
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 23 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. Justificar la subvenció atorgada a l’Associació Cultural Tramoia destinada al 
projecte «Jornada de Pau», dins la convocatòria de projectes de sensibilització 
vinculats a la commemoració del 80è aniversari del bombardeig, corresponent 
al pressupost 2018.

4. Atorgar una subvenció a l’Associació d’Amics del Poble Saharaui del Vallès 
Oriental per al projecte «Pis d’acollida per infants saharauis malalts».

5. Aprovar la resta de la subvenció al club Balonmano Granollers per les 
despeses del Torneig Internacional d'handbol Base Granollers Cup 2019.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

6. Prorrogar el contracte de subministrament de vestuari per a diferents col·lectius 
del personal de l’Ajuntament de Granollers i del Patronat Municipal del Museu 
«Lot 2 vestuari i calçat especial».

7. Ratificar l’errada en les bases del procés selectiu 20/2019 per a la creació 
d’una borsa de treball de professors/es d’educació secundària de l’Ajuntament 
de Granollers.

8. Aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu 21/2019 per a la creació 
d’una borsa de treball de Tècnic Mig d’Aplicacions de l’Ajuntament de 
Granollers.

9. Prorrogar el contracte d’un sistema integral d’impressió.

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

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

11. Aprovar inicialment el Pla Parcial del sector 125.

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



13. Acceptar de l’Autoritat del Transport Metropolità l’ajut derivat del Contracte 
Programa 2018, en relació amb la millora i promoció del transport públic 
d’actuacions executades en l’exercici 2017.

14. Iniciar l’expedient licitatori del contracte mixt de subministrament i instal·lació 
d’una nova àrea de jocs infantils a la plaça de la Corona.

15. Aprovar la liquidació del contracte per la prestació del servei de conservació 
integral de l’arbrat del terme municipal de Granollers.

16. Iniciar l’expedient licitatori per al contracte de serveis per a la conservació i 
restauració de l’hàbitat de la verneda a la conca del Besòs, en el marc del 
projecte LIFE Alnus, corresponent a l’acció C.2.2, C.2.3 i C.2.4.

17. Aprovar l'acord de col·laboració en relació amb el manteniment de les 
instal·lacions semafòriques existents a la Ronda Sud de Granollers (carretera 
C-352).

18. Aprovar inicialment el Projecte executiu de recuperació de la Tèrmica, el 
Refrescador i altres actuacions al recinte industrial de l’antiga fàbrica de Roca 
Umbert. FASE 1: Tèrmica i Refrescador.

19. Iniciar l’expedient licitatori del contracte d’obres per l’execució del Projecte 
d’adequació de paviments 2019.

20. Aprovar el reconeixement extrajudicial Àrea Territori i Sostenibilitat.

21. Acceptar l’ampliació del termini d’execució i justificació de la subvenció 
atorgada de la convocatòria de subvencions per la instal·lació de calderes i/o 
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets 
anys 2018/2019, i aprovar la seva justificació parcial.

22. Atorgar les subvencions per a incentivar l’aportació d’habitatges a la Borsa de 
Lloguer Municipal, convocatòria 2019.

23. Atorgar les subvencions per al pagament de lloguer inclosos a la Línia 1 - 
contractes signats 2019, convocatòria 2019.

24. Atorgar les subvencions per al pagament de lloguer inclosos a la Línia 2 - 
contractes anteriors 2019, convocatòria 2019.

25. Desestimar les sol·licituds presentades a la convocatòria de Subvencions per al 
pagament de lloguer, any 2019.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

26. Aprovar una subvenció i la posterior justificació a l'ESPLAI GUAI ! DE PALOU 
per a la realització d'un casal d'estiu anomenat AVENTURA'T I BELLUGA'T 
inclòs en el programa FES-TE L'ESTIU 2019.

27. Justificar la subvenció a SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DE 
GRANOLLERS per a la realització d'un casal d'estiu ESTADES MUSICALS del 
programa FES-TE L'ESTIU 2019.

28. Atorgar una subvenció a l'Associació Patinatge Artístic de Granollers 



(ASOPAG) per les despeses de les fitxes federatives, el cost de la participació 
a competicions federades i a les proves d'iniciació per l'any 2019.

29. Aprovar una subvenció al Club de Futbol Americà Granollers Fènix a fer front a 
les despeses federatives per l'any 2019.

30. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona destinada al 
desenvolupament de la proposta arquitectònica d’un nou edifici a la ciutat de 
Granollers per a l’atenció d’oncologia radioteràpica, per al 2019.

31. Justificar els serveis de la Fitxa 3 - Pacte d'Estat en matèria de violència de 
gènere, al Contracte Programa-ICD, any 2019.

32. Aprovar la revisió de preus del contracte privat d’arrendament de l’espai ubicat 
al carrer Joan Enric Donant i carrer Tetuan de Granollers.

33. Aprovar el pagament de la subvenció al Consorci de l'Hospital Clínic de 
Barcelona en relació a l'encomana de gestió del complex hospitalari de la ciutat 
de Granollers per a l'atenció d'oncologia radioteràpica una vegada se n'ha fet 
l'adjudicació.

 ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

34. Justificar la subvenció atorgada a la senyora MRV, dels ajuts a l’autoocupació 
de persones desocupades, per la creació d’una activitat empresarial, i realitzar 
el pagament.

35. Justificar la subvenció concedida a l'entitat Coral Art 9, per a l'any 2019.

36. Justificar la subvenció concedida a l'entitat Amics de l'Òpera del Vallès Oriental 
per a l'any 2018.

37. Atorgar una subvenció a favor de l'entitat Casino de Granollers Club de Ritme 
destinada a la realització del projecte promoció activitats interès general en 
instal·lacions Casino durant l'any 2019.

38. Aprovar la subvenció del SOC pel programa de Referents d’Ocupació 2020-
2021.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 19/12/2019

L'Alcalde
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