
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 9 de juny 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 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 la modificació del pressupost total del projecte de cooperació 
«Reivindicando los derechos laborales de las trabajadoras del hogar 
remunerado en El Salvador», subvencionat a l'Associació Cooperacció dins la 
convocatòria de subvencions 2019.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Acceptar la donació del Fons Albert Canet Botey.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents als mesos de gener 
a abril de 2020 de la prestació del servei de transport de viatgers per carretera 
de Granollers per part de l'empresa Sagalés SA.

5. Aprovar la certificació 2a relativa a l’execució de la pista poliesportiva exterior 
coberta situada al carrer Esteve Terrades, 64.

6. Adjudicar el lot 2 (grades retràctils) del contracte d'obres per l’execució del 
projecte de substitució de paviment i de les grades retràctils de la pista central 
del Palau d’Esports.

7. Aprovar la certificació 3a de la fase 1 de les obres del Projecte de reurbanització 
del polígon industrial de la Font del Ràdium.

8. Aprovar la certificació 3a de la fase 2 de les obres del Projecte de reurbanització 
del polígon industrial de la Font del Ràdium.

9. Suspendre, aixecar la suspensió i requerir documentació indemnitzatòria del 
contracte mixt per a la redacció del projecte d’instal·lació d’un itinerari 
accessible mitjançant rampes mecàniques a la Font Verda, així com l’execució 
de l’obra i el manteniment de la instal·lació, degut a la declaració de l’estat 
d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.



10. Suspendre, aixecar la suspensió i requerir documentació indemnitzatòria del 
contracte per a l’execució del projecte executiu de reurbanització del polígon 
Font del Ràdium (lot 1: carrers Duran i Reynals, Alfred Novel, Josep Trueta i 
Autovia de l’Ametlla), degut a la declaració de l’estat d’alarma per la crisi 
sanitària ocasionada pel Covid-19.

11. Iniciar expedient licitatori per al contracte de subministrament mixt del Projecte 
de substitució i adaptació de la instal·lació de generació de climatització de la 
sala de màquines de la Policia Local de Granollers.

12. Suspendre parcialment el contracte de serveis de neteja dels equipaments 
municipals LOT 5 reservat a Centres Especials de Treball i a empreses 
d’inserció sociolaboral, degut a la declaració de l’estat d’alarma per la crisi 
sanitària ocasionada pel Covid-19.

13. Aprovar la liquidació del cànon pel dret de superfície de la parcel·la del tanatori, 
exercici 2020.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

14. Aprovar la bestreta de la indemnització del contracte del servei de neteja 
d’equipaments esportius adscrits al Servei d’Esports, a favor de Multianau SL, 
atesa la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel 
Covid-19.

15. Aprovar la revocació parcial de la subvenció atorgada a l’Associació de veïns 
Sota El Camí Ral en el marc de la convocatòria de Barris per l’any 2017.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

16. Aprovar acta d’aixecament de suspensió i requerir documentació 
indemnitzatòria del contracte del servei 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.

17. Aprovar la justificació i el pagament de la subvenció atorgada, en el marc dels 
ajuts a la producció i comercialització de Productes de Palou de l’any 2018.

18. Aprovar la primera justificació de la subvenció atorgada a Pernils i Vins de 
Granollers, SL, en el marc dels ajuts a la despesa en concepte d'interessos 
generats per un préstec atorgat per una entitat financera.

19. Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions a la producció i 
comercialització de Productes de Palou i vi d’Alella.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 05/06/2020

L'Alcalde
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