
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 28 de juliol de 2020 a les 11:00 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 les bases de subvenció de Cooperació i Drets humans i les 
convocatòries de subvencions en els àmbits de cooperació internacional i 
sensibilització 2020.

3. Acceptar la renúncia de l’Associació Cooperacció a la subvenció destinada al 
projecte de sensibilització "Escola Popular d’Economia Feminista. Formació i 
apoderament per a una ciutadania global", dins la convocatòria de subvencions 
2019.

4. Aprovar una instrucció sobre pròrroga forçosa en contractes de prestació de 
serveis sotmesos al Text refós de la Llei de contracte del sector públic de 2011, 
quan encara no s'ha formalitzat el nou contracte.

5. Iniciar la licitació del contracte de serveis d’impressió externa d’elements de 
comunicació i publicacions.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

6. Aprovar el padró fiscal dels preus públics per als serveis de recollida i 
tractament de residus comercials de l'exercici de 2020.

7. Aprovar les liquidacions d‘alta de l'impost sobre les activitats econòmiques 
(IAE) del primer trimestre de 2020.

8. Aprovar la modificació de l’annex 14 de les Normes reguladores dels preus 
públics, relatiu al preu públic pel servei de recollida i tractament de residus 
comercials.

9. Aprovar la liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana – IIVTNU, inclosa a la relació AGPL0273. 

10. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’assessorament i gestió actuarial 
en matèria de plans de pensions del personal de l’Ajuntament de Granollers i 



els seus ens dependents, i de les pòlisses d’assegurança de vida col·lectiva del 
personal de l’Escola Municipal de Treball.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

11. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions al pagament 
del lloguer del pla de mesures socioeconòmiques municipals per fer front als 
efectes de la crisi de la Covid-19 i aprovar la corresponent convocatòria.

12. Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO acreditat per la llicència sol·licitada 
per Abolafio Manga SL referent a la construcció d'un edifici plurifamiliar al C 
Girona, 303-305.

13. Establir un nou termini per a la recepció d’ofertes per al Lot 1 del concurs de 
projectes d’arquitectura, corresponent a la «Construcció de la promoció 
d’habitatges de lloguer social al passeig al passeig de la Muntanya, 187».

14. Adjudicar el contracte de serveis de neteja i condicionament dels espais verds 
periurbans del municipi de Granollers.

15. Desestimar el recurs de reposició contra l’expedient d’imposició de penalitats 
en el contracte de conservació del l’arbrat del terme municipal de Granollers.

16. Adjudicar la contractació conjunta derivada de l’Acord Marc de la Comissió 
Central de Subministraments de la Generalitat (Exp. CCS 2017/2) pel 
subministrament d’energia elèctrica (Lots 1 a 7) per a l’Ajuntament de 
Granollers i entitats adscrites. 

17. Aprovar la certificació 4a, última i liquidació relativa a la reforma d’un local per a 
ubicar el Roca Umbert Lab, a la nau C3 del recinte de Roca Umbert.

18. Aprovar la certificació 5a de la fase 1 de les obres del projecte de 
reurbanització dels carrers Duran i Reynalds, Alfred Nobel, Josep Trueta i av. 
autovia de l'Ametlla, del Pol. Ind. de la Font del Ràdium.

19. Aprovar la certificació 5a de la fase 2 de les obres del projecte de 
reurbanització dels carrers Duran i Reynalds, Alfred Nobel, Josep Trueta i av. 
autovia de l'Ametlla, del Pol. Ind. de la Font del Ràdium

20. Aprovar la certificació 6a, última i liquidació de la fase 1 de les obres del 
projecte de reurbanització dels carrers Duran i Reynalds, Alfred Nobel, Josep 
Trueta i av. autovia de l'Ametlla, del Pol. Ind. de la Font del Ràdium.

21. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del carrer Pompeu Fabra, entre el 
c/ Jaume Balmes i el sector PMU122.

22. Aprovar la certificació 4a de la fase 1 de les obres de la pista poliesportiva 
exterior coberta, situada al c/ Esteve Terrades, 64.



23. Aprovar l’ampliació del termini d’execució de l’obra de la fase 1 del Projecte 
bàsic i d’execució de la pista poliesportiva exterior coberta situada al carrer 
Esteve Terrades 64.

24. Desestimar el recurs de reposició presentat en el contracte d’obres del Projecte 
executiu del Centre d’Arts en Moviment de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

25. Aprovar la certificació 5a, última i liquidació de les obres de reforma i ampliació 
dels vestidors del camp de futbol del parc de Ponent.

26. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses i 
autònoms dels sectors d’hoteleria i restauració amb llicències d’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires (terrasses), del pla de mesures 
socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi de la Covid-19, i aprovar 
la corresponent convocatòria.

27. Aixecar la suspensió parcial, aprovar pagament d’una bestreta i requerir 
documentació indemnitzatòria del contracte de serveis de neteja dels 
equipaments municipals LOT 5 reservat a Centres Especials de Treball i a 
empreses d’inserció sociolaboral.

28. Modificar el contracte de servei de neteja dels equipaments municipals (Lot 5) 
reservat a Centres Especials de Treball i a empreses d’inserció sociolaboral.

29. Modificar el contracte de serveis de neteja dels equipaments municipals 
adscrits al servei de serveis municipals, manteniment i logística de l’Ajuntament 
de Granollers (Lot 2).

30. Aprovar la liquidació de la regularització dels serveis prestats durant el segon 
any de contracte de prestació del servei de neteja viària i recollida de residus 
municipals de Granollers.

31. Iniciar la licitació del contracte del servei de manteniment preventiu i correctiu 
dels elements que formen les cobertes, i de revisió i certificació anual de línies 
de vida i punts d’ancoratge.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

32. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis per l’explotació del bar - cafeteria 
del Centre Vallès de Granollers.

33. Prorrogar el contracte de serveis per a la prestació del servei d'atenció 
psicoterapèutica per a infants i adolescents atesos des dels serveis municipals 
del CIRD i serveis socials.

34. Incoar expedient sancionador per infraccions en matèria de tinença de gossos 
potencialment perillosos.



35. Imposar sanció per infracció comesa en matèria de tinença de gossos 
potencialment perillosos (A.P.M.)

36. Desistir de la convocatòria de subvencions de Barris per l’any 2020 i deixar 
sense efecte les bases aprovades.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

37. Aprovar l’encàrrec a Granollers Escena SL com a mitjà propi per la gestió del 
programa d’inscripcions i reserva d’entrades gratuïtes per als actes de la 
programació de Parèntesi 2020, així com per la gestió de l’acollida als 
esdeveniments programats.

38. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat ASGRAM pel 
projecte Musik N Viu, any 2019.

39. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat ASGRAM destinada 
al projecte «Dinamització musical» any 2019.

40. Modificar i prorrogar el contracte de serveis de seguretat, control d’accés i 
auxiliars de servei de concerts en recinte obert i tancat del servei de Joventut i 
de la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers.

41. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a la Unió General de Treballadors de 
Catalunya, destinada a l'activitat “Servei d’assessorament a treballadors i 
treballadores sobre drets i deures laborals durant l’any 2020”.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 24/07/2020

L'Alcalde
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