
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 20 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.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Aprovar el padró fiscal sobre l'impost de béns immobles de naturalesa rústica 
per a l'exercici 2021.

4. Autoritzar la compatibilitat d’activitat pública sol·licitada pel senyor J. M. R.

5. Autoritzar la compatibilitat d’activitat pública i privada sol·licitada per la senyora 
J. O. R.

6. Aprovar expedient licitatori conjunt anticipat de l’acord marc per a l’homologació 
de proveïdors pel subministrament de vestuari per als diferents col·lectius del 
personal de l’Ajuntament de Granollers, Patronat Municipal del Museu i 
Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero (Lot 1 i Lot 2).

7. Imposar penalitats per demora en l’execució del contracte mixt de 
subministrament i serveis destinats a la xarxa de telecomunicacions municipal 
de l'Ajuntament de Granollers i les entitat adscrites, Lot 1 "Subministrament, 
manteniment i suport dels equips que conformen la xarxa de telecomunicacions 
municipal".

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

8. Iniciar la licitació del contracte de subministrament de dos vehicles per al servei 
de Medi Ambient i un vehicle per al servei d’Urbanisme i Habitatge.

9. Aprovar inicialment el projecte de millora de l’eficiència energètica de 
l’envolupant de l’Escola Municipal del Treball.

10. Aprovar inicialment el projecte executiu d’ampliació de voreres i adequació de 
passos de vianants al c. Salvador Llobet i c. Dionís Puig.



11. Aprovar la certificació 1a relativa a les obres d’actualització del projecte 
executiu nou equipament Serveis Socials Can Relats.

12. Aprovar la certificació 2a relativa a les obres d’actualització del projecte 
executiu nou equipament Serveis Socials Can Relats.

13. Aprovar la certificació 3a relativa a les obres d’urbanització del carrer Pompeu 
Fabra, entre el carrer Jaume Balmes i el sector PMU122.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

14. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Creu Roja Espanyola 
per al projecte d’adequació de l’alberg de transeünts per l’any 2020.

15. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Creu Roja Espanyola 
per al projecte de suport a l’alimentació familiar per l’any 2020.

16. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Granollers per al projecte d’assessorament legal a Serveis Socials per a 
l’any 2020.

17. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació El Xiprer Vallès 
Oriental per al projecte “Dinars” per l’any 2020.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ
 

18. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació Amics de la Ciutat 
de Granollers destinada a la realització de projectes diversos durant l'any2021.

19. Aprovar la justificació d'una subvenció atorgada a l'entitat Associació castellera 
Xics de Granollers per a l’activitat de l’entitat durant l'any 2020.

20. Aprovar la justificació d’una subvenció atorgada a l’Agrupació Excursionista de 
Granollers per a la realització d’activitats culturals durant l’any 2020.

21. Aprovar la justificació d'una subvenció atorgada a l'entitat Associació cultural 
Blaus de Granollers per a la realització del projecte Blaus de Granollers davant 
la situació excepcional de la COVID19, durant l'any 2020.

22. Aprovar la justificació d’una subvenció atorgada a l’entitat Associació Fantàstik 
Granollers per a la realització del projecte «Fantàstik Granollers 2020».

23. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Esbart Dansaire de Granollers 
destinada a la realització del projecte activitat anual 2021.

24. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Associació de la Colla dels 
Blancs de Granollers destinada a la realització del projecte Festa Major de 
Blancs i Blaus 2021.



25. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat Fundació Pro Música Sacra 
destinada a la realització del projecte «XII Temporada Música Sacra Granollers 
2021 - Cicle «La Música del Cel».

26. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Associació Jovent Ignorat 
destinada a la participació i realització del festival Musik N Viu 2021.

27. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Colla de Diables de Granollers 
destinada a la participació i realització del festival Musik N Viu 2021.

28. Aprovar l'atorgament d'una subvenció a l'entitat One Drop - Associació Reggae 
de Granollers destinada a la participació i realització del festival Musik N Viu 
2021.

29. Estimar les al·legacions contra la denegació d’una sol·licitud de subvenció en el 
marc de la 2a convocatòria de subvencions al treball autònom afectat per l’estat 
d’alarma, i aprovar-ne l’atorgament.

30. Aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor del Gremi d'Hostaleria 
del Vallès Oriental destinada a la realització del programa “Accions de 
dinamització del sector de la restauració” durant l'any 2021.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 16/07/2021

L'Alcalde
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