
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 18 de febrer 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.

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Aprovar les bases específiques i la convocatòria que regiran el concurs per a 
escollir el disseny gràfic de la imatge representativa de la campanya de 
l’Ascensió de la ciutat de Granollers.

3. Aprovar el pagament de la quota per a l'any 2020 com a soci membre del 
Consorci Teledigital Granollers.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Aprovar el padró fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
corresponent a l’exercici 2020.

5. Aprovar els projectes de plans d’ocupació municipals de 2020.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Aprovar el padró fiscal de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les 
voreres i dels terrenys de domini públic de l’exercici 2020.

7. Aprovar el padró de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs 
de venda i publicitat, - epígraf 6 (llocs de venda al mercat del dijous) i epígraf 7 
(llocs de venda al mercat de Can Bassa i de la Plaça de la Corona), exercici 
2020.

8. Atorgar la concessió de drets funeraris fins a un màxim de 50 anys del nínxol 
ref. 05316.

9. Acceptar la renúncia de la llicència de la parada de venda en el mercat del 
dissabte, de productes agraris i agroalimentaris a la plaça de la Corona.

10. Iniciar la licitació del contracte mixt per a la redacció del Projecte d'instal·lació 
d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques, Tram 1, C. Carles 
Riba, entre la Pl. de la Font Verda i el C. Lluís Vives, així com l'execució de 
l'obra i manteniment de la instal·lació.



11. Autoritzar les transmissions de nínxols del Cementiri Municipal.

12. Adjudicar el contracte de subministrament d’un vehicle elèctric eleva fèretres 
per al servei del cementiri municipal de Granollers.

13. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO acreditat per la llicència sol·licitada 
per Renticontratas SL per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres amb 8 habitatges i 6 places d’aparcament al carrer Foment 25-27.

14. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i instal·lació d’una nova àrea de 
jocs infantils a la plaça de Ciclista.

15. Liquidar el contracte de subministrament i muntatge de mobiliari d'oficines a 
l’edifici municipal situat al c. Portalet, 4 de Granollers.

16. Iniciar l’expedient licitatori per al contracte de subministrament mixt i instal·lació 
de tres estacions de recàrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

17. Adjudicar el contracte de serveis de gestió tècnica del Punt de Trobada de 
Granollers.

18. Modificar la documentació de l’expedient licitatori per a la contractació del 
subministrament de vestuari de Policia Local de Granollers.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 14/02/2020

L'Alcalde
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