
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 29 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. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Aprovar inicialment els estatuts i bases d’actuació que han de regir la Junta de 
Compensació del sector 125.

3. Resoldre el recurs de reposició interposat contra l’acord d’aprovació definitiva 
del canvi de modalitat del sistema d’actuació urbanística en el Sector 
Urbanitzable delimitat W de Granollers, passant del sistema de reparcel·lació 
en la modalitat de compensació bàsica a la modalitat de cooperació.

4. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a 
rehabilitar elements comuns dels edificis d'habitatges amb la finalitat de 
fomentar la millora de l’eficiència energètica, la conservació i la millora de 
l’accessibilitat.

5. Aprovar el text refós del Pla Parcial del Sector 125 de Granollers, per tal de 
remetre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arca Metropolità de 
Barcelona.

6. Aprovar el projecte relatiu a l’obra de substitució de la bomba de calor de 
producció de climatització de la biblioteca Roca Umbert de Granollers.

7. Aprovar la certificació 2a de les obres d’urbanització del carrer Pompeu Fabra, 
entre el carrer Jaume Balmes i el sector PMU122.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

8. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Minyons Escoltes 
Guies Sant Jordi de Catalunya (Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve) pel 
Casal d’Estiu: Escolta 2015.

9. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'AMPA de l'Escola Mestres Montaña 
destinada a desenvolupar el projecte: e-Biblioteca 2021.



10. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a la Fundació Privada Cultural de 
Granollers AC per la programació d'arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars per l'any 2021.

11. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Escola de Futbol Sala Ciutat 
de Granollers per a fer front a les despeses de material esportiu divers per a 
l’any 2020.

12. Incoar expedient sancionador per infraccions en matèria de tinença/conducció 
de gossos potencialment perillosos.

13. Aprovar la revocació de la subvenció atorgada a l’entitat Parròquia Sant Esteve 
- Pardals per a la realització del projecte “Reciclem” per l’any 2020.

14. Aprovar el contracte de lloguer del local del carrer de Torras i Bages, 5, 1r, 1a, 
per a usos culturals i associatius.

15. Aprovar el contracte de lloguer del local del carrer de Figueres, 15, per a usos 
culturals i associatius.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

16. Modificar el contracte conjunt de serveis per a la prestació del servei de 
prevenció aliè (Lot 1 Desenvolupament de les especialitats de Seguretat en el 
treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada) de Roca 
Umbert Fabrica de les Arts, SL.

17. Modificar el contracte conjunt de serveis per a la prestació del servei de 
prevenció aliè (Lot 2 Desenvolupament de l’especialitat de Medicina del 
Treball) de Roca Umbert Fabrica de les Arts, SL.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 25/06/2021

L'Alcalde
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