
Us comunico que la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 10 de març 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 la justificació de la subvenció atorgada a CCOO destinada al projecte 
«El drama de les persones refugiades», dins la convocatòria de projectes de 
sensibilització vinculats a la commemoració del 80è aniversari del bombardeig, 
any 2018.

3. Aprovar la modificació del pressupost total del projecte de sensibilització 
"Abecedari de la solidaritat", subvencionat a la Fundació Josep Comaposada – 
Sindicalistes Solidaris dins la convocatòria de subvencions 2019.

4. Aprovar la modificació del pressupost total del projecte de cooperació "Joves i 
treball digne al Marroc (2019-2022). Fase II", subvencionat a la Fundació Josep 
Comaposada – Sindicalistes Solidaris dins la convocatòria de subvencions 
2019.

5. Aprovar la modificació del pressupost total del projecte «Defensa i promoció 
dels drets humans laborals a Colòmbia», subvencionat a la Fundació Pau i 
Solidaritat Vallès Oriental dins la convocatòria de subvencions 2019.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

6. Aprovar el preu públic del catàleg Objectes personals/Efraïm Rodríguez editat 
pel Museu de Granollers.

7. Acceptar la donació del Fons Celestí Bellera i Rita Gibernau, amb destí a l’Arxiu 
Municipal.

8. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de 
Girona i l'Ajuntament de Granollers per al subministrament de documentació 
per a l'exercici del control intern a les entitats locals.

9. Aprovar les liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, incloses a la relació AGPL0271.

10. Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis 
postals i telegràfics per al 2020 (gener i febrer) amb la Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos,SA. 



11. Rectificar l’errada en les bases del procés selectiu 2/2020 d’una plaça d’oficial 
de senyalització, grup C2.

12. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu 6/2020 en execució del 
procés extraordinària d’estabilització d’una plaça de tècnic/a superior de 
sistemes d’informació, grup A1.

13. Aprovar les bases i convocatòria del procés 5/2020 en execució del procés 
extraordinària d’estabilització de 3 places d’Educador/a Social, grup A2.

14. Modificar el contracte mixt de subministrament i instal·lació del centre de procés 
de dades i servei de manteniment de l’Ajuntament de Granollers.

15. Adjudicar el lot 2 «suport tècnic dels sistemes de la informació i comunicació» 
del contracte mixt de serveis de gestionat i subscripció i manteniment de 
programari dels sistemes informàtics.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

16. Aprovar inicialment l’Actualització Projecte executiu nou equipament Serveis 
Socials Can Relats.

17. Incautar la garantia definitiva constituïda per a l’execució projecte d’execució 
del Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert Fàbrica de les Arts per 
l’incompliment del contractista dels terminis d’execució.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

18. Adjudicar el contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja dels 
equipaments esportius de Granollers, Lot 1 i Lot 2.

19. Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa SACYR SOCIAL, SL 
adjudicatària del contracte de servei d’atenció domiciliaria del terme municipal 
de Granollers.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

20. Aprovar la segona fase de la justificació dels ajuts a la despesa en concepte 
d'interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera.

21. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a D.F.S, en el marc dels ajuts a 
l’autoocupació de persones desocupades.

22. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l'entitat 
Passaltpas de Granollers durant l'any 2019.



23. Revocar la subvenció atorgada a M.C.L, en el marc dels ajuts a la despesa en 
concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera.

24. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a J.G.A, en el marc dels ajuts a 
l’autoocupació de persones desocupades.

25. Aprovar l'adscripció a la societat municipal Granollers Escena, SL de les 
inversions efectuades per l'Ajuntament de Granollers en les instal·lacions del 
Teatre Auditori durant l'exercici 2019.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 06/03/2020

L'Alcalde
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