
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 26 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, i la consegüent 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 apartats 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 el reconeixement de crèdit extrajudicial de despeses a favor de 
l’empresa GIROCOPI, SL.

3. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Pau i Solidaritat - 
CCOO, destinada al projecte "Promoció, protecció i defensa dels drets humans 
laborals a Guatemala», dins la convocatòria de subvencions 2015.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Aprovar la liquidació per a l'exercici 2020 dels béns immobles de 
característiques especials de titularitat Autopistas Concesionaria Española, SA.

5. Aprovar la modificació parcial del calendari fiscal per a l'exercici 2020.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO acreditat per la llicència sol·licitada 
per Famtor SL per a la construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres al C. 
Vallès 16-20.

7. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial del Servei de Mobilitat.

8. Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial del Servei de Medi Ambient i 
Espais Verds.

9. Autoritzar a Sorea, SA l’extensió de la xarxa d’abastament d’aigua potable fins 
al barri de Can Giró a Palou.

10. Iniciar la licitació del contracte de manteniment de les instal·lacions d’aigua 
calenta sanitària, calefacció, gas i climatització dels equipament municipals.



11. Aprovar expedient de reconeixement extrajudicial de la Unitat Operativa de 
Serveis.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

12. Adjudicar el contracte de serveis de neteja dels centres educatius municipals.

13. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Treball i 
l'Ajuntament de Granollers pel Punt de Trobada del partit judicial de Granollers 
per a l'any 2020.

14. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’associació de veïns Can 
Bassa en el marc de la convocatòria de Barris per l’any 2019.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

15. Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de Cultura.

16. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Minyons Escoltes i 
Guies Sant Jordi de Catalunya, per activitats que desenvolupa l'Agrupament 
Escolta i Guia Sant Esteve de Granollers al 2019.

 
17. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada, en el marc dels ajuts a la 

compra d'activitats en funcionament dins el programa Reempresa.

18. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Sra. NS.M.B, en el marc 
dels ajuts a l'autoocupació de persones desocupades.

19. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Sr. D.R.R., en el marc dels 
ajuts a l'autoocupació de persones desocupades.

20. Revocar, en la seva totalitat, la subvenció atorgada en el marc dels ajuts a 
l'autoocupació de persones desocupades.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 21/05/2020

L'Alcalde
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