
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 5 de maig de 2020 a les 12:00 hores, de forma 
telemàtica per videoconferència, degut a la situació excepcional d’emergència sanitària 
i la vigència de l’estat d’alarma pel Covid-19, i la conseqüent necessitat de mantenir 
les mesures de confinament, i en segona convocatòria el mateix dia mitja hora més 
tard, de conformitat amb allò que disposa l’article 46.2 b) i 3 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 11/2020 en execució 
del procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal per a la provisió 
d’una plaça de tècnic/a superior museística, grup A1.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Iniciar la licitació del contracte d’obres per a la construcció d’un sistema de 
calefacció i producció d’aigua calenta sanitària, el subministrament d’energia 
(estella forestal) i el manteniment integral de les instal·lacions pel 
subministrament tèrmic de 7 equipaments públics de Granollers (Xarxa de calor 
Sud) subvencionat amb FEDER.

4. Aprovar la contractació conjunta i iniciar expedient licitatori derivat de l'Acord 
Marc de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat (Exp. CCS 
2017/2) pel subministrament de gas natural (Lot 8) per al Ajuntament de 
Granollers i entitats adscrites.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

5. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'AMPA de l'Escola Salvador Llobet pel 
projecte Festa de participació familiar per a l'any 2020.

6. Aprovar l’atorgament d’una subvenció al Club Atlètic Granollers per les fitxes 
federatives per l'any 2020.

7. Aprovar l’atorgament d’una subvenció al Club Atlètic Granollers pel Cros 
internacional per l'any 2020.

8. Aprovar l’atorgament d’una subvenció al Club Balonmano Granollers per les 
escoles esportives municipals per l'any 2020.

9. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Esportiva La Mitja 
per la compra de material esportiu per l'any 2019.



10. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Escola Pia de Granollers per 
les despeses d’activitats esportives d’escoles esportives per a l’any 2019.

11. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Escola de Futbol Sala Ciutat 
de Granollers per material esportiu divers per a l’any 2019.

12. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de veïns Sant 
Julià de Palou en el marc de la convocatòria de Barris de l’any 2018.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

13. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Diables de Granollers 
pel projecte Musik N Viu 2019.

14. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Col·lectiu Cristià l’Estel del 
Matí pel projecte l'Estel al Barri 2019.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 30/04/2020

L'Alcalde
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