
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 21 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.

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació Josep 
Comaposada - Sindicalistes Solidaris per al projecte de sensibilització 
"Abecedari de la solidaritat", dins la convocatòria de 2019.

3. Aprovar la modificació del pressupost total del projecte de cooperació "Joves i 
treball digne al Marroc (2019-2022). Fase II", subvencionat a la Fundació Josep 
Comaposada – Sindicalistes Solidaris, dins la convocatòria de 2019. 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Adjudicar el contracte de serveis per a la conservació i restauració de l’hàbitat 
de la verneda a la conca del Besòs, en el marc del projecte LIFE Alnus, 
corresponent a l’acció C.2.2, C.2.3 i C.2.4.

5. Autoritzar a SOREA,SA la renovació de la xarxa de subministrament d'aigua 
potable al carrer Uruguai.

6. Adjudicar el contracte d'obres del projecte executiu d’instal·lació d’una 
canonada de subministrament d’aigua potable pel carrer Francesc Ribas.

7. Adjudicar el lot 1 relatiu a la substitució de paviment del contracte d'obres per 
l’execució del projecte de substitució de paviment i de les grades retràctils de la 
pista central de Palau d’Esports.

8. Aprovar la suspensió del contracte d’obres del projecte de reforma d’un local 
per a ubicar el Roca Umbert Lab, degut a la declaració de l’estat d’alarma pel 
Covid-19.

9. Rectificar el padró de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs 
de venda i publicitat, - epígraf 6 (llocs de venda al mercat del dijous) i epígraf 7 
(llocs de venda al mercat de Can Bassa i de la Plaça de la Corona) de l’exercici 
2020.



10. Aprovar el padró fiscal de l'ús privatiu de la via pública de l'exercici 2020.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

11. Iniciar la licitació del contracte de serveis de formació del curs de joves “+ 
oportunitats”.

12. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Associació Patinatge Artístic de 
Granollers per llicències federatives, campionats i trofeus, exàmens de nivell i 
despeses de personal per l'any 2020.

13. Aprovar la pròrroga del contracte de lloguer del local del carrer Figueres, 15, 
baixos, on s’ubica l’AV Granollers Nord.

 
14. Aprovar l'import i la despesa del lloguer de l'edifici del carrer de la princesa, 55-

57, a l'empresa ROCMAS, SA, per a l’any 2020, destinat al Servei de Seguretat 
Ciutadana.

15. Aprovar la liquidació de Granollers Promocions, SA dels ingressos de retirada 
de vehicles pel servei de grua, pel període gener – juny de 2020.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

16. Aprovar la pròrroga del contracte de servei d'explotació del bar-cafeteria de 
l'edifici «El Gra» de Granollers.

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

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 17/07/2020

L'Alcalde
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