
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 25 de maig de 2021, a les 12:00 hores, per mitjans 
electrònics degut a la necessitat de mantenir les mesures adoptades per fer front la 
vigent situació de crisis sanitària ocasionada per la pandèmia de la Covid-19, i en 
segona convocatòria el mateix dia mitja hora més tard, de conformitat amb allò que 
disposen els apartats 2.b) i 3 de l’article 46 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 al Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament pel projecte 3120 - "Programa de formació treball decent a 
El Salvador. 2017 - 2018", dins del pressupost 2017.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Modificar l'epígraf 6 de l'Ordenança general reguladora dels preus públics 2021 
per la inclusió del preu del catàleg: "Arqueologia d'un inventari. Vida i política 
dels objectes de la salvaguarda a Granollers 1936-2021".

4. Aprovar la liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, inclosa a la relació AGPL0316.

5. Ampliar la durada de la contractació del personal vinculat a projectes de l’Àrea 
d’Educació i Cohesió per a la realització de treballs de caràcter públic i interès 
social de competència municipal de plans d’ocupació municipal. 

6. Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu 8/2021 per la provisió 
d’una plaça d’assistent/a social, grup de classificació A2, de la plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament de Granollers, pel procediment de concurs 
oposició lliure.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7. Acceptar la renúncia presentada, aprovar la justificació i ordenar el pagament 
dels ajuts atorgats en el marc de la convocatòria 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.

8. Prorrogar el contracte del servei de neteja i conservació dels espais verds, llacs 
i fonts ornamentals i àrees i instal·lacions de jocs del terme municipal de 
Granollers.



9. Aprovar la certificació 5a relativa a la construcció d’un sistema de calefacció i 
producció d’aigua calenta sanitària pel subministrament tèrmic de 7 
equipaments públics.

10. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i instal·lació de diversos mòduls 
d’aparcaments de bicicleta tancats amb sistema tecnològic a Granollers.

11. Aprovar la certificació 1a de les obres d’urbanització del carrer Pompeu Fabra, 
entre el c/ Jaume Balmes i el sector PMU 122.

12. Modificar el contracte de serveis de neteja dels equipaments municipals (Lot 5) 
reservat a Centres Especials de Treball i a empreses d'inserció sociolaboral.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

13. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’Escola Lledoner per a desenvolupar el 
projecte: Actualització ensenyament llengua anglesa per l'any 2021.

14. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre Unisport Universitas SL i 
l’Ajuntament de Granollers per a la realització de pràctiques formatives no 
remunerades a empreses.

15. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Unió Subaquàtica de 
Granollers per a fer front a les despeses del lloguer del local social per a l’any 
2020.

16. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Club Atlètic del Vallès per a 
fer front a les despeses d’arbitratges de la Federació Catalana de Futbol i del 
Consell Esportiu del Vallès Oriental per l’any 2020.

17. Aprovar la pròrroga del conveni i atorgar una subvenció nominativa a favor de 
l'associació Banco Farmacéutico per al projecte "Suport a persones amb 
desigualtat d'accés a medicaments", per a l'any 2021.

18. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Oncovallès per al 
desenvolupament del projecte “Serveis Comunitaris” per a l’any 2021.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

19. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Blaus de Granollers 
per a la realització de la sonorització i enllumenat d'actes de producció pròpia 
durant la Festa Major 2019.

20. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Comerciants 
de Granollers Comerç de Dalt per al desenvolupament del seu programa 
d'actuacions i de gestió de la dinamització comercial per a l'any 2020.



21. Aprovar l’atorgament de subvencions en el marc de la 2a convocatòria de 
subvencions al treball autònom afectat per l'estat d'alarma.

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

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 21/05/2021

L'Alcalde
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