
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 28 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.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar el conveni de col·laboració per a diverses contractacions conjuntes de 
l’Ajuntament de Granollers amb el Patronat Municipal del Museu i el Consorci 
d’Educació Especial Montserrat Montero.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Atorgar concessions de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys, novembre 
2019.

5. Autoritzar les transmissions de nínxols del Cementiri Municipal.

6. Invitació a participar a la FASE 2 als licitadors seleccionats en el concurs de 
projectes d’arquitectura per a la redacció del projecte bàsic, executiu i direcció 
d’obra de la promoció d’habitatges al Pg. la Muntanya 187 i al C. Ramon 
Berenguer III, 25 de Granollers.

7. Aprovar la justificació de les despeses de l'ajut atorgat per a la millora de la 
mobilitat interior de l'habitatge del C. Ripollès, 7 en el marc de la convocatòria 
de l'any 2018, Línia 1.2.

8. Aprovar la certificació 4a i última 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 l'ampliació del termini d’execució de l’obra del Projecte de reforma i 
ampliació dels vestidors del camp de futbol del parc de Ponent.

10. Aprovar la certificació 4a, última i liquidació de les obres d’adequació del pati de 
l’Escola municipal Salvador Llobet.

11. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió del subministrament d'aigua 
potable del 2n i 3r trimestre de 2019.



12. Aprovar la liquidació del cànon de la concessió del subministrament d'aigua 
potable del 4t trimestre de 2019.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

13. Incoar expedients sancionadors per infraccions en matèria de tinença d’animals 
potencialment perillosos.

14. Aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Bàsquet Granollers 
per la reposició de la instal·lació d'aigua del pavelló del C. Girona, 222, per 
l’any 2015.

15. Aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Bàsquet Granollers 
per a la participació del club en l'escola esportiva municipal per l'any 2015.

16. Iniciar la licitació del contracte de servei de menjador a domicili en el terme 
municipal de Granollers. 

17. Aprovar la pròrroga forçosa del contracte del servei de menjador a domicili de 
Granollers.

18. Aprovar la liquidació de Granollers Promocions, SA dels ingressos de retirada 
de vehicles pel servei de grua, 2019 (juliol - desembre).

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

19. Prorrogar el contracte de serveis de neteja dels equipaments municipals 
adscrits al servei de Participació Ciutadana, Cultura i Joventut de l'Ajuntament 
de Granollers i al Patronat Municipal del Museu.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 24/01/2020

L'Alcalde
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