
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 11 de desembre 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 econòmica i la renúncia parcial, en nom de Granollers 
Mercat, d'una subvenció de la Diputació de Barcelona per al cofinançament 
d’accions formatives

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

3. Aprovar inicialment el Projecte executiu d'instal·lació d'una canonada de 
subministrament d'aigua potable pel carrer Francesc Ribas

4. Pròrrogar el contracte d’arrendament d’un bé immoble situat al carrer Sant Jaume 
nº 16, 5º-9ª de Granollers

5. Aprovar inicialment el Projecte de reurbanització dels carrers Duran i Reynals, 
Alfred Nobel, Josep Trueta i av. Autovia de l'Ametlla, del Polígon Industrial de la 
Font del Radium

6. Aprovar inicialment el Projecte de Reurbanització dels carrers Severo Ochoa i 
part del camí de Can Ros dels Ocells, del Polígon Industrial de la Font del 
Ràdium

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

7. Informar favorablement la proposta de canvi de nom del centre d’educació infantil 
i primària actualment conegut com a «Escola Granollers»



8. Ratificar la resolució d’Alcaldia núm. E-7743/2018, relativa a aprovar l'acceptació 
de la subvenció per al finançament de les escoles bressol municipals, en el 
marc de la convocatòria aprovada per la Diputació de Barcelona

9. Aprovar la justificació de la subvenció a l'entitatFantàstik de Granollers en el marc 
de la convocatòria del servei Cultura

10. Aprovar la justificació de la subvencióa l’Associació Esportiva Escola Pia 
Granollers dins el programa d’Escoles Esportives Municipals

11. Aprovar la justificació de la subvenció a l'entitat Club Esgrima Granollers  dins el 
programa d'Escoles Esportives Municipals 

12. Aprovar la modificació i pròrroga contracte serveis neteja centres educatius 
públics i municipals

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

13. Aprovar la modificació del contracte del servei d’atenció a domicili (SAD)

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 07/12/2018

L'Alcalde en funcions
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