
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 24 de març de 2020 a les 12:00 hores, degut a la 
situació excepcional ocasionada pel COVID-19, 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. Adjudicar el contracte del servei d’educació per la Pau «Granollers, Vila Oberta 
a la Pau 2020».

3. Iniciar expedient licitatori per al contracte privat de serveis d’una assegurança 
de responsabilitat derivada de l’ús i circulació de vehicles a motor de 
l’Ajuntament de Granollers.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2020.

5. Relatiu a autoritzar la compatibilitat per activitats privades al senyor J.P.E.

6. Modificar el contracte de subministrament en règim d’arrendament amb opció 
de compra d’un sistema integral d’impressió, còpia i escaneig per l’Ajuntament 
de Granollers i entitats adscrites.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7. Adjudicar el contracte dels serveis preventius sanitaris dels actes organitzats 
per l’Ajuntament de Granollers.

8. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i instal·lació d’una nova àrea de 
jocs infantils a la Plaça de la Corona de Granollers.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

9. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Escola Mestres Montaña, pel 
desenvolupament del projecte Tots hi anem! per a l’any 2019.

10. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'AMPA de l’Escola Ponent, 
pel desenvolupament del projecte: Patis en moviment a l’any 2019.

11. Aprovar la justificació parcial de la subvenció atorgada a l'Escola Mestres 
Montaña, pel desenvolupament del projecte Tots hi anem! per a l’any 2019.



12. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat PINGRA, pel 
desenvolupament del projecte Organització del Parc Infantil de Nadal al 2019.

13. Incoar expedient sancionador per infraccions en matèria de tinença d’animals 
potencialment perillosos (AVT).

14. Aprovar la justificació de la subvenció de Barris per l’any 2017 de l’Associació 
de Veïns  Lledoner.

15. Aprovar la justificació de la subvenció de Barris per l’any 2017 de l’Associació 
de veïns Congost.

16. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Federació d’Associacions 
de veïns de Granollers en el marc de la convocatòria de Barris per l’any 2018.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 20/03/2020

L'Alcalde
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