
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 22 de juny 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.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

COORDINACIÓ DE GOVERN

2. Adoptar la Declaració de les Ciutats Defensores del Drets Humans 2021.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Prorrogar el contracte de serveis de manteniment de programari de gestió de
    l’Ajuntament de Granollers Lot 8 Programari de gestió de projectes culturals         
    participatius SETIAL.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.  Aprovar la liquidació provisional de l’ICIO acreditat per la llicència sol·licitada per
     Karcher SA referent a la llicència d'obres majors per a construcció de nou edifici 
     d'oficines al carrer Josep Trueta 7.

5. Aprovar la justificació de la subvenció nominativa a l'associació Granollers Pedala
    destinada a promocionar l'ús de la bicicleta, per a l'any 2020.

6. Aprovar inicialment el projecte d’instal·lació de l’itinerari accessible mitjançant
    rampes mecàniques al carrer Carles Riba, entre la plaça de la Font Verda i el carrer 
    de Lluís Vives. Tram 1

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

7.  Aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a Minyons Escoltes 
    Guies Sant Jordi de Catalunya (AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA SANT ESTEVE)  
    del casal d’estiu l'any 2015



8.  Prorrogar el contracte de serveis de formació del curs de joves «+oportunitats»

9.  Aprovar la revocació total de la subvenció atorgada a la Parròquia Sant Esteve-
     Pardals per a l’any 2020 per impossibilitat de compliment de l’objecte de la 
     subvenció

10. Prorrogar el contracte de serveis d’alienació i desballestament de vehicles
      abandonats dels quals sigui dipositari l’Ajuntament de Granollers

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

11.  Aprovar l'atorgament d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Coral Art-9 de
       Granollers destinada a la realització del projecte «Curs coral», durant l'any 2021.

12. Aprovar la justificació d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat Drac de
      Granollers destinada a la realització del projecte Activitats de foment i difusió de la 
      cultura popular catalana en l'àmbit del bestiari festiu, durant l'any 2020.

13. Aprovar la justificació d'una subvenció nominativa a favor d'Arsènic destinada a la
      realització del projecte «La Trama. Encontre de joves a Escena»  l'any 2018.

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES.

          

Granollers, 18/06/2021

L'Alcalde
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