
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 7 de maig de 2019 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. Adherir l’Ajuntament de Granollers a la Red de Ciudades por la Agroecología.
3. Justificar la subvenció atorgada per a la realització de l’activitat, Atenció, 

informació i assessorament als treballadors i realitzar el pagament dels 5.000 
euros subvencionats.

4. Justificar la subvenció atorgada, en el marc dels ajuts a l’autoocupació de 
persones desocupades i ordenar el pagament de 2.500 euros.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

5. Justificar la subvenció concedida en el marc de la Línia 2 de subvenció per a la 
rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial, 
convocatòria 2017.

6. Justificar 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, anualitat 2016.

7. Aprovar la certificació 3a de les obres d’urbanització dels espais exteriors de 
Roca Umbert.

8. Aprovar la certificació 1a de les obres per a la formació d’un itinerari accessible 
mitjançant la implantació de rampes mecàniques al carrer Carles Riba.

9. Iniciar la licitació del Projecte de reurbanització del polígon industrial de la Font 
del  Radium amb dos lots.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

10. Aprovar la subvenció a l’Escola Granullarius per material didàctic per l’any 
2019.

11. Atorgar subvenció a l’Associació Esportiva Carles Vallbona per la promoció del 
voleibol per l’any 2019.

12. Atorgar subvenció al Club Atlètic del Vallès pel cost d’arbitratges per l’any 2019.



13. Atorgar subvenció al Club Atlètic Granollers per fitxes federatives per l’any 
2019.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

14. Modificar l’acord de justificació de les subvencions provinents de la Diputació 
de Barcelona per al servei de Salut Pública i Consum.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 03/05/2019

L'Alcalde
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