
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 2 de juliol 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. Iniciar l’expedient licitatori del contracte del servei de manteniment i neteja de la 
impressora Xerox Color 550 de la impremta de l’Ajuntament de Granollers.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3. Justificar la subvenció atorgada per la contractació de majors de 45 anys i 
ordenar el pagament de 2.943,60 euros.

4. Justificar la subvenció atorgada per la contractació de menors de 30 anys i 
ordenar el pagament dels 5.887,20 euros subvencionats.

5. Justificar la subvenció atorgada dels ajuts a l’autoocupació de persones 
desocupades.

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

7. Ratificar la Resolució d’Alcaldia E-4198/2019, de data 13 de juny de 2019, 
relativa a justificar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de la Diputació 
de Barcelona.

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8. Autoritzar les transmissions dels nínxols del Cementiri Municipal.

9. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió del subministrament d’aigua 
potable del 1r. trimestre de 2019.

10. Revocar la concessió d’ocupació de la via pública amb llocs de venda al mercat 
del dijous.

11. Acceptar la renúncia de la llicència per l'ocupació de béns de domini públic amb 
llocs de venda al mercat setmanal del dijous núm. 1391.



12. Acceptar la renúncia a l’atorgament de la subvenció al pagament de lloguer 
2017 – Línia 2, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol 
de 2018 (LLA).

13. Acceptar la renúncia a l’atorgament de la subvenció al pagament de lloguer 
2017 – Línia 2, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol 
de 2018 (CDG).

14. Aprovar la certificació 5a de les obres d’urbanització dels espais exteriors de 
Roca Umbert.

15. Adjudicar el contracte d'obres de l’actualització del Projecte bàsic i executiu de 
reforma dels vestidors del camp de fútbol del Parc de Ponent (obra 83/18).

16. Aprovar la certificació 6a de les obres del Centre d’Arts en Moviment Roca 
Umbert-Fàbrica de les Arts (naus B1-B2).

17. Adjudicar el contracte d’obres per a la construcció d’un sistema de calefacció i 
producció d’aigua calenta sanitària, subministrament d’energia i el manteniment 
integral de les instal·lacions pel subministrament tèrmic de 5 equipaments 
públics de Granollers.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

18. Aprovar una subvenció a l'Institut Marta Estrada per a facilitar l'accés a les 
sortides i activitats complementàries a tot l'alumnat per l'any 2019.

19. Atorgar una subvenció a l'Escola Lledoner per desenvolupar el projecte «A 
l'escola fem Steam». 

20. Aprovar una subvenció a l'Escola Turó de Can Gili pel projecte «Sortides» per 
l'any 2019.

21. Aprovar una subvenció a l'Escola Mestres Montaña destinada al projecte «Tots 
hi anem» per l'any 2019.

22. Aprovar una subvenció i  un conveni de col·laboració amb el Club Bàsquet 
Granollers.

23. Revocar la subvenció del Club Petanca Can Bassa per projectes esportius per 
l’any 2013.

24. Aprovar la modificació de l’encomana de gestió de la coordinació i organització 
conjunta de les temporades dels Teatres Auditori de Granollers i Canovelles 
dins el projecte «Escena grAn:».

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

25. Justificar la subvenció atorgada a l’entitat Creu Roja pel Projecte de suport a la 
higiene, per l’any 2017.



26. Justificar la subvenció atorgada a la Creu Roja pel projecte Esquitxa’t de l’any 
2017.

27. Justificar la subvenció atorgada a l’entitat Creu Roja Granollers, per el 
desenvolupament del projecte Suport a l’Alimentació Familiar, per l’any 2017.

28. Justificar la subvenció pel Projecte Esquitxa’t de la Creu Roja de Granollers per 
l’any 2018.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 28/06/2019

L'Alcalde
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