
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 8 d'octubre 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 SERVEIS GENERALS

3. Aprovar el preu públic del catàleg Papers adormits / Pep Duran editat pel 
Museu de Granollers.

4. Autoritzar la compatibilitat per activitats privades a la senyora BD.

5. Aprovar la sol·licitud de la subvenció demanada per FESP-UGT corresponen a 
l’any 2019.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, juliol 2019.

7. Autoritzar la transmissió intervius d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 
07085.

8. Aprovar inicialment les modificacions entre les finques registrals 44.233 i 
44.239 del projecte de reparcel·lació del polígon industrial “Coll de la Manya”.

9. Acceptar l’ampliació dels terminis d’execució i de justificació de l’actuació 
subvencionada de la Línia de suport a projectes específics del «Programa 
complementari de modernització de polígons».

10. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una ampliació dels terminis d’execució i 
de justificació per l’execució de l’actuació subvencionada Rehabilitació de 
façanes de l'edifici històric de Can Puntes.

11. Justificar les despeses de l'ajut econòmic pel Manteniment i millora de camins 
rurals de Granollers 2016, inclòs al Programa complementari de millora de 
camins municipals.

12. Iniciar l’expedient licitatori del contracte mixt de subministrament i instal·lació 
d’una nova àrea de jocs infantils a la plaça de Ciclista.



ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

13. Adjudicar el contracte de serveis de formació professional en la modalitat de pla 
de transició al treball (PFI-PTT), del perfil d’auxiliar d’hoteleria.

14. Iniciar la licitació del contracte de serveis del servei de gestió tècnica del Punt 
de Trobada.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

15. Justificar la subvenció concedida a l’entitat Drac de Granollers per l’any 2015.

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

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 04/10/2019

L'Alcalde
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