
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 30 de juny de 2020, a les 12:00 hores, de forma 
telemàtica per videoconferència, degut a la situació excepcional d’emergència sanitària 
i la consegüent necessitat de mantenir les mesures adoptades per fer front la vigent 
situació de crisis sanitària ocasionada 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. Adjudicar el contracte privat d’una assegurança de responsabilitat derivada de 
l’ús i circulació de vehicles a motor de l’Ajuntament de Granollers.

3. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit extrajudicial de despeses del 
Servei de Comunicació i Imatge.

4. Acordar la no celebració del contracte ‘Granollers, Vila Oberta a la Pau 2020’.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

5. Deixar sense efecte la compatibilitat de la senyora E.N.N.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO acreditat per la llicència sol·licitada 
per Prologis Spain LXVII SL referent a l’enderroc parcial i ampliació de nau 
industrial aïllada al carrer Can Cabanyes 90 de Granollers.

7. Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de la Direcció de Serveis 
d'Urbanisme, Planejament i Habitatge.

8. Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial del Servei de Mobilitat.

9. Adjudicar el lot 2 del contracte mixt de serveis dels treballs de conservació 
integral de l'arbrat del terme municipal de Granollers.

10. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de la Direcció de Transició 
Energètica.

11. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de la Direcció de Serveis i 
Via Pública.



12. Aprovar el padró fiscal de la Taxa de conservació del cementiri municipal per a 
l’any 2020.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

13. Ratificar la resolució d’Alcaldia E-3432/2020 relativa a aprovar la convocatòria 
que han de regir les beques Memorial Josep Homs per al curs escolar 2019-
2020.

14. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Casal del Mestre per a 
l’activitat de l’entitat a l’any 2019.

15. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial del Servei d’Esports.

16. Aprovar l’atorgament d’una subvenció al Club Petanca Granollers per les 
despeses de fitxes federatives, torneig de hores femenines, inscripció a la lliga i 
tornejos i despeses de la lliga per a l’any 2020.

17. Modificar el termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts a l’escolarització 
d’alumnes de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori de Granollers, per 
al curs 2020/21.

18. Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial del servei de Seguretat 
Ciutadana.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

19. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la senyora S.R.B., en el marc 
dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades.

20. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al senyor A.C.S., en el marc 
dels ajuts a l’autoocupació de persones desocupades.

21. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre Ajuntament 
de Granollers i l’Associació de Comerciants, Professionals i Empreses de 
serveis de Granollers - Centre per al desenvolupament del seu programa 
d’actuacions i de gestió de la dinamització comercial per a l’any 2020.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 26/06/2020

L'Alcalde
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