
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en primera 
convocatòria el proper dia 6 de juliol 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. Modificar i prorrogar el contracte de subministrament de planxes digitals per a la 
impremta municipal.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Prorrogar el contracte de serveis d’assistència tècnica a l’usuari/a i al seu 
programari (CAU) i manteniment de maquinari.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres acreditat per la llicència sol·licitada per Coty Spain SL referent a la llicència 
d'obres majors per a reforma interior amb afectació estructural d'una nau industrial 
aïllada, situada a l'Avinguda de Sant Julià 168-180.

5. Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres acreditat per la llicència sol·licitada per Fennelcreek SL referent a la 
construcció d'una nau industrial i d'un edifici d'oficines, al carrer Leonardo Torres 
Quevedo 17-23.

6. Estimar el recurs de reposició interposat en l’expedient d'imposició de penalitats del 
contracte del servei de neteja i conservació dels espais verds, llacs i fonts 
ornamentals i àrees i instal·lacions de jocs del terme municipal.

7. Aprovar inicialment el Projecte de millora de l'enllumenat del Centre Vallès.

8. Aprovar inicialment el Projecte d'implementació de millores energètiques de les 
instal·lacions de climatització del Centre Vallès.

9. Aprovar inicialment el Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant 
del Centre Vallès.

10. Aprovar inicialment el Projecte de millora de l'enllumenat de l'Escola Municipal del 
Treball.



11. Aprovar el Projecte de millora de l'estanqueitat dels accessos principals del Palau 
d'Esports.

12. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per a despeses de Serveis 
Municipals i Manteniment.

13. Aprovar la previsió del cost del servei d’eliminació de residus banals per a l’exercici 
2021, a liquidar al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

14. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a Minyons Escoltes Guies Sant 
Jordi de Catalunya (Agrupament Escola i Guia Sant Esteve) pel Casal d'Estiu: 
Escolta 2016.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

15. Aprovar la modificació del pressupost total i la justificació de la subvenció atorgada 
a l’entitat Agrupació sardanista de Granollers pel programa d’activitats sardanista 
durant l’any 2020.

16. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Amics del Gegants i Capgrossos 
de Granollers destinada a la realització del projecte activitat anual i manteniment 
dels gegants i capgrossos de la ciutat, durant l'any 2021.

17. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Ateneu de Granollers destinada a 
la realització del projecte «Renovació biblioteca Ateneu. Crear arxius fons 
documental entitat, Premi Paco Merino», durant l'any 2021.

18. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Coral Albada de la Parròquia de 
Sant Esteve de Granollers destinada a la realització del projecte "projecció del cant 
Coral, identitat, cultura i internacionalitat 2021".

19. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Agrupació Sardanista de Granollers 
destinada a la realització del projecte activitat sardanes 2021.

20. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a favor de 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 2021”.

21. Adjudicar el contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i executiu per la 
museïtzació de la Tèrmica i de diversos punts emblemàtics ubicats al recinte de 
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, cofinançat amb FEDER.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 02/07/2021

L'Alcalde
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