
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 28 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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

2. Justificar la subvenció atorgada a la Fundació El Xiprer per el projecte 
"(In)visibles", dins la convocatòria 2016.

3. Justificar la quota de soci del Fons Català de Cooperació 2012.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Justificar la subvenció atorgada en el marc dels ajuts a la producció i 
comercialització de Productes de Palou de l’any 2018, i realitzar el pagament 
dels 4.350,00 euros subvencionats.

5. Sol·licitar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament d’accions formatives per l’any 2019.

6. Proposar l'acceptació d’una subvenció, d’import 66.492,85 €, atorgada per 
part de la Diputació de Barcelona.

7. Justificar, per import de 10.740,00 euros, la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona per a la consolidació del servei Reempresa (2016-
2019).

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, març 2019.
9. Autoritzar les transmissions dels nínxols del Cementiri Municipal.

10. Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 02119 i 01647, 
i desestimar la renúncia d’un nínxol ref. 01647.

11. Autoritzar la transmissió intervius d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 
01672.

12. Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 05294.

13. Aprovar la certificació quarta relativa a les obres del Projecte d’adequació de la 
plaça entre el carrer Llevant i el carrer Josep Pinyol.



ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

14. Sol·licitar una subvenció pel sosteniment del servei d'escoles bressol 
municipals, en el marc de la convocatòria de subvencions aprovada per la 
Diputació de Barcelona per a l'any 2017-2018.

15. Justificar la subvenció nominativa concedida al Club Bàsquet Granollers 
destinada a fer front a les despeses generals del cub per l’any 2018.

16. Justificar la subvenció a la Unión Deportiva Miguelense per fitxes federatives 
per l’any 2018.

17. Justificar la subvenció a l’Associació Granollers Esportiva per les escoles 
esportives per l’any 2018.

18. Justificar la subvenció a l’Associació Esportiva Escola Pia Granollers per 
material esportiu dins el programa Escoles Esportives Municipals per l’any 
2018.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 24/05/2019

L'Alcalde
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