
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 14 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.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Aprovar la matricula definitiva de l'impost d'activitats econòmiques de l'exercici 
2020.

3. Sol·licitar a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la compensació de l'Impost 
sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana dels centres docents per a 
l'exercici 2020. 

4. Aprovar la modificació del contracte de serveis d'assistència tècnica a l'usuari/a 
i al seu programari (CAU) i manteniment de maquinari.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Aprovar inicialment el Projecte executiu d’habitatge d’allotjament temporal al 
pg. Francesc Fàbregas cantonada ctra. del Masnou. 

6. Aprovar la certificació 3a de les obres de demolició d’un habitatge unifamiliar 
amb mitgera, formació de vorera i elements de protecció al carrer Sant Josep 
de Calassanç, 49.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

7. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat RELLA, Associació de mestres 
i professorat jubilats, pel voluntariat educatiu durant el curs 2020/21. 

8. Aixecar la suspensió del contracte del servei de neteja dels equipaments 
esportius municipals, aprovar el pagament d’una bestreta i requerir a l’empresa 
la documentació indemnitzatòria. 

9. Aprovar acta d’aixecament de suspensió i requerir documentació 
indemnitzatòria del contracte de serveis de neteja del Palau d’Esports de 
Granollers. 



10. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Club Triatló Granollers per a 
la Duatló Ciutat de Granollers 2020. 

11. Aprovar la despesa d'ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020 atorgats 
pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i efectuar el tercer pagament. 

12. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Granollers per l’any 2019.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 10/07/2020

L'Alcalde


		2020-07-10T13:07:48+0200
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB




