
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 3 de setembre 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.

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Aprovar la justificació final de la subvenció per l’actuació: “Creació i promoció 
de la imatge de marca: "Foment de ciutats europees del handbol" 
(18/Y/253403)” en el marc del Catàleg de concertació de l'any 2018 del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Autoritzar la transmissió de la parada de venda al mercat setmanal del dijous 
núm. 1048.

4. Aprovar la certificació sisena, última i de liquidació de les obres del Projecte de 
reforma integral de l’espai de Can Bassa entre els carrers Esteve Terrades i 
dels Pallars i el camí de Can Bassa. Programa «Fem un jardí» Institut Celestí 
Bellera.

5. Aprovar la certificació cinquena de les obres del Projecte de reforma integral de 
l’espai de Can Bassa entre els carrers Esteve Terrades i dels Pallars i el camí 
de Can Bassa. Programa «Fem un jardí» Institut Celestí Bellera.

6. Aprovar la certificació setena de les obres d’urbanització dels espais exteriors 
de Roca Umbert.

7. Ratificar la resolució núm. E-5746/2019 relativa a l’adjudicació del projecte 
modificat de rehabilitació i reforma de l’edifici municipal del carrer Portalet.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

8. Aprovar la subvenció de l’Escola Ponent per material didàctic i sortides per 
l’any 2019.

9. Aprovar el pagament del servei de monitiratge dels curs de natació escolar 
2018/2019 al Club Natació Granollers.

10. Aprovar la subvenció al Club Bàsquet Granollers (CBG), segons conveni vigent 
entre l’Ajuntament de Granollers i el club.



11. Aprovar la subvenció al Club Ciclista Granollers per la Marxa Cicloturista Rutes 
del Montsent 2019.

12. Aprovar la subvenció a l’Agrupació Excursionista Granollers per la 30 Marxa 
Matagalls Granollers 2019.

13. Justificar la subvenció provinent del Pacte contra la Violència de Gènere per 
import de 12.431,55€ per l’any 2018.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

14. Justificar les subvencions atorgades per la contractació de menors de 30 anys.
15. Justificar les subvencions atorgades per la contractació de majors de 45 anys.
16. Justificar la subvenció atorgada dels ajuts a l'autoocupació de persones 

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

desocupades i ordenar el seu pagament.

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 29/08/2019

L'Alcalde
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