
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 17 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.

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Aprovar l’encomana de gestió a Granollers Escena SL per un festival benèfic 
vinculat a la commemoració de 30è aniversari del periòdic local El 9 Nou.

3. Acceptar la renúncia a la subvenció atorgada a la senyora ILLM, destinada al 
projecte «Dones de guerra», dins la convocatòria de projectes de sensibilització 
vinculats a la commemoració del 80é aniversari del bombardeig de Granollers, 
de l’exercici 2018.

4. Acceptar la renúncia a la subvenció atorgada al senyor ABM, destinada al 
projecte «Fantasmes de la guerra», dins la convocatòria de projectes de 
sensibilització vinculats a la commemoració del 80é aniversari del bombardeig 
de Granollers, de l’exercici 2018.

5. Atorgar un ajut d’emergència al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per al projecte 3316 - «Protecció per presència, rescat 
humanitari i comunicació d’emergència a la Mediterrània».

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

6. Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2020.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7. Autoritzar les transmissions dels nínxols del Cementiri Municipal.

8. Aprovar la certificació 3a de les obres d’instal·lació d’un sistema de calefacció i 
producció d’aigua calenta sanitària a partir de l’ús de biomassa per 5 edificis 
públics.

9. Aprovar la certificació 3a relativa a les obres d’adequació del pati de l’Escola 
municipal Salvador Llobet.



10. Aprovar la certificació 2a, última i liquidació de les obres d’adequació del pati de 
l’Escola Mestres Montaña.

11. Aprovar la certificació 2a de les obres de reforma i ampliació dels vestidors del 
camp de futbol del Parc de Ponent.

12. Adjudicar el contracte de servei de manteniment i reparació d’elements 
d’alumini i vidre dels equipaments municipals.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

13. Ratificar la resolució d'Alcaldia relativa a sol·licitar, acceptar i aprovar la 
justificació de la subvenció del Departament d'Educació per al sosteniment del 
funcionament del Conservatori de Música de Granollers per al curs 2017/18.

14. Ratificar la resolució d’Alcaldia relativa a sol·licitar, acceptar i aprovar la 
justificació econòmica de la subvenció del Departament d'Educació per al 
sosteniment del funcionament de l'Escola de Música Municipal "Josep Maria 
Ruera", per al curs 2017-18.

15. Incoar un expedient sancionador per infraccions en matèria de gossos 
potencialment perillosos.

16. Modificar el contracte de serveis per a la gestió del casal d'estiu lot 2, servei de 
menjador per a l'any 2019.

17. Aprovar una subvenció al Club de Futbol Ponent per les despeses d'arbitratges 
per l'any 2019.

18. Aprovar una subvenció a l’Escola Pia Granollers per les despeses de la 
inscripció federativa de l’equip de 2a catalana sènior per l’any 2019.

19. Aprovar una subvenció a l'Associació Esportiva Escolar Celestí Bellera per la 
promoció de l'esport en l'àmbit escolar per l'any 2019.

20. Aprovar la despesa d'ajuts de menjador per al curs escolar 2019/20 atorgats 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i efectuar el primer pagament.

21. Aprovar l'addenda per a l'any 2019 al Conveni de col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Granollers per al manteniment del servei tècnic de Punt de 
Trobada al partit judicial de Granollers.

22. Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de serveis de gestió del servei 
d’atenció a la petita infància «Petits i Grans» de l’Ajuntament de Granollers.

23. Atorgar una subvenció a l’entitat Parròquia Sant Esteve- Pardals pel projecte 
Cuines del Món per l’any 2019.

24. Atorgar una subvenció a favor de l’entitat Fundació Hospital Asil de Granollers 
pel projecte Alberg de transeünts per l’any 2019.



ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

25. Atorgar una subvenció a favor de l'entitat Associació Amics de la Ciutat de 
Granollers per a l'any 2019.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 13/12/2019

L'Alcaldessa accidental
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