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Us comunico que la sessió ordinària Junta de Govern Local tindrà lloc en primera convocatòria el 
proper dia 7777    de juny dede juny dede juny dede juny de    2016201620162016    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 PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

3).- Aprovar la despesa per import de 21.852,95 €, a la Societat Municipal Granollers Audiovisual S.L., 
per activitats a Roca Umbert

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

4).-  Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Gemma López Conchillo en el marc dels ajuts a 
l’autoocupació de persones desocupades, dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de 
Granollers per a l’any 2015

5).- Revocar la totalitat de la subvenció atorgada a José Manuel Otero Friaza per a la creació del seu 
propi lloc de treball, d’acord amb el que estableixen les bases aprovades en data 8 de juliol de 2014, 
dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de Granollers l’any 2014

6).-  Revocar la subvenció atorgada a Mercè Arimon Ventura per a l’autoocupació de persones 
desocupades, per la creació d’una activitat empresarial, d’acord amb el que estableixen les bases 
aprovades en data 17 de març de 2015, dins del marc del Pla de Xoc aprovat per l’Ajuntament de 
Granollers l’any 2015

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

7).- Revocar l'acord d'autorització de la transmissió dels drets funeraris del nínxol referència  02815, de 
data 7 de juliol de 2015

8).- Aprovació de la certificació número 1 i liquidació de les obres del Projecte per l'ampliació de la 
vorera del carrer Josep Umbert, cantonada carrer Equador, a favor de l'empresa EXCAVACIONS I 
OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA

9).- Aprovar inicialment el Projecte bàsic de Recuperació de la Tèrmica i el Refrescador del recinte 
industrial de Roca Umbert com a Museu 

10).- Aprovar l'esborrany de Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Granollers per a les obres 
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d'adequació d'espais per a aules dels Serveis Educatius d'aquest municipi

11).- Acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

12).- Sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la inclusió de l'operació 
anomenada "Recuperació de la Tèrmica i el Refrescador del recinte industrial de Roca Umbert com a 
Museu" per a ser cofinançat pel FEDER Catalunya, per al període 2014-2020, dins la convocatòria 
dels eixos 4 i 6

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

13).- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Club Balonmano Granollers, 
destinada a fer front de les despeses de material i prestació de serveis en el programa El Club a 
l’Escola

14).- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Club Bàsquet Granollers 
destinada a la compra de material esportiu

15).- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Associació Esportiva Carles 
Vallbona a la compra de material

16).- Aprovació de l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’entitat Esport club Granollers 
destinada a la compra de material

ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

17).- Aprovar la signatura del conveni de col.laboració entre la Fundació Probitas, la Fundació Pere 
Tarrés i l'Ajuntament de Granollers per desenvolupar casals d'estiu 2016 adreçat a menors en 
situacions socials i econòmiques de vulnerabilitat .

18).- Acceptar les donacions de particulars de material al Banc d'Ajudes Tècniques, que gestiona el 
Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

GranollersGranollersGranollersGranollers ,,,,    3333    de juny dede juny dede juny dede juny de     2016201620162016
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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