
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 23 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.
2. Despatx oficial.

COORDINACIÓ DE GOVERN

3. Justificar la subvenció atorgada a l’Associació Cooperacció, destinada al 
projecte "Mejorado el posicionamiento político del movimiento de mujeres 
mesoamericanas en resistencia en El Salvador", dins la convocatòria de 
subvencions 2014.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Aprovar les liquidacions de l’Impost Municipal sobre l’Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Aprovar inicialment el Projecte d’adequació elèctrica del pavelló núm. 2 de 
l’Escola Montserrat Montero.

6. Adjudicar el contracte mixt d’obres per a la reforma de l’enllumenat d’un conjunt 
de carrers i places del barri de Can Bassa.

7. Modificar el plec de clàusules administratives del contracte de servei de 
manteniment i reparació d’alumini i vidre.

8. Adjudicar el contracte del servei del contracte de serveis de manteniment de les 
instal·lacions solars tèrmiques en edificis municipals.

9. Aprovar la certificació 6a de les obres d’urbanització dels espais exteriors de 
Roca Umbert.

10. Adjudicar el contracte de les obres d’execució dels projectes executius 
d’adequació dels patis de les Escoles Municipals Salvador Llobet i Mestres 
Muntanya.

11. Aprovar la certificació 4a per la implantació de rampes mecàniques al carrer 
Carles Riba, entre Lluís Vives i Veneçuela.

12. Aprovar la certificació 8a de les obres de rehabilitació i reforma de l’edifici 
municipal del carrer Portalet.



13. Acreditar la disponibilitat pressupostària del suport tècnic de l'actuació «Estudi 
per convertir l'Escola Municipal de Treball en un edifici de consum d'energia 
gairebé zero», en el marc del Catàleg de serveis 2019. 

14. Sol·licitar una pròrroga en el termini de justificació de la subvenció atorgada per 
la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de subvencions per la 
instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella 
forestal, llenya o pèl·lets anys 2018/2019.

15. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la realització d’actuacions de 
custòdia fluvial en els termes municipals de Canovelles, Granollers i Les 
Franqueses del Vallès.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

16. Aprovar la subvenció a l’Escola Ferrer i Guàrdiaper Seguim obrint el teló per 
l’any 2019.

17. Aprovar la subvenció a l’Escola Salvador Espriu per Sortides i activitats 
culturals per l’any 2019.

18. Aprovar la subvenció a l’Ampa de l’escola Anna Mogas pel 40è Cross escolar 
Anna Mogas per l’any 2019.

19. Aprovar la subvenció a la Unió Subaquàtica de Granollers (UNISUB) per les 
despeses del lloguer del local social per l'any 2019.

20. Aprovar la subvenció a l’Associació Granollers Esportiva per les llicències 
federatives i inscripcions a competicions federades per l’any 2019.

21. Aprovar la subvenció al Club Handbol Platja Granollers per despesa del bus del 
desplaçament al Campionat d’Espanya per l’any 2019.

22. Ratificar la resolució d’alcaldia d’aprovar la despesa dels ajuts de menjador del 
curs 2018/2019.

23. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Interior per a l’adhesió al Protocol de seguretat contra les 
violències sexuals en entorns d’oci.

24. Adjudicar el contracte del servei alternatiu de retirada de vehicles de la via 
pública amb grua.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

25. Justificar, en nom de Granollers Mercat, la subvenció de la Diputació de 
Barcelona pel cofinançament de diverses accions per al primer semestre de 
l’any 2019.



26. Justificar la subvenció atorgada dels ajuts a la compra d'activitats en 
funcionament dins el programa Reempresa i ordenar el pagament de 2.500 
euros.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 19/07/2019

L'Alcalde
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