
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 12 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.

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Josep 
Comaposada – Sindicalistes Solidaris, destinada al projecte "Programa de 
formació Treball decent per a tots i totes. Campanya d’acció i sensibilització a 
Meknès i Agadir (Marroc) 2016-2017», dins la convocatòria de subvencions 
2016.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Iniciar expedient licitatori conjunt anticipat pel contracte de subministrament  en 
regim d’arrendament de fonts d’aigua amb sistema de depuració d’osmosi 
inversa per a diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Granollers i 
les entitats adscrites i el manteniment i higienització d’una font propietat de 
Granollers Mercat EPE.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar operació jurídica complementària en relació amb el projecte de 
reparcel·lació de la UA-27 de Granollers.

5. Aprovar la certificació 3a de les obres d’adequació del taller de soldadura del 
l’Escola Municipal del Treball.

6. Iniciar la licitació del contracte d'obres d'execució del projecte de substitució de 
gespa artificial al camp de futbol municipal de 1r de Maig de Granollers.

7. Modificar el contracte mixt de serveis de manteniment i reparació de les 
instal·lacions semafòriques i els equips i sistemes de regulació de trànsit i 
d’accés automatitzat mitjançant pilones al centre urbà de Granollers.

8. Aprovar la previsió del cost del servei de recollida de residus banals.

9. Aprovar la previsió de cost dels serveis de transferència i eliminació de residus 
municipals i matèria orgànica per a l’exercici 2020.



10. Aprovar la liquidació anual de gestió de recollida de residus de paper i cartró 
d’origen comercial.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

11. Aprovar les bases reguladores per ajuts al transport urbà a acompanyants 
d'alumnes escolaritzats i aprovació de la seva convocatòria per al curs 2020-
2021.

12. Modificar el percentatge del pagament de la subvenció atorgada a la Fundació 
Club Balonmano Granollers per les despeses per la promoció de l’handbol 
base per l’any 2020.

13. Modificar el percentatge del pagament de la subvenció atorgada al Club 
Balonmano Granollers per les despeses per la promoció de l’handbol i la 
pràctica esportiva en general per l’any 2020.

14. Modificar el percentatge del pagament de la subvenció atorgada al Club 
Balonmano Granollers per les despeses de la participació de l’equip sènior 
femení en la Divisió d’Honor Estatal per l'any 2020.

15. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Club Balonmano Granollers 
per la participació de l’equip sènior masculí a la competició d’ASOBAL per a 
l’any 2019.

16. Modificar el percentatge del pagament de la subvenció atorgada a l’Associació 
Esportiva Carles Vallbona, per les despeses d’arbitratges per l’any 2020.

17. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Associació Esportiva Escolar Celestí 
Bellera per les despeses federatives i varis per l'any 2020.

18. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Esportiva Escolar 
Celestí Bellera per la promoció de l'esport en l'àmbit escolar per l'any 2019.

19. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a favor de l’entitat Oncovallès per a la 
realització projecte «Treball Comunitari» per l’any 2020.

20. Aprovar la pròrroga del Conveni entre Banco Farmacéutico i l’Ajuntament de 
Granollers pel projecte de «Suport a persones amb desigualtat d’accés a 
medicaments» per l’any 2020 i  la subvenció corresponent.

21. Suspendre el contracte de serveis de neteja dels equipaments adscrits a 
Benestar social (LOT 4), per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de 
la situació de crisis sanitària ocasionada pel Covid-19.

22. Aprovar la justificació parcial de la subvenció atorgada a l’Associació Sota el 
Camí Ral en el marc de la convocatòria de Barris de l’any 2017.



23. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de veïns Ricomà 
Centre en el marc de la convocatòria de Barris de l’any 2017.

24. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de veïns Tres 
Torres en el marc de la convocatòria de Barris per l’any 2018.

25. Aprovar la despesa econòmica corresponent a l'encàrrec de gestió a Granollers 
Promocions, SA pel servei de dipòsit, custòdia, tramitació i assegurança de 30 
places d'aparcament a Can Comas, pel vehicles retirats per la grua municipal, 
per l'any 2020.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

26. Suspendre el contracte de serveis de bicimissatgeria (préstec interbibliotecari) 
de la Xarxa Urbana de Biblioteques de Granollers, per la declaració de l'estat 
d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel Covid-
19.

27. Suspendre el contracte de neteja dels equipaments municipals adscrits al 
servei de participació ciutadana, cultura i joventut de l’Ajuntament de Granollers 
i al Patronat Municipal del Museu, per la declaració de l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel Covid-19.

28. Pròrroga del contracte mixt de serveis de transport, muntatge i desmuntatge 
d'infraestructures i suport a activitats a desenvolupar amb un projecte d'inserció 
sociolaboral.

29. Modificar el contracte de serveis per a la gestió i animació sociocultural i 
comunitària dels programes d’acció del Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
Granollers.

30. Aprovar el Protocol Addicional per a l'any 2020 del conveni per a l'elaboració, la 
concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

31. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada en el marc dels ajuts a 
l’autoocupació de persones desocupades.

32. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada, en el marc dels ajuts a la 
compra d'activitats en funcionament dins el programa Reempresa.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 08/05/2020

L'Alcalde
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