
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 26 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. Aprovar el pagament de la subvenció a l’Associació Cultural Tramoia destinada 
al projecte «Jornada de Pau», dins la convocatòria de projectes de 
sensibilització vinculats a la commemoració del 80é aniversari del bombardeig 
de Granollers, dins l’exercici 2018.

3. Revocar la subvenció atorgada a la Fundació Rokpa per al projecte "Escola 
secundària de noies de Gannan (Tibet)" i acceptar el reintegrament fet per 
l'entitat, corresponent a la convocatòria de 2012.

4. Atorgar una subvenció a Alegría sin Fronteras per al projecte «Mujeres que 
salvan vidas cada día. Programa de salud materno-infantil basado en la 
formación de matronas rurales y el empoderamiento de las mujeres en Gambo, 
Etiopía», dins la convocatòria de subvencions 2019.

5. Atorgar una subvenció a la Fundació Balonmano Granollers per al projecte 
«Impuls  de  l’handbol femení al Senegal a través de la formació», dins la 
convocatòria de subvencions 2019.

6. Atorgar una subvenció a Medicus Mundi Mediterrània per al projecte «Drets 
ambientals per a la promoció d’oportunitats de desenvolupament a Moçambic», 
dins la convocatòria de subvencions 2019.

7. Atorgar una subvenció a l’Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació 
Internacional al Desenvolupament ONGD Alkaria per al projecte «Construcció 
d’una xarxa de reg a la cooperativa agrícola femenina de Bonconto (Senegal)», 
dins la convocatòria de subvencions 2019.

8. Revocar la subvenció atorgada a la Fundació Rokpa per al projecte «Escola 
secundària de noies de Gannan (Tibet)», dins la convocatòria de 2011, i  
acceptar la devolució de l’import atorgat.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

9. Prorrogar el contracte de serveis pels treballs d’auditoria financera de comptes i 
auditoria de compliment de legalitat dels Consorcis adscrits a l’Ajuntament de 
Granollers (LOT 2).



ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

10. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la delegació de la selecció del 
lletrat/da que prestarà el servei d’assessorament jurídic sobre l’habitatge a 
Granollers.

11. Justificar les despeses de l’ajut atorgat per a la millora de la mobilitat interior de 
l’habitatge del carrer Espanya, 51, de la convocatòria de l'any 2018, Línia 1.2.

12. Adjudicar el contracte del servei d’eliminació i control d’espècies invasores a la 
subconca del Riu Congost en el marc del projecte Life Alnus.

13. Justificar la subvenció per a la realització d’una conferència i participació a 
«CIVITAS Project Meeting in Madrid (Spain)» del projecte europeu CIVITAS 
Eccentric.

14. Aprovar inicialment el Projecte de substitució del paviment de la pista central 
del Palau d’Esports.

15. Aprovar inicialment el Projecte de substitució de les grades retràctils de la pista 
central del Palau d’Esports.

16. Aprovar la certificació 8a per a la formació d’un itinerari accessible mitjançant la 
implantació de rampes mecàniques al carrer Carles Riba.

17. Sol·licitar una subvenció per a la «Millora i ampliació de la captació municipal 
dels pous i mines d'en Serra» en el marc de la convocatòria de subvencions 
aprovada per l’ Agència Catalana de l’Aigua (TES/604/2019).

18. Iniciar contracte de Subministrament d'un vehicle elèctric eleva fèretres per al 
cementiri municipal de Granollers.

19. Adjudicar el Contracte d'obres del projecte de reurbanització del Polígon 
Industrial Font del Radium.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

20. Sancionar per infraccions lleus i molt greu en matèria de gossos potencialment 
perillosos.

21. Prorrogar el contracte de subministrament en regim d’arrendament de dues  
fonts d’aigua amb sistema de depuració d’osmosi inversa i manteniment pel 
Servei d’Educació.

22. Anul·lar el document comptable dels ajuts al transport urbà curs 2019-2020.

23. Atorgar una subvenció a favor de l’entitat Creu Roja Espanyola per al 
desenvolupament del Projecte d’higiene personal per al 2019.

24. Atorgar una subvenció a favor de l’associació Ressó- Taller de comunicació per 
a gent gran per l’any 2019.

25. Aprovar les bases específiques i la convocatòria dels ajuts econòmics adreçats 
a persones d'escassa capacitat econòmica que restin gravades per l'impost de 
béns immobles (IBI) del període impositiu corresponent a l'any 2020.



26. Justificar l’abonament de l’import parcial de la paga extraordinària del 
professorat de les escoles municipals: Institut EMT i de l'escola d'Educació 
Infantil i Primària Salvador Llobet.

27. Justificar la subvenció a l'Associació Esportiva Escolar Celestí Bellera per les 
despeses de fitxes federatives per l'any 2018.

28. Atorgar una subvenció a favor de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers 
per al Projecte d’assessorament jurídic al servei de Serveis Socials per l’any 
2019. 

29. Atorgar una subvenció a favor del Col·lectiu cristià Estel del Matí per al projecte 
Estel del Barri per l’any 2019.

30. Iniciar el contracte de Servei gestió tècnica Punt de Trobada de Granollers.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

31. Atorgar una subvenció a favor de l'entitat Coral Albada per a  l'any 2019.

32. Atorgar una subvenció a favor de l'entitat Passaltpas de Granollers per a l'any 
2019.

33. Atorgar una subvenció a favor de l'entitat Casino de Granollers Club de Ritme, 
per a l'any 2019.

34. Atorgar una subvenció a la UGT, destinada a l'activitat Atenció, informació i 
assessorament als treballadors i treballadores durant 2019.

35. Atorgar les subvencions a l’autoocupació de persones desocupades per la 
creació d’activitat empresarial.

36. Atorgar les subvencions per a la despesa en concepte d’interessos generats 
per un préstec atorgat per una entitat financera.

37. Atorgar les subvencions a la compra d’activitats en funcionament dins el 
programa Reempresa.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 22/11/2019

L'Alcalde
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