
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 13 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.

2. Despatx oficial.

COORDINACIÓ DE GOVERN

3. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers, per al 
desenvolupament del Pla estratègic de Granollers amb l’horitzó 2030.

4. Aprovar l’expedient de contractació del contracte privat de serveis per a 
l’elaboració del «Diari del 31 de maig. El diari col·lectiu del bombardeig» 
mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons artístiques.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

5. Modificar el contracte de serveis postals de l’Ajuntament de Granollers i entitats 
adscrites per ampliació dels serveis postals de Tresoreria de l’Ajuntament de 
Granollers.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres acreditat per la llicència sol·licitada per Promosher Serveis Immobiliaris 
Integrals SL referent a la construcció d'edifici plurifamiliar al Passeig de la 
Muntanya 127.

7. Modificar el contracte d’obres mixt d’un sistema de calefacció i producció 
d’aigua calenta sanitària pel subministrament tèrmic de 7 equipaments públics 
de Granollers amb subvenció de FEDER.

8. 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 de terme municipal.



9. Aprovar la certificació 5a de les obres de recuperació de la Tèrmica, el 
refrescador i altres actuacions al recinte industrial de l’antiga fàbrica de Roca 
Umbert. Fase 1: Tèrmica i Refrescador.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

10. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Educació 
Física de Catalunya (INEFC) i l'Ajuntament de Granollers, per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes de l’alumnat universitari de l’INEFC.

11. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Club Atlètic del Vallès per les 
despeses de les fitxes federatives per l'any 2021.

12. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Associació Patinatge Artístic de 
Granollers per les despeses de les fitxes federatives, a la participació a 
campionats o Trofeus, els exàmens de nivell i a la contractació de personal per 
l'any 2021.

13. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Club Atlètic Granollers per les 
despeses de les fitxes federatives per l'any 2021.

14. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de la Real Federación 
Española de Balonmano per les despeses generals d'allotjament pel XXV 
Campionat del Món absolut d'Handbol Femení de 2021.

15. Informar de la proposta de resolució de l'expedient de recuperació d'ofici dels 
béns de domini públic municipal constituïts pel bar (planta baixa) i del local 
social (primer pis) del Parc de Ponent.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

16. Modificar el contracte de subministrament del fons documental per a la xarxa 
urbana de biblioteques. 

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 09/07/2021

L'Alcalde
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