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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 30303030    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de    2017201720172017    a lesa lesa lesa les 17:0017:0017:0017:00 i, en segona convocatòria, el mateix dia mitja hora més 
tard, de conformitat amb allò que disposa l'article 46.2 b) de la Llei reguladora de les bases de règim 
local, sota el següent:

ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2).- Despatx oficial.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3).- Corregir un error material en el tipus de gravamen aplicat a les liquidacions de les quotes de 
l’Impost de Béns Immobles i Taxa de Clavegueram de l’exercici  2017

4).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a José Manuel Rastrero Romero en el marc dels 
ajuts a l'autoocupació

5).- Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Imar Vera Escorihuela en el marc dels ajuts a 
l'autoocupació

ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6).- Adjudicar el contracte de serveis de retirada de plaques de fibrociment del cementiri municipal i 
puntualment d'altres edificis municipals de Granollers .

7).- Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous

8).- Autoritzar la transmissió de la parada de venda al Mercat setmanal del dijous

9).- Donar per acomplerts els acords del Conveni entre el Sr. José Moreno Cros i l’Ajuntament de 
Granollers el 12 de novembre de 1996, i aprovar la venda directa a favor dels Srs. Albert Moreno 
Costa, José Pascual Moreno Costa i Jaume Moreno Costa, de la parcel·la sobrera del carrer Ponent 
núm. 68

10).- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la passera de vianants a la Unitat d’Actuació 27, 
presentat per la Junta de Compensació de la UA-27.

11).- Aprovar la certificació número 1 de les obres del Projecte d'execució de reforma del Mercat 
Municipal de Sant Carles de Granollers, a favor de l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, 
SA

12).- Aprovar la certificació número 2 de les obres del Projecte d'execució de reforma del Mercat 
Municipal de Sant Carles de Granollers, a favor de l'empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, 
SA

13).- Iniciar expedient licitatori del contracte de subministrament i muntatge de mobiliari per l'espai de 
les naus D2D3 de Roca Umbert com a oficines Fase 2 Centre Audiovisual de Granollers.
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14).- Acceptar l'ajut de suport tècnic de la  Diputació de Barcelona  per a l'actuació inclosa a l'àmbit 
d'actuació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

15).- Aprovar l'adhesió a la "Declaración de Sevilla: El compromiso de las ciudades por la Economía 
Circular",

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

16).- Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA de l'INSTITUT de GRANOLLERS en 
el marc de la convocatòria del servei d'Educació

17).- Aprovar l’atorgament d’una subvenció  a favor dels instituts Carles Vallbona i Marta Estrada per a 
l'assistència d'alumnes al concurs internacional "Ciencia en acción" 

18).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Societat Coral Amics de la Unió 
per a la realització de les activitats durant l 'any 2016.

19).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a la Colla dels Blancs de Granollers 
per a la realització de la Festa Major  2016.

20).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a  l'Esbart Dansaire de Granollers 
per a la realització de les activitats de l 'any 2016.

21).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a  Blaus de Granollers per a la 
realització de les activitats de Festa Major de l 'any 2016.

22).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Societat Coral Amics de la 
Unió destinada al projecte de cant coral de Granollers al món per a l 'any 2017

23).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat de la Colla dels Blaus de 
Granollers destinada a la realització de la sonorització i enllumenat d'actes de producció pròpia per a 
l'any 2017

24).- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 d'octubre de 2016, pel 
qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció de lliure concurrència a l'entitat Els Amics dels Pastorets 
de Granollers

25).- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 d'octubre de 2016, pel 
qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció de lliure concurrència a l'entitat Coral Art-Nou de 
Granollers

26).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Amics dels Gegants i 
Capgrossos de Granollers destinada al projecte d'activitat anual dels Gegants de la ciutat, per a l'any 
2017

27).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat de Drac de Granollers 
destinada a la realització de les activitats anuals de l 'entitat, per a l'any 2017

28).- Aprovar la modificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 d'octubre de 2016, pel 
qual s'aprova l'atorgament d'una subvenció de lliure concurrència a l'entitat Asociación Cultural de 
Castilla y León de Granollers 

29).- Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació d'Amics de l'Òpera del Vallès 
Oriental en el marc de la convocatòria del servei Cultura per a la concessió de subvencions per a 
projectes culturals per a l 'any 2016.
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30).- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Agrupació Excursionista de 
Granollers per a l'organització Actes, activitats i projectes culturals de l 'AEG durant l'any 2016.

31).- Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat de l'Esbart Dansaire de  
Granollers destinada a la realització de les activitats de l 'Esbart dansaire de Granollers 2017 

TORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTESTORN DE PRECS I PREGUNTES

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    27272727    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2017201720172017
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


