
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 24 de setembre 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. Declarar deserta la licitació del contracte de serveis de manteniment i neteja de 
la impressora xerox color 550 de la impremta.

3. Aprovar la modificació de l’acord de Junta de Govern Local de 5 de maig de 
2015 i la justificació de la subvenció atorgada a Medicus Mundi Catalunya, 
destinada al projecte "Enfortiment dels serveis públics de salut a Moçambic i 
Angola amb especial incidència en la formació dels recursos humans", dins la 
convocatòria de 2014.

4. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de la factura 80/2019 de 
Granollers Mercat EPE.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

5. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de l’Àrea de Serveis 
Generals.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Aprovar el reconeixement extrajudicial – Serveis Municipals.

7. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial_Servei de Mobilitat.

8. Imposar penalitats per demora en l’execució del contracte d’obres del Projecte 
executiu del Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
(exp.32/18).

9. Imposar penalitats per demora en compliment del termini d’execució de les 
obres del projecte d’ampliació de voreres carrer Girona (obra 4/17) (2012-
UR_12).

10. Aprovar inicialment la certificació 7a de les obres del Centre d’Arts en Moviment 
Roca Umbert – Fàbrica de les Arts.

11. Iniciar la licitació del contracte d’obres del Projecte executiu nou equipament 
Serveis Socials Can Relats.



12. Iniciar la licitació del contracte de caràcter privat per a l’adquisició d’un immoble 
a Granollers per complementar i ampliar les activitats de l’equipament 
municipal de Can Muntanyola.

13. Aprovar inicialment la certificació 8a, última i liquidació  de les obres del Centre 
d’Arts en Moviment Roca Umbert-Fàbrica de les Arts (naus B1-B2).

14. Justificar la subvenció rebuda per l'Ajuntament de Granollers durant l'exercici 
2018 dins del Contracte Programa 2018/2020, signat entre l'Administració de 
l'Estat i l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona del servei de transport 
de viatgers.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

15. Justificar la subvenció de Barris per l’any 2016 de l’associació de veïns Tres 
Torres.

16. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor de l’entitat Oncovallès per a la 
realització del projecte «Serveis Comunitaris» per l’any 2019.

17. Justificar la subvenció a l’AMPA Escola Mestres Montaña per a projectes 
educatius per l’any 2018.

18. Justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per a les 
Programacions d'Arts Escèniques i musicals adreçades a escolars per el curs 
2018-2019.

19. Prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Associació Protectora d'Animals de 
Granollers (APAG), que regula la cessió de l'ús privatiu del Centre d'Acollida 
d'Animals domèstics (CAAD), per a l'any 2019.

20. Justificar la subvenció de la Diputació de Barcelona, del Programa 
Complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, del Pla de 
«Xarxa de Governs Locals 2016-2019» de la Diputació de Barcelona, LÍNIA 3 i 
LÍNIA 4.

21. Aprovar l’aportació definitiva al Consorci de Normalització Lingüística per l’any 
2019.

22. Aprovar la subvenció a l'Escola Joan Solans per a facilitar a desenvolupar el 
projecte: Alumnes al Teatre per l'any 2019.

23. Aprovar la subvenció al Club de Fútbol Finsobe per equipament esportiu per 
l’any 2019.

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

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

25. Justificar l’import de 5.970,00 euros, de la subvenció atorgada per la Diputació 
de Barcelona per a la consolidació del servei Reempresa (2016-2019), per a 
les activitats realitzades de l'1 de maig al 31 d'agost de 2019.



26. Modificar el contracte de serveis de seguretat, control d'accés i auxiliars de 
servei de concerts en recinte obert i tancat del servei de Joventut i de la Festa 
Major de Blancs i Blaus de Granollers.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 20/09/2019

L'Alcalde
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