
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 19 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. Justificar la subvenció atorgada al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament destinada al projecte 2742 - «Projecte educatiu i de 
desenvolupament econòmic local: reconstrucció de l’edifici malmès pel cicló 
Phailin on es troba l’Escola Primària Sirena i el Taller de Màquines de cosir a 
l’aldea de Kheranga (Índia)», corresponent al pressupost 2014.

3. Atorgar una subvenció a la Fundació Pau i Solidaritat Vallès Oriental per al 
projecte «Defensa i promoció dels drets humans laborals a Colòmbia», dins la 
convocatòria de subvencions 2019.

4. Justificar la subvenció atorgada al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament destinada al projecte 2695 - «Enfortiment dels processos de 
construcció de pau al Sàhara Occidental (LAONF)», corresponent al 
pressupost 2014.

5. Atorgar una subvenció a l’Associació Makadougou Hero Solidaritat ONG per al 
projecte «2a fase Escola rural de Makadougou, Tigana, Mali», dins la 
convocatòria de subvencions 2019.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

6. Autoritzar la compatibilitat per activitats públiques del senyor LC.

7. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu 20/2019 per a la creació 
d'una borsa de treball de professors/es d'educació secundària de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Granollers.

8. Aprovar les bases del procés selectiu 19/2019 per la creació d'una borsa de 
treball de tècnics mitjos de l'àrea de Territori de la plantilla de personal de 
l'Ajuntament de Granollers.

9. Iniciar l’expedient licitatori del contracte de serveis de suport i manteniment de 
programari de gestió corporatius amb exclusivitat.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

10. Desestimar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 10142.



11. Autoritzar les transmissions de les parades de venda al mercat setmanal del 
dijous.

12. Declarar d'especial interès la llicència en tràmit, referent a la realització de 
millores a l'Institut Marta Estrada al c. Maria Palau 2-4, i aprovar la bonificació 
del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

13. Aprovar la certificació 1a relativa a les obres per la instal·lació de sistema de 
calefacció i producció d’aigua calenta sanitària a partir de l’ús de biomassa per 
alimentar cinc edificis públics.

14. Atorgar la pròrroga de la llicència per l'ocupació de la via pública amb la 
instal·lació de xurreries/bunyoleries als polígons industrials.

15. Autoritzar la transmissió d'un nínxol del Cementiri Municipal ref. 03401.

16. Desestimar el recurs de reposició presentat contra la imposició de penalitats 
per demora en l’execució del contracte d’obres del Projecte executiu del Centre 
d’Arts en Moviment.

17. Declarar desert el procediment obert endegat per adjudicar el contracte d'obres 
per l'execució del Projecte executiu del nou equipament de Serveis Socials Can 
Relats (obra 05/19).

18. Justificar totalment l'ajut econòmic per a l'execució de l'actuació Reurbanització 
del carrer Girona (tram Nord), atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc 
del «Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019».

19. Justificar de manera parcial l’actuació Instal·lació d’un itinerari accessible 
mitjançant rampes mecàniques a la Font Verda, de les Meses de concertació 
del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

20. Aprovar inicialment el Projecte d’adequació de les aules formació del Centre 
Cívic de Can Bassa.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

21. Aprovar la pròrroga forçosa parcial del contracte de neteja dels centres 
educatius públics i municipals i aprovar l’inici de l'expedient de contractació dels 
serveis de neteja als centres educatius municipals de Granollers.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 15/11/2019

L'Alcaldessa en funcions


		2019-11-15T12:01:06+0100
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB




