
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 29 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.

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’Associació Cooperacció per al 
projecte de sensibilització «Escola Popular d’Economia Feminista. Formació i 
apoderament per a una ciutadania global», dins la convocatòria de subvencions 
2019.

3. Atorgar una subvenció a la Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes 
Solidaris per al projecte «Joves i treball digne al Marroc (2019-2022). Fase II», 
dins la convocatòria de subvencions 2019.

4. Atorgar una subvenció a favor de la Fundació Josep Comaposada – 
Sindicalistes Solidaris per al projecte de sensibilització "Abecedari de la 
solidaritat", dins la convocatòria de subvencions 2019.

5. Atorgar una subvenció a Mans Unides per a les «Activitats de sensibilització 
2019 a Granollers».

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

6. Acordar l'adhesió al contracte derivat pel subministrament de paper del CCDL.

7. Adjudicar l’expedient licitatori per a la contractació del subministrament de 
llicències de programari.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

8. Atorgar les concessions dels drets funeraris fins a un màxim de 50 anys dels 
columbaris.

9. Acceptar la renúncia d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 03596.

10. Autoritzar les transmissions dels nínxols del Cementiri Municipal.

11. Autoritzar la transmissió intervius d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 
01630.



12. Aprovar la quarta justificació econòmica de les actuacions cofinançades pel 
projecte COMPOSE del programa Interreg MED 2016-2019.

13. Atorgar les concessions dels drets funeraris fins a un màxim de 50 anys dels 
nínxols.

14. Acceptar la renúncia d'un panteó del Cementiri Municipal ref. 20032.

15. Sol·licitar una pròrroga del termini de justificació de la subvenció atorgada  per 
l'Agencia de Residus de Catalunya (TES/860/2017), per a la millora en la gestió 
de la FORM de les Iiars, mercats ambulants j menjadors col·lectius, amb 
demostració i difusió des deis centres  educatius de Granollers. 

16. Aprovar la certificació 1a de les obres de reforma i ampliació dels vestidors del 
camp de futbol del Parc de Ponent.

17. Aprovar la certificació 7a de les obres per a la formació d’un itinerari accessible 
mitjançant la implantació de rampes mecàniques al carrer Carles Riba.

18. Autoritzar a SOREA SA  la renovació del tram de xarxa de subministrament 
d'aigua potable del c/ Bertran de Seva des del c/ Manuel Cornella fins al límit 
del terme municipal.

19. Autoritzar la renovació del tram de xarxa de subministrament d'aigua potable 
del C/ Manuel Cornella, des del c. Bartomeu Brufalt fins a l'escomesa de 
l'Hospital Asil de Granollers.

20. Autoritzar la renovació de la xarxa de subministrament d'aigua potable al carrer 
de Gregori Resina.

21. Aprovar la Consulta Preliminar del mercat per definir la nova licitació del 
contracte d’assistència tècnica per elaborar la futura forma de gestió integral 
del servei municipal del subministrament d’aigua potable a Granollers.

22. Desestimar la licitació del contracte d’obres del projectes executius de 
reurbanització del carrers del carrer Severo Ochoa i part del Camí de Can Ros 
dels Ocells, del Polígon Industrial Font del Ràdium.

23. Acordar no executar les obres del Projecte de Reurbanització dels carrers 
Severo Ochoa i part del camí de Can Ros dels Ocells, del Polígon Industrial de 
la Font del Ràdium. 

24. Aprovar la certificació 1a de les obres d’adequació del pati de l’Escola Mestres 
Montaña.

25. Aprovar la certificació 1a de les obres d’adequació del pati de l’Escola municipal 
Salvador Llobet.

26. Iniciar l’expedient d’imposició de penalitats per incompliments del contracte de 
conservació de l’arbrat del terme municipal de Granollers.



ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

27. Atorgar una subvenció a favor de la Fundació El Xiprer Vallès Oriental pel 
Projecte Esmorzars per l’any 2019.

28. Ratificar la resolució d’Alcaldia E-6748/2019 relativa a acceptar l'ajut del 
Programa Complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, del 
Pla de «Xarxa de Governs Locals 2016-2019» de la Diputació de Barcelona.

29. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’associació de veïns Sota el 
Camí Ral per l’any 2016.

30. Aprovar la liquidació de Granollers Promocions, SA dels ingressos de retirada 
de vehicles pel servei de grua, 2019 (gener - juny).

31. Revocar parcialment la subvenció atorgada a l’associació de veïns Gent del 
Barri de Sant Miquel per l’any 2015.

32. Aprovar una subvenció a PINGRA (Associació Ciutadana Parc Infantil Nadal 
Granollers) per a organitzar el Parc Infantil de Nadal al 2019.

33. Prorrogar el contracte per a la prestació del servei de neteja del Palau 
d’Esports de Granollers i les seves dependències.

34. Iniciar l’expedient licitatori del contracte de servei de neteja dels equipaments 
esportius municipals.

35. Modificar el contracte per la prestació del servei de medicina i infermeria pel 
Centre de Medicina de l'Esport de l'Ajuntament de Granollers amb mesures 
social, ètiques i mediambientals.

36. Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de serveis de neteja  d’equipaments 
esportius municipals.

37. Aprovar la sol·licitud del recurs material «Tallers d’autoprotecció» de la 
Diputació de Barcelona, del catàleg d’activitats educatives per a la salut 2020.

38. Aprovar la incorporació al Contracte Programa 2016-2019 entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Granollers la Fitxa 44 - 
Dinamitzadors/ores cívics/cíviques per a l'emancipació juvenil, any 2019.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

39. Aprovar una subvenció a la Confederació Sindical Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya, per un import de 5.000,00 €, destinada a l'activitat “Atenció, 
informació i assessorament als treballadors i treballadores durant 2019”.

40. Justificar la subvenció atorgada, dels ajuts a l’autoocupació de persones 
desocupades i ordenar el pagament de 2.500 euros.



41. Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a Can Tinet Centre de 
Dia, SL, dels ajuts a la despesa en concepte d’interessos generats per un 
préstec atorgat per una entitat financera, i realitzar el pagament dels 3.000 
euros subvencionats.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 25/10/2019

L'Alcalde
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