
Us comunico que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà en 
primera convocatòria el proper dia 27 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 la matricula definitiva de l'impost d'activitats econòmiques de l'exercici 
2021.

4. Sol·licitar a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la compensació de l’impost 
sobre béns immobles de naturalesa urbana dels centres docents per l’exercici 
2021.

5. Aprovar l’expedient licitatori conjunt anticipat del contracte de serveis per a la 
prestació dels serveis postals de l’Ajuntament de Granollers i les entitats 
adscrites.

6. Aprovar el procés selectiu corresponent al Programa de contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil 
de Catalunya (JENP) de l’any 2021, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya.

7. Aprovar la redisposició de la despesa del contracte serveis telecomunicacions.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

8. Aprovar inicialment el Projecte constructiu del vial de connexió amb el nou 
complex hospitalari del sector W de Granollers (fase 1).

9. Iniciar la licitació del contracte de subministrament de carburant per als vehicles 
i maquinària diversa propietat de l’Ajuntament de Granollers, els seus 
Organismes Autònoms i Societats Municipals.

10. Esmenar un error material a l’acord pel qual es va aprovar inicialment el 
Projecte de millora de l’enllumenat al Centre Vallès.



11. Esmenar un error material a l’acord pel qual es va aprovar inicialment el 
Projecte de millora energètica de l’envolupant del Centre Vallès.

12. Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de les lluminàries de la 
pista principal, pista annexa i exterior del Palau d’Esports de Granollers, 
cofinançat pel PUOSC.

13. Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament de La Roca 
del Vallès relatiu a les obres de millora de l'accessibilitat i la senyalització al 
carrer Veneçuela, a cavall entre els dos municipis.

14. Aprovar inicialment el Projecte de millora de l’accessibilitat i la senyalització al 
carrer Veneçuela.

15. Aprovar la certificació 6a relativa a les obres de recuperació de la Tèrmica, el 
refrescador i altres actuacions al recinte industrial de l’antiga fàbrica de Roca 
Umbert. Fase 1.

16. Aprovar la certificació 3a i última de les obres de recuperació de la Tèrmica, el 
refrescador i altres actuacions al recinte industrial de l'antiga fàbrica de Roca 
Umbert. Fase 2.

17. Aprovar la certificació 7a relativa a les obres per a la construcció d’un sistema 
de calefacció i producció d’aigua calenta sanitària pel subministrament tèrmic 
de 7 equipaments públics.

18. Desestimar escrit d’al·legacions per demora en l'execució del contracte d'obres, 
LOT 1 Projecte executiu de recuperació de la tèrmica, el refrescador i altres 
actuacions al recinte industrial de l'antiga fàbrica de Roca Umbert.

ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

19. Aprovar la modificació del termini de justificació de la subvenció nominativa 
atorgada a la Fundació Privada Cultural de Granollers AC per l’any 2021.

20. Aprovar la modificació no prevista del contracte per a la gestió dels casals 
d’estiu. 

21. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l’entitat Societat Esportiva de 
Pescadors per a les despeses de les fitxes federatives per l’any 2020.

22. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Club de Futbol Ponent per a 
les despeses d'arbitratges i equipació esportiva per l'any 2020.

23. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l'Associació Esportiva La Mitja per les 
despeses de logística del circuit de la cursa per l'any 2021.



24. Aprovar l’atorgament d’una subvenció al Club Atlètic Granollers per les 
despeses del Cros Internacional Ciutat de Granollers de 2021.

25. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a l’entitat Unió Subaquàtica (UNISUB) 
pel lloguer del local social per l'any 2021.

26. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació El Xiprer pel 
desenvolupament del projecte Esmorzars per l’any 2020.

27. Adjudicar l’acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació del 
servei d'atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.

ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

28. Aprovar l’atorgament de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions al sector de la Industria Cultural i Creativa de Granollers.

29. Revocar, en la seva totalitat, la subvenció atorgada a I. N. B., en el marc dels 
ajuts a l’autoocupació de persones desocupades.

TORN DE PRECS I PREGUNTES.

Granollers, 23/07/2021

L'Alcalde


		2021-07-23T13:11:30+0200
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB


	



