
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 25 de juny 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

ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
 

1. Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de l'Àrea de Projectes 
Estratègics i Comunicació

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

2. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de l’Àrea de Govern i 
Economia

3. Aprovar el padró fiscal sobre l'impost de béns immobles de naturalesa rústica 
per a  l'exercici 2019

4. Autoritzar la compatibilitat per activitats privades 

5. Justificar la subvenció atorgada a CCOO per import de 400€ per a l’any 2018

6. Aprovar la justificació dels crèdits del fons per al foment del turisme del 
semestre d'estiu 2017 (abril a setembre 2017) i hivern 2017 (octubre 2017 fins 
a març 2018)

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Acceptar la renúncia de la llicència de la parada de venda en el mercat del 
dissabte, de productes agraris i agroalimentaris a la plaça de la Corona

8. Atorgar les concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys de 
nínxols 
 

9. Rectificar l’error existent en l’acte relatiu a acceptar la renúncia d’un nínxol del 
Cementiri Municipal ref. 05075

10. Autoritzar les transmissions de nínxols del Cementiri Municipal 

11. Sol·licitar la subvenció en concepte de transport públic urbà, al Ministeri 
d’Hisenda



12. Prorrogar el contracte de l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica 
(Exp. CCS 2017 2 LOTS 1 A 7) amb destinació a l'Ajuntament de Granollers i 
les entitats adscrites.

13. Liquidar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,  
l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA per a la millora dels 
serveis de transport urbà de viatgers, any 2018

14. Autoritzar les transmissions de parades de venda al mercat setmanal 
 

15. Justificar la subvenció atorgada a l'entitat Associació Granollers Pedala, per a 
la promoció de l’ús de la bicicleta, any 2018 

16. Sol·licitar subvenció en concepte de transport públic urbà, al Ministeri 
d’Hisenda

17. Acceptar la cessió en propietat d’una bicicleta elèctrica atorgada per la 
Diputació de Barcelona, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 
2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

18. Acceptar la subvenció de cofinançament FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 
prioritari 6 per l’operació «Proposta de turisme industrial a Granollers: de Roca 
Umbert a la ciutat»

19. Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d’execució de pista poliesportiva exterior 
coberta

20. Aprovar l’expedient extrajudicial dels serveis d’Urbanisme i Habitatge i d’Obres i 
Projectes

21. Aprovar la certificació 7a relativa a la rehabilitació i reforma de l’edifici municipal 
del carrer Portalet

22. Aprovar la certificació 3a relativa a la implantació de rampes mecàniques al 
carrer Carles Riba

23. Aprovar inicialment el Projecte d’adequació del taller de soldadura de l’Escola 
Municipal del Treball

24. Acceptar la subvenció de cofinançament FEDER de Catalunya 2014-2020,  per 
l'operació «BIOenergia per al desenvolupament local» eix prioritari 4.1.2

25. Adjudicar el contracte de subministrament material vegetal per als parcs i zones 
enjardinades



26. Aprovar expedient de Reconeixement Extrajudicial del servei de Serveis Municipals, 
Via Pública i Mobilitat.

27. 104/2019/48 Estimar les al·legacions presentades i rectificar l’acord d’aprovació 
de diverses liquidacions relatives a l’execució del contracte de prestació dels 
serveis de neteja viària i recollida de residus municipals de Granollers.

ÀREA DE  SERVEIS A LA PERSONA

28. Ratificar la resolució d’Alcaldia E-4374/2019 relativa a encomanar la gestió de 
coordinació i organització del Casal Inclusiu 2019, inclòs a la programació de 
Fes-te l’Estiu

29. Justificar subvenció a l’AMPA de l’Escola Salvador Espriu per projectes 
educatius per l’any 2018

30. Adjudicar al contracte del servei per a la gestió dels dos casals d’estiu i el casal 
inclusiu inclosos en el programa Fes-te l’Estiu per l’any 2019

31. Conveni marc col·laboració entre la Fundació Universitat de Girona per la 
realització d’observacions a nadons i infants

32. Aprovar bases reguladores per ajuts al transport urbà a acompanyants 
d'alumnes escolaritzats i aprovar la seva convocatòria per al curs 2019-2020

33. Justificar subvenció al Club Balonmano Granollers per a projectes esportius per 
a l’any 2014

34. Justificar subvenció a l’Associació Patinatge Artístic Granollers per a projectes 
esportius per l’any 2014

35. Justificar la subvenció nominativa al Club Balonmano Granollers per la 
realització del XXV Torneig Internacional Ciutat de Granollers d'Handbol per a 
l'any 2014

36. Prorrogar el contracte del servei de monitoratge del programa d’activitat física 
de l’Ajuntament de Granollers (Lot 1 activitat física per a la gent gran i lot 2 
activitat física i salut -AFIS-)

37. Atorgar una subvenció nominativa a favor de l'entitat JERC. Joventuts 
d'esquerra republicana de Granollers destinada a la realització de «Musik'N Viu 
2019»

38. Atorgar una subvenció nominativa a l'entitat ESPLAI D'ASSÍS per «Activitats 
d'educació en el lleure realitzades a l'esplai» 

39. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat AUSA 
destinada a la realització de «Musik,N Viu 2019»



40. Atorgar una subvenció nominativa a l'entitat Esplai Guai de Palou per «Projecte 
de sortides, campaments de setmana santa, celebracions i campaments d'estiu 
2019»

41. Atorgar una subvenció nominativa a l'entitat ASGRAM pel «Projecte de 
dinamització musical 2019»

42. Modificar i prorrogar el contracte de serveis per a la gestió i animació 
sociocultural i comunitària dels programes d'acció del Servei de Joventut de 
l'Ajuntament de Granollers

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

43. Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de Seguretat Ciutadana

44. Iniciar expedient licitatori per a la contractació del servei d’alienació i 
desballestament de vehicles abandonats del quals sigui dipositari l’Ajuntament 
de Granollers.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 20/06/2019

L'Alcalde
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