
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 22 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.

COODINACIÓ I GOVERN

2. Adoptar institucionalment la Declaració de les Ciutats Defensores dels Drets 
Humans 2019.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar els expedients relació altes AGPL0249 de l'impost sobre l'increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana –IIVTNU.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar el cànon de la concessió municipal de l'aparcament soterrat "Av del 
Parc”.

5. Aprovar el cànon de la concessió municipal d’aparcament subterrani per a 
vehicles en el subsòl del carrer de Conestable de Portugal.

6. Aprovar el cànon de la concessió municipal de l'aparcament soterrat "El Sot".

7. Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres acreditat per la llicència sol·licitada per Avantespacia Inmobiliaria SL 
referent a la construcció d'edifici plurifamiliar amb 48 habitatges, 2 locals 
comercials, 80 places d'aparcament i 48 trasters al c. Roger de Flor 5.

8. Autoritzar a SOREA,SA la millora d'un tram de la xarxa existent al carrer 
Pompeu Fabra de Granollers.

9. Autoritzar a SOREA,SA la renovació de l’anella de la xarxa de subministrament 
d'aigua potable al voltant dels carrers de Bertran de Seva, José Zorrilla, 
Bartomeu Brufalt i Manuel Cornella.

10. Autoritzar a SOREA SA la millora de la xarxa existent en la cantonada dels 
carrers de l’Alguer i de Francesc Macià.

11. Autoritzar el desplaçament i substitució d’unt ram de canonada de 
subministrament d’aigua potable al carrer de Carles Riba.



ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

12. Aprovar una subvenció al Casal del Mestre per a a desenvolupar l'activitat i 
col·laborar en la gestió per a l'any 2019.

13. Autoritzar l'ús social de l'Escola Pereanton a favor de la Societat Coral Amics 
de la Unió per a la realització de classes de música per el curs 2019-2020.

14. Acceptar i justificar la subvenció per al sosteniment del servei de l’escola 
bressol municipal de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, 
concedida per la Diputació de Barcelona.

15. Adjudicar al contracte mixt de subministrament i instal·lació de càmeres de 
lectura de matrícules als accessos viaris del municipi de Granollers (Lot 2).

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

16. Justificar el fons de prestació 'Activitats culturals de les festes majors', concedit 
per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2019.

17. Atorgar una subvenció directa a l’entitat Fundació Pere Tarres, per al projecte 
«L’art de la quotidianitat» a desenvolupar a Biblioteques de Granollers.

18. Atorgar una subvenció a l'entitat Coral Art 9 de Granollers per a la realització 
del projecte escola durant l’any 2019.

19. Justificar una subvenció concedida a l’entitat Drac de Granollers per a les 
activitats de l’any 2017.

20. Justificar la subvenció concedida a l'Associació Fantàstik per a projectes 
culturals per a l'any 2016. 

21. Justificar la subvenció concedida a la Societat CoralAmics de la Unió l'any 
2015, per finançar el viatge a Munic del Cor Infantil per retornar la copa que 
van guanyar l'any 2013.

22. Modificar el contracte de serveis per al servei de producció dels actes per a la 
Festa Major de Blancs i Blaus dels anys 2019 i 2020.

23. Adjudicar el contracte mixt de subministrament d’elements de mobiliari i 
adequació dels espais públics del Teatre Auditori de Granollers.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 17/10/2019

L'Alcalde
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