa Pieles
y Cueros Palomeras y Gambus SA, en relació al contracte de subministrament i 
transport de sal de desgel
 

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 09/11/2018

L'Alcalde
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