
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 25 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.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 2/2020, d’una plaça 
d’oficial de senyalització, de l’escala d’administració especial, subescala 
serveis especials, grup de classificació C2.

3. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu 03/2020 per la creació 
d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana d’ensenyament infantil/primari, grup 
de classificació A2, de l’Escola Municipal Salvador Llobet, de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Granollers.

4. Declarar desert el lot 1 del procediment anterior (Exp. 2019/075) i iniciar un nou 
expedient licitatori del contracte mixt de serveis per a la subscripció i 
manteniment de programari i la gestió de suports de fabricant dels diferents 
programari corresponents als serveis principals de l’Ajuntament de Granollers.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Autoritzar la transmissió d'una parada de venda al Mercat setmanal del dijous 
núm. 1221.

6. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunitat de Propietaris 
Camí Vell de Canovelles, 29 en el marc de la Línia 2 de subvenció per a la 
rehabilitació de façanes i mitgeres en edificis de tipologia residencial, 
convocatòria 2017.

7. Aprovar la justificació de les subvencions atorgades en el marc de la 
convocatòria per a la concessió de Subvencions al lloguer per a joves, anualitat 
2016. 

8. Acceptar la renúncia parcial i aprovar la justificació de les subvencions 
atorgades en el marc de la convocatòria per a la concessió de les Subvencions 
al lloguer per a joves, anualitat 2016.

9. Aprovar la justificació de les subvencions atorgades en el marc de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions al pagament del lloguer dels 
contractes signats a través de la Borsa de Lloguer Municipal, anualitat 2016.



10. Aprovar la justificació de l'ajut atorgat per a la millora de l'accessibilitat de 
l'habitatge, a la Comunitat de Propietaris carrer Josep Carner, 39, en el marc 
de la convocatòria de l'any 2018, Línia 1.1.

11. Desestimació al·legacions i incautació de la garantia definitiva del contracte de 
serveis de neteja i conservació d’espais verds, llacs i fonts ornamental, àrees i 
instal·lacions de jocs del terme municipal de Granollers.

12. Iniciar la licitació del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu 
de la instal·lació semafòrica.

13. Incautació de la garantia definitiva per import de la penalitat imposada per 
demora en l’execució del contracte d’ampliació de voreres del Carrer Girona.

14. Adjudicar el contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions de 
protecció contra incendis ubicats en els edificis municipals.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

15. Aprovar una subvenció nominativa a favor de la Fundació Balonmano 
Granollers per la promoció handbol base per l’any 2020.

16. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Club Balonmano 
Granollers destinada a fer front a les despeses per la promoció de l'handbol i la 
pràctica esportiva en general per l'any 2020.

17. Aprovar una subvenció nominativa a favor de l'entitat Club Balonmano 
Granollers destinada a fer front a les despeses del XXII Torneig Internacional 
d'handbol Base Granollers Cup per l'any 2020.

18. Esmenar l’errada de l’acord de Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 
2020 relatiu a l’aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a 
l’associació de veïns de Can Mònic per a l’any 2017.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

19. Aprovar la justificació d'una subvenció nominativa atorgada l'entitat Esbart 
Dansaire de Granollers durant l'any 2019.

20. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a C.P.A., en el marc dels ajuts 
a l'autoocupació de persones desocupades.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 21/02/2020

L'Alcalde
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