
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 30 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.

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Iniciar expedient licitatori per al contracte del servei d’educació per la Pau, per a 
desenvolupar l’activitat educativa i participativa del programa «Granollers, Vila 
Oberta a la Pau 2020».

AREA DE SERVEIS GENERALS

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

4. Acceptar la comunicació presentada per l’empresa Indra Soluciones 
Tecnológicas de la Información.

5. Iniciar l’expedient licitatori per a procedir a la contractació, mitjançant 
procediment obert subjecte a la regulació harmonitzada i tramitació ordinària 
dels serveis postals.

6. Adjudicar el contracte de servei d’assistència tècnica a l’usuari i al seu 
programari.

AREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7. Aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
pagament de lloguer.

8. Aprovar les Bases per a la concessió de subvencions per incentivar l’aportació 
d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal.

9. Acceptar i  justificar  la subvenció per a la realització d’una conferència i 
participació a «CIVITAS Eccentric 3rd General Assembly» dins del marc del 
projecte CIVITAS Eccentric.

10. Justificar la subvenció per a la realització d¿una conferència i participació en el 
taller «SUMPs-Up Mobility practitioners workshop. Mobility planning now - 
tackling new and unresolved challenges» dins del marc del projecte CIVITAS 
SUMPs-Up.

11. Iniciar l’expedient licitatori per a la contractació del servei de manteniment de 
les instal·lacions de protecció contra incendis ubicats en els edificis municipals.



12. Autoritzar la modificació de la llicència per a la utilització privativa de la via 
pública amb parades de venda al mercat de la plaça de la Corona.

13. Incoar l’expedient d’imposició de penalitats per demora en el compliment del 
termini d’execució del contracte d’obra del projecte d’ampliació de voreres del 
carrer Girona i aprovar inicialment la certificació dinovena, última i de liquidació.

14. Aprovar el Projecte modificat de rehabilitació i reforma de l'edifici municipal del 
c. Portalet.

15. Aprovar la certificació 5a, última i liquidació de les obres d’adequació de la plaça 
entre el carrer Llevant i el carrer Josep Pinyol.

16. Iniciar la licitació del contracte mixt de serveis de treballs de conservació 
integral de l’arbrat del terme municipal de Granollers.

17. Sol·licitar el dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica assessora per a l’exercici 
de la prerrogativa de resolució del contracte de serveis de neteja i conservació 
dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de jocs del terme municipal 
de Granollers.

AREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

18. Iniciar la licitació del contracte de serveis de neteja als centres educatius 
públics i municipals de Granollers.

19. Adjudicar el contracte de serveis formació professional en la modalitat de pla de 
transició al treball (PFI-PTT), del perfil d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de 
restauració.

20. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Club Triatló Granollers 
destinada a fer front a la despesa de material per curses, obsequis als 
participants, despeses amb la Federació Catalana de Triatló, i despeses 
diverses per l'any 2019.

21. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Escola de futbol Sala 
Ciutat de Granollers (Futbol Sala Can Bassa) destinada a fer front a les 
despeses de material esportiu divers per l'any 2019.

22. Ampliar l’atorgament de l’ampliació de la subvenció nominativa a favor de 
l'entitat club Balonmano Granollers destinada a fer front a les despeses per la 
participació de l'equip sènior masculí a la competició d'ASOBAL per l'any 2019.

23. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Societat Espotiva de 
Pescadors destinada a fer front a les despeses federatives per l'any 2019.

24. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Unió Deportiva 
Miguelense destinada a fer front a la despesa del les fitxes federatives i de 
l'assegurança de responsabilitat civil per l'any 2019.

25. Adjudicar al contracte mixt de subministrament i instal·lació de càmeres de 
lectura de matrícules als accessos viàris del municipi de Granollers (Lot 1).

26. Adjudicar al contracte mixt de subministrament i instal·lació de càmeres fixes de 
seguretat a Roca Umbert Fabrica de les Arts (Lot 3).



AREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

27. Justificar la subvenció atorgada per la contractació de menors de 30 anys i 
ordenar el pagament de 5.887,20 euros subvencionats.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 26/07/2019

L'Alcalde
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