
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 3 de desembre 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.

2. Despatx oficial.

COORDINACIÓ DE GOVERN

3. Atorgar una subvenció a l’ONG Àfricat, Associació per la Interculturalitat i el 
Desenvolupament dels Països Empobrits, per al «Projecte agroalimentari al 
districte de Diakhao de Thies (Senegal) 2019», dins la convocatòria de 
subvencions 2019.

4. Atorgar una subvenció a Cooperacció per al projecte «Reivindicando los 
derechos laborales de las trabajadoras del hogar remunerado en El Salvador», 
dins la convocatòria de subvencions 2019.

5. Aprovar una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per 
al projecte 3148 - «Manteniment del laboratori i de la producció local de 
medicaments essencials als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf».

6. Atorgar una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per 
al projecte 3306 - «Ciutats defensores dels drets humans. Edició tardor 2019».

7. Atorgar una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per 
al projecte 3358 - «Xarxa d’agents pel treball decent a El Salvador. Fase II».

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

8. Modificar i prorrogar el contracte de subministrament en regim d’arrendament 
de fonts d’aigua amb sistema de depuració d’osmosi inversa i manteniment.

9. Aprovar els expedients relació altes AGPL0250 de l'impost sobre l'increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana -IIVTNU-

10. Aprovar la modificació dels preus públics per a l’any 2020.

11. Aprovar la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2019 a 
FRAIKIN ASSETS SAS SUCURSAL EN ESPAÑA arran de l’esmena d’un error 
censal per part de l’ens gestor.

12. Aprovar el reajustament de les anualitats a favor de PIXELWARE,SA del 
contracte adjudicat, aprovat com a medi de cooperació horitzontal per a la 
contractació conjunta d’una plataforma de licitació electrònica.



ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

13. Aprovar la certificació 2a de les obres de demolició d’un habitatge unifamiliar 
amb una mitgera, formació de vorera i elements de protecció al carrer St. Josep 
de Calassanç, 49.

14. Estimar el recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local 
relativa a desestimar les sol·licituds de subvencions per incentivar l’aportació 
d’habitatge a la Borsa de Lloguer Municipal any 2018, i aprovar la concessió 
directa d’ajut.

15. Iniciar l’expedient d’incompliment per penalitats a l’empresa OHL SERVICIOS 
INGESAN, SA.

16. Iniciar la licitació del servei de preventius sanitaris dels actes extraordinaris que 
organitza l’Ajuntament de Granollers.

17. Adjudicar el contracte d'obres del Projecte de reforma d’un local per a ubicar el 
Roca Umbert Lab, a la nau C3 del recinte de Roca Umbert.

18. Aprovar la certificació 2a de les obres d’adequació del pati de l’Escola 
municipal Salvador Llobet.

19. Aprovar l’increment de la despesa del contracte privat d’arrendament d’un 
bé immoble situat al carrer Sant Jaume, 16 5º-9ª de Granollers.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

20. Encomanar la gestió de coordinació i organització del Casal Inclusiu 2019, 
inclòs a la programació de Fes-te l’Estiu.

21. Justificar la subvenció pel desenvolupament del programa "Bàsquet de base" i  
justificar parcialment la subvenció per a la rehabilitació de la coberta al Club 
Bàsquet Granollers de l'exercici 2014.

22. Iniciar la licitació del contracte de servei de transport adaptat a Granollers.

23. Atorgar una subvenció a favor de la Fundació Privada APADIS pel 
desenvolupament del Projecte tècnico- professional per l’any 2019.

24. Atorgar una subvenció a favor de l’Associació APADIS per desenvolupar el 
projecte Centre de Tarda per l’any 2019.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

25. Ratificar la Resolució d’Alcaldia núm. E-7214/2019, de data 30 d’octubre de 
2019, a la qual es renuncia a la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona.

26. Ratificar la Resolució d’Alcaldia núm. E-7213/2019, de data 30 d’octubre de 
2019, a la qual es sol·licita ampliació de termini d’execució i justificació de la 
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.



27. Adjudicar el contracte mixt de subministrament d’un piano de gran cua per al 
Teatre Auditori de Granollers.

28. Justificar la subvenció concedida a l'entitat Associació Cultural Amics de la 
Ciutat de Granollers any 2018.

29. Atorgar una subvenció a favor de l'entitat Centro Cultural Andaluz de Granollers 
durant l'any 2019.

30. Atorgar una subvenció a favor de l'entitat Esbart Dansaire de Granollers per a 
l'any 2019.

31. Atorgar una subvenció a favor de l'entitat Amics dels Gegants i Capgrossos de 
Granollers per a l'any 2019.

32. Atorgar les subvencions per a la contractació laboral de persones 
desocupades.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 29/11/2019

L'Alcalde
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