
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 16 de juliol 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.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Aprovar una operació jurídica complementària en relació amb el Projecte de 
reparcel·lació del PMU 122, d’acord amb recent aixecament topogràfic.

3. Aprovar el padró fiscal de la Taxa de conservació del cementiri municipal per a 
l’any 2019.

4. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, maig 2019.

5. Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres acreditat per la llicència sol·licitada per Mercadona SA referent a la 
reforma de supermercat d’alimentació al carrer Arenys 14 de Granollers.

6. Iniciar l’expedient licitatori del contracte d’obres per l’execució del Projecte 
d’adequació del taller de soldadura de l´Escola Municipal del Treball (obra 
30/19).

7. Adjudicar el contracte del servei de neteja dels equipaments municipals adscrits 
a Organització i Logística de l’Ajuntament.

8. Iniciar la licitació del contracte d’obres del Projecte de reforma d’un local per a 
ubicar el Roca Umbert Lab, a la nau C3 del recinte de Roca Umbert.

9. Iniciar l’expedient licitatori del contracte d'obres per l’execució de la FASE 1 del 
Projecte bàsic i d’execució de pista poliesportiva exterior coberta (obra 29/19) 
situada al carrer Esteve Terrades 64.

10. Eliminar i controlar les espècies invasores a la subconca del Riu Congost, en el 
marc del projecte Life Alnus, acció C.2.1.

11. Justificar les despeses de la subvenció atorgada per la millora de l'accessibilitat 
en l’edifici del carrer Princesa, 79, en el marc de la convocatòria 2018.

12. Aprovar la sol·licitud de subvenció per actuacions de millores porta a porta 
Fracció Orgànica Residus Municipals recollida comercial, en el marc de la 
convocatòria de subvencions aprovada per l'Agència de Residus de Catalunya.

13. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a  la creació de la taula de malbarament 
i impuls de les accions vinculades al Pla Local de Prevenció de Residus en el 
marc de la convocatòria de subvencions aprovada per l'Agència de Residus de 
Catalunya.



ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

14. Prorrogar el contracte de subministrament de material didàctic i pedagògic per 
les escoles bressols municipals (Lot 7).

15. Sol·licitar el contracte programa 2019 per a la prestació del Servei d'Informació 
i Atenció a les Dones. SIAD. i la realització de polítiques d'igualtat de gènere.

16. Aprovar l’aportació definitiva al Consorci a la Normalització Lingüística de l’any 
2019.

17. Justificar la subvenció a l’Associació Granollers Esportiva per a projectes 
esportius per l’any 2014.

18. Prorrogar el contracte de serveis d'atenció psicològica per a dones víctimes de 
violència de gènere (Lot 1), del servei de supervisió del centre d'informació i 
recursos per a dones CIRD (Lot 2) i, del servei d'assessorament jurídic (Lot 3) 
de l'Ajuntament de Granollers.

19. Aprovar la subvenció a l'Associació Patinatge Artístic Granollers per les Escoles 
Esportives per l’any 2019.

20. Aprovar la subvenció al Club Atlètic Granollers per les Escoles Esportives per 
l'any 2019.

21. Aprovar la subvenció al Club Bàsquet Granollers per les Escoles Esportives per 
l'any 2019.

22. Aprovar la subvenció a l'Escola Pia de Granollers per les Escoles esportives 
per l'any 2019.

23. Aprovar la subvenció a l’Associació Granollers Esportiva per les Escoles 
Esportives per l’any 2019.

24. Justificar la subvenció a la Fundació Privada Cultural de Granollers per a la 
programació d'activitats d'arts escèniques i musicals per el curs 2018-2019.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

25. Aprovar, en nom de l'EPE Granollers Mercat, la segona justificació econòmica 
parcial del Projecte ''Promoure l'Ocupació a la Indústria Local 2018-2020. 
Projecte Vallès Oriental 4.0'', subvencionat per la Diputació de Barcelona i 
executat per part de l'Ajuntament de Granollers i altres entitats locals de la 
comarca, sota la coordinació del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

26. Justificar la subvenció atorgada per la contractació de menors de 30 anys i 
ordenar el pagament dels 1.945,80 euros subvencionats.

27. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Blancs de 
Granollers destinada a la realització de la Festa Major de Granollers durant 
l'any 2019.

28. Justificar la subvenció atorgada per la contractació de majors de 45 anys i 
ordenar el pagament de 1.700,77 euros.



29. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Agrupació 
Excursionista de Granollers destinada a les activitats culturals durant l'any 
2019.

30. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Drac de 
Granollers destinada a la realització d'activitat de Festa Major durant l'any 
2019.

31. Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Diables de 
Granollers destinada a la realització del projecte Promoció i divulgació de la 
cultura del foc a Granollers durant l’any 2019.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 12/07/2019

L'Alcalde
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