
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 11 de juny 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.

2. Despatx oficial.

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3. Justificar la subvenció atorgada a Global Infantil per al projecte «Centro de Alto 
Rendimiento de Addis Ababa (Etiopía)», dins la convocatòria 2013.

4. Acceptar la renúncia de la Fundació Pau i Solidaritat – CCOO a la subvenció 
atorgada per al projecte «Promoció d’un model de desenvolupament econòmic 
basat en la justícia social a Guatemala», dins la convocatòria 2018, i devolució 
de l’ingrés.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5. Incorporar a l’Ordenança general reguladora dels preus públics 2019 el preu 
dels diferents elements de marxandatge turístic de la ciutat de Granollers.

6. Justificar la subvenció atorgada, dels ajuts a l'autoocupació de persones 
desocupades i ordenar el pagament de 2.500 euros a V.C.S.

7. Justificar la subvenció atorgada, dels ajuts a l'autoocupació de persones 
desocupades i ordenar el pagament de 2.500 euros a E.M.M.

8. Revocar la totalitat de la subvenció atorgada, dels ajuts a l'autoocupació de 
persones desocupades.

9. Justificar la subvenció atorgada, dels ajuts a l'autoocupació de persones 
desocupades i ordenar el pagament de 2.500 euros a M.ÑP.E.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

10. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, abril 2019.

11. Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal.

12. Aprovar la certificació 5a, última i liquidació de les obres del Projecte modificat 
de reforma del Mercat Municipal de Sant Carles.



13. Adjudicar el contracte mixt del subministrament i muntatge de mobiliari d’oficina 
a l’edifici municipal situat al c/ Portalet, 4.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

14. Ratificar la resolució núm. E-3934/2019 de data 4 de juny de 2019 per la Junta 
de Govern Local.

15. Prorrogar el contracte de serveis per impartir la formació del curs de joves 
sense ESO, en so i escenografia d'actes en directe.

16. Ratificar la resolució núm. E-3962/2019 de data 5 de juny de 2019 per la Junta 
de Govern Local.

17. Justificar la subvenció al Club Triatló Granollers per a projectes esportius per 
l’any 2014.

18. Prorrogar el contracte per a la prestació del servei de neteja del Palau 
d'Esports de Granollers i les seves dependències.

19. Justificar la subvenció a l'Associació Esportiva La Mitja per a projectes 
esportius per l'any 2014

20. Justificar la subvenció al Club Fútbol Finsobe per a projectes esportius per l’any 
2014.

21. Justificar la subvenció a la Unió Subaquàtica Granollers per projectes esportius 
per l’any 2014.

22. Justificar la subvenció concedida a l'entitat Club Futbol Ponent per a projectes 
esportius per a l'any 2014.

23. Justificar la subvenció a l’AEE Celestí Bellera per a projectes esportius per a 
l'any 2014.

24. Justificar la subvenció a la UD Miguelense per a projectes esportius per a l'any 
2014.

25. Justificar la subvenció a la Societat Esportiva de Pescadors Granollers per a 
projectes esportius per l’any 2014.

26. Justificar la subvenció nominativa concedida a l’entitat Blancs de Granollers  
per a  l'any 2018.

27. Justificar la subvenció nominativa concedida a Passaltpas danses del món  per 
a la realització de les activitats de l'entitat de l'any 2018.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

28. Justificar la subvenció nominativa concedida a l’entitat Associació Ressó per a 
la publicació d’una revista mensual per a l’any 2017.

29. Justificar les subvencions atorgades l’any 2016 en la Convocatòria de Barris a 



les associacions de veïns de l’Hostal, Lledoner i Girona Centre.

30. Justificar les subvencions atorgades l’any 2016 en la Convocatòria de Barris a 
les associacions de veïns de Can Bassa, Can Gili, Ricomà Centre i Ponent.

31. Justificar les subvencions atorgades l’any 2016 en la Convocatòria de Barris a 
les associacions de veïns de Congost, Can Mònic, Granollers Centre, Palou, 
Granollers Nord i Sant Miquel.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 07/06/2019

L'Alcalde
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