
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 7 de juliol 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.

2. Despatx oficial.

COORDINACIÓ DE GOVERN

3. Aprovar la pròrroga i modificació del contracte de subministrament de 
productes consumibles per la impremta municipal.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar la modificació del Manual del Sistema de Gestió Ambiental implantat a 
6 dependències municipals, revisió 6.

5. Esmenar el projecte THERMOS (AMD-723636-24) pel que fa a termini de 
finalització i quantitats de l'ajut atorgat als socis.

6. Adjudicar el contracte derivat de l'Acord Marc del subministrament de gas 
natural (Exp. CCS 2017 2 Lot 8) amb destinació a l'Ajuntament de Granollers i 
les entitats adscrites.

7. Aprovar la certificació 4a fase 1 de les obres de reurbanització del carrers 
Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i av. Autovia de l’Ametlla del pol. 
Ind. de la Font de Ràdium.

8. Aprovar la certificació 4a fase 2 de les obres de reurbanització dels carrers 
Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta i av. Autovia de l’Ametlla del pol. 
Ind. de la Font del Ràdium.

9. Aprovar la certificació 3a relativa a les obres d’execució de pista poliesportiva 
exterior coberta situada al carrer Esteve Terrades, 64.

10. Aprovar la certificació 4a de les obres de reforma i ampliació dels vestidors del 
camp de futbol del parc de Ponent.



ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

11. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'AMPA de l'Escola Ferrer i 
Guàrdia pel projecte activitats educatives per l'any 2019.

12. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Escola Granullarius per adquisició de 
material pedagògic socialitzat per l'alumnat, i participació en sortides 
pedagògiques i activitats complementàries per a l'any 2020.

13. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'entitat Societat Coral Amics de la Unió 
de Granollers per a la realització d’un casal d'estiu anomenat Estades Musicals 
inclòs en el programa Fes-te l’Estiu 2020.

14. Adjudicar el contracte de serveis per a la gestió i monitoratge de les activitats 
esportives incloses en el programa Fes-te l’Estiu (lo1 i lot 2).

15. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’Esport Club Granollers per a les 
despeses federatives i arbitratges, desplaçaments i material i equipació per 
l'any 2020.

16. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Club de Futbol Ponent per a 
les despeses d'arbitratge per l’any 2019.

17. 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.

18. Aprovar la pròrroga del contracte de lloguer del local situat al carrer Torres i 
Bages, 5, de Granollers.

19. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Federació d’Associacions 
de veïns de Granollers en el marc de la convocatòria de Barris de l’any 2019.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

20. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada per la contractació durant 12 
mesos de persones desocupades.

21. Aprovar les bases i la convocatòria de les subvencions per a la contractació de 
persones desocupades i per a la creació d’activitat empresarial de l’any 2020.

22. Aprovar les bases i la convocatòria de les subvencions al treball autònom 
afectat per l'estat d'alarma.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 03/07/2020

L'Alcalde
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