
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 21 de gener de 2020 a les 17:00 hores, i en segona 
convocatòria, el mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 46.2 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. Esmenar l’errada de l’acord de JGL de 17/12/19, relatiu a acceptar la renúncia 
a la subvenció atorgada a la senyora I. Ll. M., 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. Prorrogar el contracte privat d’assegurances per l’Ajuntament de Granollers de 
danys de béns públics (Lot 1).

5. Prorrogar el contracte privat d’assegurances per l’Ajuntament de Granollers de 
responsabilitat civil patrimonial (Lot 2).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

6. Concedir l’exempció de l’Impost d’Activitats Econòmiques d’una activitat de 
Guàrdia i Custòdia de Vehicles a l’entitat Fundació Hospital Asil de Granollers 
pels exercicis 2017 i 2018 per inici d’activitat i pel 2019 per tributar pel règim 
especial d’entitats sense ànim de lucre. 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7. Autoritzar la transmissió de la concessió d’una parada del Mercat Municipal de 
Sant Carles.

8. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, octubre 
2019.

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

10. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO acreditat per la llicència sol·licitada 
per a la construcció d'un edifici plurifamiliar en cantonada amb 10 habitatges i 
10 places d'aparcament, al carrer Corró 221-223.



11. Autoritzar les transmissions de nínxols del cementiri municipal.

12. Acceptar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i desistir del 
procediment de resolució del contracte del servei de neteja i conservació dels 
espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees de jocs del terme municipal de 
Granollers.

13. Desestimar les al·legacions i imposició definitiva de la penalitat per compliment 
defectuós del contracte de manteniment de l’arbrat del terme municipal de 
Granollers.

14. Aprovar la certificació dels treballs de reposició i millora del clavegueram de 
Granollers: PRE_013_19 i PRE_247_18.

15. Aprovar la certificació dels treballs de reposició i millora del clavegueram de 
Granollers: PRESCTTV_18_005, PRE_053_19, PRE_067_19 I PRE_074_19.

16. 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 2.

17. Iniciar la licitació del contracte d’obres de substitució del paviment i grades 
retràctils del Palau d’Esports.

18. Aprovar la certificació primera relativa a l’adequació del taller de soldadura de 
l’Escola Municipal del Treball.

19. Aprovar la certificació dels treballs d’execució del projecte constructiu de 
renovació de la xarxa de sanejament del carrer de camp de les Moreres.  

20. Aprovar la certificació dels treballs de renovació de claveguerons del c. Gabriel 
Ferrater als blocs de Primer de Maig.

21. Aprovar la certificació dels treballs d’execució del projecte constructiu de 
renovació de la xarxa de sanejament del carrer Aragó.

22. Aprovar la certificació dels treballs de reposició i millora del clavegueram de 
Granollers: PRES19_11, PRESCTTV_18_011, PRE-145_19, PRE_131_19 i 
PRE_107_19.

23. Prorrogar el contracte de l'acord marc per a l'homologació de proveïdors relatiu 
al subministrament de maquinària i eines per a l'Ajuntament de Granollers i 
altres entitats adscrites.

24. Prorrogar el contracte de l’acord marc per a l’homologació de proveïdors relatiu 
al subministrament d’articles de material de la construcció per a l’Ajuntament de 
Granollers i altres entitats adscrites.



ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

25. Iniciar expedient licitatori del contracte de subministrament de vestuari de 
Policia Local de Granollers (Lot 1: vestuari tèxtil; Lot 2: equipament tècnic; Lot 
3: calçat).

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

26. Aprovar el Protocol Addicional per a l’any 2019 del conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme entre 
l’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

27. Justificar la subvenció atorgada en el marc dels ajuts a l'autoocupació de 
persones desocupades i ordenar el pagament.

28. Revocar, en la seva totalitat, la subvenció atorgada a Oller Comercial de 
Pintures del Vallès, SL, per la contractació laboral de persones desocupades.

TORN DE PRECS I PREGUNTES

          

Granollers, 17/01/2020

L'Alcalde
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