
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 10 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.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Acceptar l'ajut de la Diputació de Barcelona per participar en el Programa de 
digitalització d’Actes municipals 2019 de la Xarxa d'Arxius Municipals, i la 
designació per a les tasques de digitalització a l’empresa DINSER Servicios 
informáticos SL.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Autoritzar les transmissions de parades de venda al Mercat setmanal del dijous.

5. Autoritzar les transmissions de nínxols del Cementiri Municipal.

6. Aprovar la certificació segona 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.

7. Adjudicar el contracte de caràcter privat per a l’adquisició d’un immoble a 
Granollers per complementar i ampliar les activitats de l’equipament municipal 
de Can Muntanyola.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

8. Iniciar expedient licitatori del contracte de serveis per a la prestació del Servei 
d’Intervenció Socieducativa no residencial (SIS) de Granollers.

9. Prorrogar el contracte del Servei d’Intervenció Socioeducativa no residencial 
per a infants i adolescents a la xarxa de centres oberts de Granollers.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

10. Aprovar una aportació econòmica a Granollers Promocions, SA per fer front a 
les despeses derivades de la hipoteca del Centre Cultural per l’any 2019.



11. Aprovar la concessió de llicència d’us privatiu del Pavelló Municipal d’Esports 
per la celebració de la revetlla de cap d’any 19-20.

12. Aprovar la liquidació del Cànon 2019 en concepte de l'explotació i la gestió de 
la Casa de Colònies de Roques Blanques de Ribes de Freser.

13. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a Centro Cultural Andaluz en 
el marc de la convocatòria del servei de Cultura per a la concessió de 
subvencions per a projectes culturals per a l'any 2017.

14. Atorgar una subvenció a l’entitat Associació Jovent Ignorat – Subvenció 
Carnaval.

15. Atorgar una subvenció a l’entitat Estel del Matí per a l’any 2019.

16. Justificar la subvenció atorgada a SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, 
SAU, per la contractació de majors de 45 anys i ordenar-ne el pagament.

17. Revocar la totalitat de la subvenció atorgada a ZINCADOS INDUSTRIALES 
CANOVELLAS SL, corresponent a una contractació de majors de 45 anys.

18. Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció atorgada a Caseus 
Afinadors, SL, en el marc dels ajuts a la producció i comercialització de 
Productes de Palou de l’any 2018.

19. Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a MM. M. S., en el 
marc dels ajuts a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec 
atorgat per una entitat financera i realitzar-ne el pagament.

TORN DE PRECS I PREGUNTES

          

Granollers, 05/12/2019

L'Alcalde
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