
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 12 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2.   Aprovar parcialment i revocar de la diferència de l’import de la subvenció atorgat a 
      ASTEM corresponent a l'any 2018.

3.  Prorrogar el contracte del servei de prevenció de riscos laborals aliè per dur a terme
     la vigilància de la salut, revisions mèdiques, higiene industrial i actuacions en 
     prevenció tècnica.

4.  Iniciar expedient licitatori del contracte mixt de serveis de gestionat i subscripció i
     manteniment de programari dels sistemes informàtics (Lot 1 i lot 2).

5.  Modificació de l'inici d'imposició de 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 i incautació de la garantia.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, setembre 2019.
 

7. Autoritzar la transmissió dels ninxols del Cementiri Municipal. 

8. Acceptar l'ampliació de l'aportació econòmica del projecte THERMOS i aprovar la 
segona justificació econòmica de la subvenció, en el marc del Programa europeu 
Ecocongost.

 
9. Sol·licitar la inclusió d'una actuació en la planificació del PUOSC per al període 
2020-2024 al Departament de Presidència.

 
10. Aprovar la justificació de les despeses de la subvenció atorgada per la millora de 
l'accessibilitat en l’edifici del carrer Barcelona, 79, en el marc de la convocatòria 2018 
Línia 1.1.



11. Aprovar la minoració de l’import de l’ajut atorgat per a la millora de la mobilitat 
interior de l’habitatge del carrer Palaudàries, 51, en el marc de la convocatòria de l'any 
2018, Línia 1.2.

12. Aprovar la justificació de les despeses de l'ajut atorgat per a la rehabilitació de 
façana de l'edifici de la carretera de Caldes 2, en el marc de la convocatòria de l'any 
2018, Línia 2.

13. Adjudicar el contracte d´obres per l´execució del Projecte d´adequació del taller de 
soldadura de l´Escola Municipal del Treball.

14. Aprovar el pagament de la certificació dinovena última i de liquidació de les obres 
del Projecte d’ampliació de voreres al carrer Girona, entre el carrer de Francesc Ribas 
fins a Juli Garreta.

15. Estimar el recurs de reposició contra els acords de la Junta de Govern Local 
relatives a l’aprovació inicial de les certificacions setena i vuitena, última i de liquidació 
per l’execució de les obres del Projecte execució del Centre d’Arts en Moviment de 
Roca Umbert.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

16. Ratificar la resolució d’Alcaldia núm. E-6856/2019, relativa a acollir-nos a la 
convocatòria pública de la Diputació de Barcelona per a subvencions per a les 
Programacions d'Arts Escèniques i Musicals adreçades a escolars per al curs escolar 
2019-2020.

17. Otorgar una subvenció nominativa a la Fundació El Xiprer Vallès Oriental per a 
desenvolupar el Projecte Dinars per l’any 2019.

18. Otorgar una subvenció nominativa a favor de l’entitat Creu Roja Espanyola pel 
projecte de Suport a l’alimentació familiar per l’any 2019.

19. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a la Fundació El Xiprer 
pel Projecte Dinars per l’any 2018.

20. Aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Educació, i l'Ajuntament de Granollers per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2019-
2020.

 
21. Aprovar el manifest del 25 de novembre amb motiu del Dia Internacional contra la 
violència vers les dones.

22. Modificar el contracte del servei d'assessorament jurídic del CIRD (LOT 3).



ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

23. Aprovar  la justificació de la subvenció nominativa concedida a l’Esbart Dansaire  
de Granollers  per l'any 2018.

24. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat Coral Albada 
de Granollers per a l'any 2018.

25. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'entitat Associació 
Fantàstik de Granollers durant l'any 2018.

26. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa i del conveni de col·laboració 
amb l’entitat Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers per a les activitats durant 
l’any 2017.

27. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa i del conveni de col·laboració 
amb l'entitat Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers per a les activitats durant 
l'any 2018.

28. Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a RCG, en el marc 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 3.000,00 euros 
subvencionats.

29. Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a RAD, en el marc 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 2.522,00 euros 
subvencionats.

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 08/11/2019

L'Alcalde
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