
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 5 de novembre 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. Atorgar una subvenció a Mans Unides destinada al projecte «Acceso al agua 
potable, al saneamiento y la seguridad alimentaria en la Región de las Sabanas 
(Togo)», dins la convocatòria de subvencions 2019.

3. Atorgar una subvenció a la Fundació Privada Educació Solidària per al 
«Projecte d’ampliació del batxillerat d’un col·legi al barri de Thiaroye, a Pikine 
(Senegal) 2a fase», dins la convocatòria de subvencions 2019.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Deixar sense efecte la compatibilitat autoritzada a la senyora BDC.

5. Aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament.

6. Autoritzar la compatibilitat per activitats privades a la senyora MMIS.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7. Aprovar la certificació 11a de les obres del Projecte modificat de rehabilitació i 
reforma edifici c/ Portalet.

8. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a la implementació de recàrrega semi 
ràpida de vehicles elèctrics, de la convocatòria de subvencions aprovada per l’ 
Institut Català d’energia (EMC/1323/2019).

9. Atorgar una subvenció a l’associació Granollers Pedala destinada a 
promocionar l'ús de la bicicleta, per a l'any 2019.

10. Iniciar l’expedient licitatori del contracte d'obres del Projecte executiu 
d’instal·lació d’una canonada de subministrament d’aigua potable pel carrer 
Francesc Ribas, des del carrer Bartomeu Brufalt fins a passat el pont sobre el 
FFCC al t.m. de Granollers.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

11. Aprovar una subvenció a favor de l'Institut Celestí Bellera destinada a 
desenvolupar el projecte «Bellera 20 anys d'ART» per l'any 2019.



12. Aprovar una subvenció a ARSÈNIC CREACIÓ S.L ESCOLA DE TEATRE per el 
desenvolupament i impartició del cicle formatiu de Grau Superior en Tècniques 
d'Actuació Teatral per l'any 2019.

13. Aprovar el cànon de la concessió de les pistes de tenis pel període 2014-2016.

14. Modificar el plec de clàusules administratives particulars del contracte de 
serveis de gestió tècnica del Punt de Trobada de Granollers.

15. Prorrogar el contracte de serveis per a la gestió del servei de Punt de Trobada 
de l’Ajuntament de Granollers.

16. Aprovar una addenda del Contracte Programa 2017-2019 en el marc del Pacte 
d’Estat en matèria de violència de gènere (corresponent a la Fitxa 3).

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

17. Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a la senyora LMP, de 
les subvencions per a la despesa en concepte d’interessos generats per un 
préstec atorgat per una entitat financera i realitzar el pagament dels 2.415,00 
euros subvencionats.

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

19. Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a la senyora SLC, dels 
ajuts a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per 
una entitat financera, i realitzar el pagament dels 2.107,00 euros 
subvencionats.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 31/10/2019

L'Alcalde
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