
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 15 d'octubre 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. Declarar desert expedient licitatori del contracte del servei d’educació per la 
Pau «Granollers, Vila Oberta a la Pau 2020» i iniciar nova licitació.

4. Justificar la subvenció atorgada al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament destinada al projecte 2664 - «Programa de formació «Treball 
decent per a tots i totes (El Salvador)», corresponent al pressupost 2014.

5. Justificar la subvenció atorgada al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament destinada al projecte 2666 - «Ciutats constructores de pau 
(Catalunya)», corresponent al pressupost 2014.

SERVEIS GENERALS

6. Modificar la documentació de l’expedient licitatori per a la contractació dels 
serveis postals.

7. Prorrogar el contracte de serveis per al control financer mitjançant auditoria 
financera de comptes i auditoria de compliment de legalitat de 4 entitats 
dependents de l’Ajuntament de Granollers (Lot 1).

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

8. Autoritzar les transmissions dels nínxols del Cementiri Municipal.

9. Acceptar les renúncies dels nínxols del Cementiri Municipal.

10. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, agost 2019.

11. Justificar les despeses de la subvenció atorgada per la millora de l'accessibilitat 
en l’edifici del carrer Josep Umbert, 68-70 de la convocatòria 2018 Línia 1.1.

12. Acceptar l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona de les Meses de 
concertació del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019».



13. Aprovar el conveni de col·laboració relatiu a regular les condicions i obligacions 
assumides per Granollers Habitatge, com a entitat col·laboradora, en la gestió 
de subvencions municipals en matèria d’habitatge.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

14. Aprovar una subvenció de l'AMPA de l'Institut Carles Vallbona per l’Auxiliar de 
conversa de llengua per l'any 2019.

15. Justificar les despeses de les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn de 
Granollers, del curs 2018/19 (sisena addenda).

16. Justificar l'ajut econòmic de l'actuació «Desenvolupament de Projectes Pilot 
Locals d'Educació a Temps Complert en el curs 2018-2019», concedit per la 
Diputació de Barcelona en el marc del Protocol general del Pla XGL 2016-
2019.

17. Aprovar la subvenció a l’Ampa de l’Escola Joan Solans per Activitats 
extraescolars i de suport a l’escola per l’any 2019.

18. Aprovar una subvenció a l'AMPA de l'Escola Mestres Montaña destinada a 
desenvolupar el projecte Biblioteca escolar per a l'any 2019.

19. Justificar la subvenció a l’Associació Patinatge Artístic de Granollers per les 
Escoles Esportives per l’any 2015.

20. Esmenar els errors materials en l’acord de Junta de Govern Local del 24/09/19 
del Club de Fútbol Finsobe.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

21. Aprovar el pagament extrajudicial.

22. Modificar el contracte mixt de subministrament en règim de lloguer de les 
cabines sanitàries químiques, cabines sanitàries químiques adaptades a 
persones amb mobilitat reduïda i urinaris químics, així com els vehicles i 
mitjans per al correcte tractament especialitzat de residus de les cabines i 
urinaris per la Festa Major de Blancs i Blaus dels anys 2018 i 2019 i el Festival 
Musik N Viu per a l'any 2019.

23. Revocar en la seva totalitat la subvenció atorgada a Dimas Empresa d’Inserció 
Social, SL, per la contractació de persones menors de 30 anys.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 11/10/2019

L'Alcalde
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